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 وتقدير شكر

لعمل املتواضع وأمضى معي وقتاً ولو يسري ألجنز هذا البحث وحثين ألكملل املسلري همل م    إىل كل من ساهم يف هذا ا

 مين كل تقدير:

 ستاذ الدكتور/ سامل حمس الذي تفضل باإلشراف عمى هذه الدراسة، وشلععين عمه لا م لذ أا كا ل      األ

 جمرد هكرة، شكراً عمى صربه وارشاده.

 العلريين الملذاا تكرملا عملي واسلتقزعا ملز ق ملن وقته ملا          واللدكتور/ الا   ستاذ الدكتور/ عمي شاهني األ

 له اقشا هذا البحث.

  تومه لامم  وبفضلل  هنمل ،  وملن عمم لم    شلت،،  أيلدي م  هعملى  ،اجلامعلة اإلسليمهة   يف أسلاتذتي  مجهلع 

 .خري كل اهلل هعزآهم هذه، دراسيت هتمتم  واصم 

 ميئي يف قسم امللوارد البشلرية اللذين قلدموا       زميئي يف الكمهة اجلامعهة لمعموم التزبهقهة وأخص بالذكر ز

 الدعم واملسا دة من خيل مهئة الظروف امل اسبة اليت تتواهق مع متزمبا، دراسيت.

 .كل من ساعد ي عمى امتام هذه الدراسة ومل أذكر امسه هالشكر موصولٌ هلم ولهعذرو ي 

 خري كل اهلل فجزآهم

 الباحث             
 نهاد الهبيل
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 الدراسةملخص 

 يعتبر، حيث تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى تمتع المصارف المحلية الفلسطينية بالكفاءة المصرفية

 لها يستند التي الركيزة والقاعدة فهو مجتمع، ألي والهامة الحساسة المجاالت أحد المصرفي القطاع

 لترشيد ضرورياا  عمالا  تبريع القطاع، هذا موارد استغالل في الكفاءة فقياس اقتصاد، أي فشلأو  نجاح

 .بلد لكل المصرفية الصناعة مسيرة وتوجيه
كنموذج كمي، حيث  SFA نموذج حد التكلفة العشوائية بتحليل التحليل القياسي منهج تم استخدام

، ومرونات الطلب السعرية اإلحاللقدرت دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية بهدف قياس مرونات 
لقياس  Frontier4.1ووفورات الحجم والنطاق، كما وقد تم استخدام برنامج  لمدخالت المصارف،

تم جمع  حيث، الكفاءة التشغيلية لعينة الدراسة التي تتكون من سبعة مصارف محلية فلسطينية
 6002الفترة من عام بيانات متغيرات الدراسة عن طريق التقارير السنوية لهذه المصارف خالل 

 .6055وحتى عام 
تمتع بالكفاءة من ت بشكل عامخلصت هذه الدراسة إلى أن المصارف الفلسطينية محل الدراسة وقد 

بين مدخالتها، لكنها ال تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها من خالل  اإلحاللحيث إمكانية 
أسعار مدخالتها حيث أنها لم تحقق مرونة طلب سعرية لكل من العمل ورأس المال الثابت ولكنها 

تحقق وفورات حجم وال حققت مرونة طلب سعرية في عنصر رأس المال النقدي، كما أنها لم 
 هاصارف الفلسطينية محل الدراسة بأنكما أظهرت نتائج تقدير الكفاءة التشغيلية للم، وفورات نطاق

حققت مستوى جيد من الكفاءة التقنية لكنها تعاني من ضعف الكفاءة التخصيصية وبالتالي كفاءة 
 لتكاليف.ا

من خالل االرتقاء بكفاءة تها بالعمل على رفع كفاء المصارف الفلسطينيةلذا توصي الدراسة 
مكانية االندماج فيما بينها لتقوية مراكزها المالية، إالعنصر البشري وتحديث المصارف ودراسة 

ات م خدمات مصرفية مستحدثة لمواجهة المنافسة الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدميوتقد
 .زج بين المدخالت بشكل أفضلبالمالمصارف المصرفية، كما توصي 

 

 كفاءة المصرفية، نموذج حد التكلفة العشوائية، المصارف المحلية الفلسطينية.ال الكلمات المفتاحية:



ة|  ه  ح ف ص ل  ا

 

Abstract 
This study aims at determining the extent to which Palestinian local banks 

held banking efficiency. The banking sector is considered sensitive and 

important in any society, as it is the basement and the pillar of success or 

failure of any economy. Hence, measuring efficiency of resources 

exploitation of this sector is considered necessary, to rationalize and direct 

the process of the banking industry for every country. 
The standard analytical method has been used in this study by using the 

quantitative approach of stochastic cost frontier model to estimate the 

translog cost function to measure the elasticities of substitution, input price 

elasticities, and scale and scope efficiency. The Frontier4.1 program has 

been used to measure the operational efficiency of the study sample 

consisting of seven Palestinian local banks. Variables data have been 

collected through the annual reports of the tackled banks during the period 

from 2006 until 2011. 

The present study concluded that the Palestinian banks, generally have 

substitutability between production elements, however, those banks can't 

dominate their costs through their price of inputs as they did not achieve the 

elasticity of price demand for each of  labor and fixed capital. However, 

they achieved elasticity of price demand in a cash capital. They, also, did 

not achieve economies of scale and economies of scope. Moreover, the 

operational efficiency of the Palestinian banks results showed that these 

banks achieved a good level of technical efficiency, but suffer from low 

allocative efficiency, thus cost efficiency. 
Therefore, the study recommends the Palestinian banks to raise the 

efficiency of banks by improving the efficiency of human element, updating 

banks, studying the possibility of integration with each other to strengthen 

their financial positions, and providing developed banking services to meet 

the intense competition within the liberalization of banking services trade. 

Finally, the study recommends banks to combine inputs in better ways. 

 

Key Words: Banking Efficiency, SFA, Palestinian Local Banks. 
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 ةممقد 4.4
االنفتاح يسببه تحتل الكفاءة المصرفية موقعاا هاماا خاصة في المرحلة الراهنة، نتيجة لما 

االقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة واإلصالحات الهيكلية في النظام المالي والتحرير التدريجي لرأس 
 لها كان ( والتي5، ص6005) بورقبة،  مصارفالمال من احتدام لشدة المنافسة ضمن صناعة ال

 واألسعار، األنشطة في تنظيم إلعادة مصارفال صناعة خضعت فقد أدائها، على مباشر تأثير

زالة القيود ورفع ،مصارفال أهمها تحرير قطاع من لعل ومستمرة، سريعة تطورات وشهدت  العوائق، وا 

، 6005الكور، ة )يمصرف غيرية و مصرف مؤسسات مالية من جدد لقادمين المجال أتاح مما
  .(555ص

 مزايا تمتلك قد السوق، إلى دخولها المحتمل المالية الخدمات مزودي من األجنبية وغيرها مصارففال

 األجنبية مصارففال المحلية، المؤسسات عن مختلفة بطرق تنافس قد والتي المحلية، مصارفتفوق ال

 خالل من تسبتهااك التي التنافسية، الميزات من الكثير لها كبيرة يةمصرف مؤسسات من هي جزء

 مصادر من المال رأس على الحصول على وقدرتها ومتنوع، عالمي لجمهور تقدمها الخدمة التي

الحديثة  للتكنولوجيا واستخدامها المالية، االبتكارات من استفادتها خالل ومن ومتنوعة، تمويلية متعددة
.(Berger et al., 2007, P34) 

نمذذا مذن خذذالل  مصذارفجديذذدة لذيس مذذن ال المحليذذة منافسذة مصذارفال لذذلك تواجذذه  األجنبيذذة فقذط، وا 
فذذذي وظائفهذذذا التقليديذذذة  مصذذذارفتنذذذافس ال أضذذذحتالتذذذي  أيضذذذاا ية مصذذذرفالمؤسسذذذات الماليذذذة غيذذذر ال

وتأسيسذذاا علذذى مذذا ، (613، ص6005)الكذذور والفيذذومي،  كوسذذيط مذذالي بذذين المسذذتثمرين والمذذدخرين
لتعذديل اتجاهاتهذا  مصذارفبذاطراد، علذى دفذع السبق، عملت ضغوط المنافسة عبر العقذود الماضذية 

االستراتيجية وتحفيزهذا نحذو تقلذيص التكذاليف وزيذادة توليذد العوائذد وتحسذين معذدالت األداء مذن أجذل 
أن يذدعم بقذاءه فذي بيئذة تنافسذية لفتذرة  مصذارفمذن ال مصذرفالبقاء واالستمرار والنمذو، وال يسذتطيع 

 (.550ص، 6005طويلة دون نموه وتطوره )الكور، 

التي تسعى إلى تعظيم قيمتها السوقية أن تعمل على التخلص من عدم  مصارفأصبح على ال لذلك
لذذذى قيذذذد الحيذذذاة )الكذذذور، الكفذذذاءة علذذذى مسذذذتوى التكلفذذذة والذذذربح، حتذذذى تذذذتمكن مذذذن المنافسذذذة والبقذذذاء ع

ذو  ارفمصذوالفعذال للمذوارد مذن قبذل ال األمثلفي البيئة الحالية أصبح االستغالل و ، (6، ص6005
أن القطاع المصرفي يمكن أن يصمد أمذام  إلى حاسمة نحو نمو وتطوير االقتصاد مما يشير أهمية

المذذذدخرين  بذذذينإلذذذى جنذذذب مذذذع الزيذذذادة فذذذي حصذذذة السذذذوق والوسذذذاطة الفعالذذذة لألمذذذوال  المنافسذذذة جنبذذذاا 
 يذذذذذذذذةإنتاجأكثذذذذذذذذر بأسذذذذذذذذاليب اسذذذذذذذذتخدامها و للمذذذذذذذذوارد  األمثذذذذذذذذلالتخصذذذذذذذذيص مذذذذذذذذن خذذذذذذذذالل المقترضذذذذذذذذين و 
(McKinnon ،5553) .النظام المالي الفعال هو شرط أساسي لتحقيق التنمية االقتصذادية للذبالد ف
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أمذر حيذوي لألغذراض التشذغيلية،  يفية فذي أي اقتصذاد هذوبالتالي فإن دراسات قياس الكفذاءة المصذر 
لالسذتثمار  أيضذاا وتقذدير الكفذاءة مفيذد  ،(Berger and Humphhery, 1997وكذذلك األكاديميذة )

إلذى جانذذب  مصذذارفالقذذروض والسذلف والقذذرارات والحكذم علذذى المواقذف السذذابقة والحاليذة للأو  الفذردي
 . (Sharmaa et al., 2012, P36اإلمكانات المستقبلية والمخاطر المرتبطة بها )

العاملة في فلسطين دوراا مهماا في االقتصاد الوطني، وذلك من خالل توفير  مصارفوتلعب ال
كات والمشاريع بمختلف أنواعها، األمر الذي يسهم في خلق حراك اقتصادي التمويل الالزم للشر 

فاعل، وبالرغم من جميع الصعوبات التي يواجها القطاع المصرفي والتي تؤثر على نموه وتطوره 
ي إال أنه تمكن من تحقيق أداء ممتاز خالل الفترة سرائيلوالتي تمارسها سلطة االحتالل اإل

تحقيق معدالت نمو كبيرة، ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق معدالت  الماضية، حيث تمّكن من
 .(6056)الحوري،  حجم الودائعأو لجهة األرباح  نمو إضافية سواءا 

 نهاية في دوالر مليار 6.6% من 311بنسبة  فقد تضاعفت موجودات القطاع المصرفي الفلسطيني
 االئتمانية التسهيالت وارتفعت ،6056 نوفمبر نهاية في دوالر مليار 5.5  إلى 5552 عام

 دوالر مليار 3.52 إلى 5552 عام نهاية في دوالر مليار 0,1 من% 550 بنسبة للعمالء الممنوحة
 دوالر مليار 5,5 من% 355 بنسبة المقيمين العمالء ودائع تزايد مقابل ،6056 نوفمبر مع نهاية

 إلى الودائع نسبة التسهيالت ارتفاع إلى أدى الذي األمر الفترة، نفس خالل دوالر مليار 5,5إلى 
م )سلطة 6056نوفمبر  نهاية في% 11,5 إلى م5552 عام نهاية في% 61,5 من% 11,5 بنسبة

 (.6056التقرير السنوي، النقد الفلسطينية، 

حيوي للمؤسسات المالية  عامل  ألنه  :لعدة أسباب أوالا  اا مهم اا أمر يعد ن قياس الكفاءة المصرفية لذا فإ
لتغيذرات ا :ثانيذاا و زيذادة المنافسذة فذي السذوق المذالي، بالنظر إلى تي تسعى إلى النجاح في أهدافها، ال

مذن مذدى كفذاءة المسذتثمرون  تخذوف أدى ذلذك إلذىنحذو العولمذة  واتجاههالسوق المالي  السريعة في
ة مذذذن مقذذاييس الكفذذاء :تحويذذل مذذذدخراتهم إلذذى منتجذذات ماليذذذة وخذذدمات مختلفذذة، ثالثذذذاا  المصذذارف فذذي

التذذي لذذديها القذذدرة  مصذذارفالجوانذذب الحاسذذمة فذذي القطذذاع المصذذرفي التذذي تمكننذذا مذذن التمييذذز بذذين ال
 القدرة التنافسية.تنامي على البقاء واالزدهار من تلك التي قد تواجه مشاكل مع 

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت باهتمام موضوع  قياس الكفاءة المصرفية في الدول 
ولكن الدراسات التي قامت بقياس الكفاءة المصرفية في بلدان الشرق األوسط وبالدنا  ة،الغربي

: عديدة منها ويمكن أن يعزى أسباب ذلك إلى عوامل ،وخاصة فلسطين العربية قليلة ال تكاد تذكر
هيمنة  الثانيالعامل و األول أن النظم المالية في العديد من دول الشرق األوسط قديمة، العامل 
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الثالث والعامل لقطاع العام على المؤسسات المصرفية حيث أنها ال تواجه الكثير من المنافسة، ا
في العديد من البلدان العربية،  مصارفعدم توفر الثقة في المعلومات المالية والبيانات المحاسبية لل

تحرير نحو إلى االتجاه  خالل السنوات الخمس عشرة الماضية األمر الذي شجع تلك البلدان
في  يةنتاجاإلعلى إجراء الدراسات المصرفية والكفاءة ، وبالتالي شجع الباحثين أنظمتها المالية

 .(Paul al., 2008, P2البلدان ) تلكبعض 

التي تهدف لقياس الكفاءة المصرفية والمالية في القطاع  من الدراسات القليلةوهذه الدراسة تعتبر 
ور مهم ورائد في االقتصاد الفلسطيني، محتالا مركز الصدارة بد الذي يضطلعالمصرفي الفلسطيني، 

وذلك من خالل توفير التمويل الالزم للشركات والمشاريع  في القطاع المالي ومشكالا محور نشاطه
 بمختلف أنواعها، األمر الذي يسهم في خلق حراك اقتصادي فاعل.

 

 مشكلة الدراسة 4.3
داري إمطلذب  والذربح التكلفذة مسذتوى علذى الكفذاءة بحتصذأ ية،مصذرفال المنافسذة شذدة الحتذدام نتيجذة
 قادرة على تكون ولكي والنمو، االستمرار من تتمكن لكي تحقيقه، الى مصارفال تسعى أن ينبغي مهم،

بشذكل  الماليذة الخذدمات مذزودي األجنبيذة( ومذن مصذارف)ال الجذدد القذادمين مذن محتملذة مواجهذة أي
ءة القطذذذذاع المصذذذذرفي الفلسذذذذطيني لمذذذذا تشذذذذهده هذذذذذه أصذذذذبح مذذذذن الضذذذذروري قيذذذذاس كفذذذذا عذذذذام. حيذذذذث

صذالحات، خاصذة أن نجذاح النظذام االقتصذادي فذي وقتنذا الحاضذر أصذبح  المصارف من تحوالت وا 
 مرهوناا بمدى فعالية ونجاعة النظام المالي وتحديداا النظام المصرفي.

 :بالسؤال التالي الدراسة مشكلة توضيح يمكن وعليه

محلية الفلسطينية بتحقيق الكفاءة المصرفية، التـي تعكـس قـدرتها علـ  ال مصارفما مدى قيام ال
 ، وعرضها لمزيج متنوع من منتجاتها؟األمثلدارة تكاليف نشاطها، وتحقيقها للحجم إ

 ويتفرع منه األسئلة الفرعية اآلتية:

المحليذذة الفلسذذطينية بذذالتحكم بتكلفذذة نشذذاطها، والرفذذع مذذن كفاءتهذذا  مصذذارفمذذا مذذدى قيذذام ال .5
 ؟يةنتاجاإل

ا إمكانيذة التوسذع المحلية الفلسطينية وفورات الحجم التذي تتذيح لهذ مصارفما مدى تحقيق ال .6
 نشطتها؟والرفع من حجم أ

المحليذة الفلسذطينية وفذورات نطذاق التذي تتذيح لهذا إمكانيذة تنويذع  مصذارفما مدى تحقيق  ال .3
 منتجاتها؟
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 الدراسة أهمية 4.4
ودورها  مصارففسه، الذي يعنى بالكفاءة وعالقتها بأداء الالموضوع ن أهميةالدراسة من  أهميةتنبع 

المهم في التنمية االقتصادية في الوقت الذي تتزايد فيه االتجاهات التنظيمية والرقابية الحديثة 
 الشاملة واالندماج والخصخصة.  مصارففي ظل العولمة المالية، كاالتجاه نحو ال مصارفلل

على المستوى الدولي مما كان له  مصارفطرأت على دور الفهناك العديد من التغيرات التي 
 انعكاس مباشر على أدائها خاصة في ظل االتفاقيات الدولية كاتفاقيات الجات مما يشكل تحدياا 

عادة تخصيصها بشكل أمثل  األمثلموالها التوظيف أإعادة توظيف وجب عليها يست مصارفلل وا 
ومواجهة  تت استثمار وتمويل جديدة لتنمية اإليراداوبالتالي ظهور الحاجة إلى البحث عن مجاال

 .(3، ص6001متطلبات التنمية )شاهين، 

، معوقاتأو يهدف إلى رصد أية انحرافات  مصارفلذلك فإن تقييم الكفاءة المالية والمصرفية لل
مل ومن ثم القيام بتصحيح وتذليل نقاط الضعف التي توجهها بما يؤدي إلى تطوير أدائها، وبذلك يؤ 

من هذه الدراسة أن تقدم سبل العالج المناسبة لإلدارة المصرفية والجهات الرقابية للعمل على 
تصويب األوضاع القائمة، األمر الذي يعزز وجود تلك المؤسسات في االقتصاد ويضعها على 

 العالمية القادرة على المنافسة. مصارفمصاف ال

 ةمستوى فلسطين التي تناولت الكفاءة المصرفيهذا باإلضافة إلى كونها الدراسة األولى على 
من الدراسات القليلة في الدول  وهي)حسب علم الباحث(  باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية

 مصارفلقياس الكفاءة المصرفية والمالية لل مالئمةالعربية، كما أن االعتماد على منهجية 
بدالا من الطرق التقليدية  مناسباا يمثل إجراءا  الفلسطينية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائي

 خاصة. أهميةباستخدام أدوات التحليل المالي، مما يضفي على هذه الدراسة 
 

 داف الدراسةأه 4.1
 يمكن حصر أهداف الدراسة فيما يلي:

 المحلية الفلسطينية. مصارفالتعرف على مستويات الكفاءة في ال 

 اإلحاللة في إدارة تكاليفها وتقدير مرونات الوقوف على مدى تحكم المؤسسات المصرفي 
 وتحليل دالالتها. مصرفومرونات الطلب السعرية للمدخالت المستخدمة من قبل ال

  مصارفلل األمثلتحليل وفورات الحجم لمعرفة الحجم. 
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  من المنتجات. األمثلتحليل وفورات النطاق لمعرفة المزيج 

 مكانية تطبيق هذه التعرف على بعض اآلليات الكفيلة برفع كفاء ة النظام المصرفي وا 
 .مصارفاآلليات على ال

  قياس الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية
SFA. 

 

 فرضيات الدراسة 4.5
 تبحث الدراسة في الفرضيات التالية:

اليفهذا مذن خذالل تحقيقهذا الذتحكم فذي تكلدى المصارف المحلية الفلسطينية  قذدرة علذى يوجد  .5
 .مرونات الطلب السعرية لمدخالتهاو  اإلحاللمرونات 

 .تتيح لها مزيداا من التوسع في نشاطها الحجمتتمتع المصارف المحلية الفلسطينية بوفورات  .6

 .تتمتع المصارف المحلية الفلسطينية بوفورات نطاق تتيح لها امكانية التنوع في منتجاتها .3

 

 مجتمع الدراسة 4.6
منهذذا  مصذذارفالمحليذذة العاملذذة فذذي فلسذذطين وعذذددها ثمانيذذة  مصذذارفل مجتمذذع الدراسذذة جميذذع اليمثذذ
سذلطة النقذد  الصذادر عذنين إسذالميين حسذب دليذل المصذارف مصذرفتجاريذة تقليديذة و  مصارفستة 

فلسذذذطين المحذذذدود  مصذذذرفمحليذذذة وهذذذي:  مصذذذارفسذذذبعة ، وتتكذذذون عينذذذة الدراسذذذة مذذذن الفلسذذذطينية
الرفذذذاه  مصذذذرفالقذذذدس و  مصذذذرفالتجذذذاري الفلسذذذطيني و  مصذذذرفلسذذذطيني والاالسذذذتثمار الف مصذذذرفو 

الفلسطيني بعذد اسذتبعاد  اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالميالمصرف لتمويل المشاريع الصغيرة و 
العربي الفلسطيني لالستثمار، حيث تم اختيذار هذذه العينذة علذى أسذاس  مصرفواحد وهو ال مصرف

وقد تم الحصول على المعلومات من التقارير السنوية مة إلجراء الدارسة، المالية الالز  توافر البيانات
وحتذى  6002 عذام مذنسذنوات  سذتمحل الدراسذة لمذدة  مصارفللالمنشورة على المواقع االلكترونية 

6055. 
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 منهجية الدراسة 4.7
 مصذذذذارفسذذذذلوب التحليذذذذل القياسذذذذي لدراسذذذذة كفذذذذاءة الأاعتمذذذذدت الدراسذذذذة فذذذذي تحقيذذذذق أهذذذذدافها علذذذذى 

الذي يعتمد علذى تقذدير دالذة SFA لسطينية في عينة الدراسة بتحليل نموذج حد التكلفة العشوائية الف
بحذذذاث والدراسذذذات التجاريذذذة واالقتصذذذادية التكذذذاليف اللوغاريتميذذذة المتسذذذامية، حيذذذث أن العديذذذد مذذذن األ

المثال ال  على سبيل قامت بتطبيق هذا النموذج بشكل واسع لقياس كفاءة األداء المالي واالقتصادي
 .(6005، دراسة بورقبة 6005، دراسة رايس وفاطمة الزهراء 6002الحصر )دارسة قريشي 

 

 حدود الدراسة 4.1
باسذذتخدام نمذذوذج حذذد اقتصذذرت الدراسذذة علذذى قيذذاس كفذذاءة التكذذاليف للمصذذارف المحليذذة الفلسذذطينية 

ك حسذذب تذذوفر م وذلذذ6055وحتذذى عذذام  6002عذذن الفتذذرة الممتذذدة مذذن عذذام  SFAالتكلفذذة العشذذوائية 
 للمصارف محل الدراسة. البيانات المالية

 

 متغيرات الدراسة 4.1
 التابع المتغير 4.1.4

 ويتمثل في الكفاءة المصرفية ويتم قياسها من خالل المتغيرات الوسيطة وهي:

 .والعموالتالفوائد  تكلفة .1

 .تكلفة العاملين .2

 مخصصات االهتالك. .1

 المتغيرات المستقلة 4.1.3
 :وهي مصرفلل يةنتاجاإلى العمليات العناصر المؤثرة علوتتمثل في 

للعمالء والمؤسسات  مصرفة التي يمنحها الجماليالقروض اإل حجموتتمثل في القروض:  .1
 المالية.

 االستثمارات األخرى خالف القروض. في مثلتاالستثمارات األخرى: وت .2
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بقسمة مصاريف المستخدمين على  مصرفسعر العمل: ويمثل متوسط أجر العامل في ال .1
 .مصرفعمال العدد 

سعر رأس المال العيني: ويتمثل في قيمة اهتالك األصول الثابتة المادية والمعنوية على  .4
 األصول الثابتة المادية والمعنوية. إجمالي

ويمثل تكلفة الموارد المالية المتمثلة في تكلفة الودائع والديون على  سعر رأس المال النقدي: .5
 .مصرفال

 

 الدراسات السابقة 4.41

 ت العربيةالدراسا 4.41.4

 المصـارف تكـاليف دالـة " تقـديربعنـوان:  (4115، لسـاعاتي والعصـيمي)ا دراسـة .4

 " مقارنة التجارية: دراسة والمصارف اإلسالمية
ة اإلسالمي مصارفدالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية لعدد من ال إلى تقديرهذه الدراسة  هدفت

إسالمية وأربعة  مصارفاا، ستة مصرفعشر  والتقليدية، حيث اشتملت عينة الدراسة على خمسة
والمرونات  اإلحالل خليجية وخمسة سعودية. بهدف قياس ووفورات الحجم والنطاق، ومرونات

، ومقارنتها فيما بينها، واستخالص نتائجها االقتصادية، وذلك مصارفمدخالت في تلك اللالسعرية ل
 .5550وحتى  5553في الفترة من 

ة تتمتع بوفورات حجم موجبة بينما تتمتع أغلب اإلسالمي مصارفهي أن ال اسةالدر وكان أهم نتائج  
ة ميذزة فذي خفذض متوسذط اإلسالمي مصارفالتقليدية بوفورات حجم سالبة، وهو ما منح ال مصارفال

 مصرفأصول ال إجماليتكلفتها الكلية، كلما توسعت في أعمالها وخدماتها المصرفية إلى أن يصل 
 مصذذارفدوالر، ممذذا يتذذيح لهذذا حتذذى ذلذذك الحجذذم زيذذادة قذذدرتها علذذى منافسذذة ال مليذذون 112إلذذى نحذذو 

ة ال اإلسذالمي مصذارفالتقليدية واالستحواذ على حصة أكبر من السوق، كذلك أظهذرت النتذائج أن ال
، وتوصذلت الدراسذة إل امكانيذة االحذالل بذين أي تنعدم فيها وفورات النطاق(تتميز بتكاليف تكاملية )

المذذال الثابذذت فذذي المصذذارف اإلسذذالمية أكبذذر مذذن المصذذارف التجاريذذة وهذذذا يعنذذذي أن العمذذل ورأس 
المصارف اإلسالمية وصلت إلى حجم يتيح لها زيادة التجهيذزات الرأسذمالية وتخفذيض العمالذة لزيذادة 

 إنتاجية المصرف.
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وأوصذذت الدراسذذة بذذأن تتخصذذص المصذذارف فذذي نذذوع معذذين مذذن العقذذود، ألن كذذل عقذذد يتطلذذب مزيجذذاا 
 مختلفاا من المدخالت، وهو أفضل من جهة التكاليف.

 

الكفــاءة االقتصــادية فــي الم سســـات  قيـــاس" بعنــوان:  (3116، قريشــي)دراســة  .3
 " المصرفية

ل بتحلي وذلك ادي،االقتص التحليل وأدوات المالي التحليل أدوات بين معجإلى ال ةالدراس هذه هدفت
 ووفورات الحجم وفورات وتقدير التكاليف، إدارة اءة كف سقيا بهدف مالية كنسبة  الربح شمؤشر هام

جزائرية، خمسة  مصارفيث تضم عينة الدراسة ستة ح الجزائرية، مصرفيةالؤسسات للم النطاق
الفالحة  مصرفالوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري و  مصرفعمومية وهي: ال مصارف

 مصرفندوق الوطني للتوفير واالحتياط و الص مصرفالتنمية المحلية و  مصرفوالتنمية الريفية و 
 مصرفمشترك من حيث الملكية بين القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص السعودي، وهو 

 .6003وحتى  5551البركة الجزائري، وذلك في الفترة الممتدة من 

زاد  إذاحجم تنخفض، كلما ارتفع حجم النشاط، وتصبح سالبة ال وأظهرت نتائج الدراسة أن وفورات
الجزائرية في المدى الطويل يأخذ  مصارف، وعليه فإن منحنى التكلفة المتوسطة للاألمثلعن الحجم 

الجزائرية تتمتع بوفورات نطاق، وبذلك  مصارففإن جميع ال النهاية، وفي U شكل الحرف اإلنكليزي
 التنويع في منتجاتها. مصارفتستطيع هذه ال

ف الجزائرية عن الحجم األمثل حيث بلغ الحد األدنى عدم توسع نشاط المصار وأوصت الدراسة 
مليون دينار جزائري، باإلضافة إلى محافظة المصارف على التنويع في  620الكفء حوالي 

 منتجاتها للحفاظ على وفورات النطاق.
 

  والربح"عدم الكفاءة عل  مستوى التكلفة  تقدير" بعنوان: ( 3111، الكور)دراسة  .4
ة األردنيذة اإلسذالميالتجارية التقليدية و  مصارفلى تقدير نقاط عدم الكفاءة في الإهذه الدراسة هدفت 

، وذلذك 6002إلذى  5553مذن  وكانت فتذرة الدراسذةاا مصرفخمسة عشر  من ويتكون مجتمع الدراسة
 .(SFA)وطريقة الحد التصادفي المعلمية  translogباستخدام دالة 

علذى ، وانخفذاض فذي مسذتويات كفذاءة األمثذلة عذن الحذد نتائج الدراسة وجود انحرافات شديد أظهرت
األمذر الذذي يتطلذب دعذم مسذتويات المنافسذة،  التكلفذة وكفذاءة الذربح المعيذاري والبذديل.مستوى كفذاءة 

 مصارفلل ، حيث يمكن التأكيد على أن هناك متسعاا مصارفوسد الثغرات المهمة في الكفاءة بين ال
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ات كفذذاءة عملياتهذذا عذذن طريذذق تقليذذل انحرافاتهذذا عذذن الحذذد منخفضذذة الكفذذاءة لكذذي تحسذذن مذذن مسذذتوي
التجاريذة األردنيذة، والعمذل علذى ابذراز  مصذارف، وذلك لسذد الثغذرات الهامذة فذي الكفذاءة بذين الاألمثل

ية ويذؤدي إلذى مصذرفالكفاءة كمطلب إداري مهم، يسهم في التخلص من عدم الكفذاءة فذي األعمذال ال
ة اإلسذالمي مصذارفكما بينت النتائج تمتع ال ، ومصارفناعة الاع مستويات المنافسة ضمن صفارت

فيمذذا يتعلذذق بكفذذاءة التكلفذذة،  األمثذذلبمسذذتويات مرتفعذذة مذذن كفذذاءة الذذربح، غيذذر أنهذذا بعيذذدة عذذن الحذذد 
األمر الذي قد يعود إلى التشريعات والقوانين التي تلزمها باالحتفاظ بسيولة عالية، بسذبب عذدم تذوفر 

 ة.اإلسالمياألجل توائم بين السيولة والربحية وتتماشى مع الشريعة أدوات مالية قصيرة 

التخلص من عدم الكفاءة في  إبراز الكفاءة كمطلب إداري مهم، يسهم فيالدراسة بضرورة  وأوصت
الستيعاب  ضرورة العمل على ممارسة نشاطات غير تقليدية، والمساهمة الفعالةو  األعمال البنكية،

 ونوعاا  ، وتطوير المنتجات البنكية كماا البتكارات المالية وغير الماليةدة من االتكنولوجيا واالستفا
زيادة كما توصي الدراسة ب، وتطوير نظم االتصاالت والمعلومات وتطوير الكوادر البشرية، ونشاطاا 

تتمتع بمستويات مرتفعة من  الرقابة والمتابعة على المديرين، وخاصة مديري البنوك اإلسالمية التي
 فاءة الربح ضمن صناعة البنوك،ك
 

قيــاس الكفــاءة المصــرفية باســـتخدام " بعنــوان:  (3111، رايــس والزهــراء) دراســة .1
 " الجزائرية مصارفنموذج حد التكلفة العشوائية دراسة حالة ال

الجزائريذذذذة بالكفذذذذاءة  مصذذذذارفمعالجذذذذة اإلشذذذذكالية المتعلقذذذذة بمذذذذدى تمتذذذذع الإلذذذذى هذذذذدفت هذذذذذه الدراسذذذذة 
، وذلذذذك باسذذذتخدام نمذذذوذج حذذذد التكلفذذذة العشذذذوائية 6005 وحتذذذى 6001 مذذذا بذذذينتذذذرة المصذذذرفية فذذذي الف

SFA  كنمذذذوذج كمذذذي، حيذذذث قذذذدرت دالذذذة التكذذذاليف اللوغاريتميذذذة المتسذذذامية بهذذذدف قيذذذاس مرونذذذات
 .مصارفوالطلب السعرية ووفورات الحجم والنطاق لعينة الدراسة التي تتكون من ستة  اإلحالل

، ولكنهذا نتذاجاإلبين عناصر  اإلحاللالجزائرية تتمتع بكفاءة  مصارفلوقد خلصت الدراسة إلى أن ا
ال تتمتع بالقدرة على التحكم في تكاليفها األمر الذي جعلها ال تحقق وفذورات حجذم تتذيح لهذا التوسذع 

 تتمتع بوفورات نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. مصارففي حجم نشاطها، كما وجدت أن هذه ال

 مذن خذالل زيذادة اسذتقالليتها مصذارفلطات الجزائريذة بالعمذل علذى رفذع كفذاءة الوأوصت الدراسة الس
أنظمة العمومية منها، واالرتقاء بكفاءة العنصر البشري وتحديث  واالتجاه نحو خصخصة المصارف

، وتقذذديم خذذدمات مصذذرفية مسذذتحدثة الجزائريذذة مصذذارف، ودراسذذة إمكانيذذة االنذذدماج بذذين المصذذارفال
 الشديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المصرفية. لمواجهة المنافسة
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 الدراسات األجنبية 4.41.3

  (Bader et al., 2007)دراسة  .4

"Efficiency of Conventional versus Islamic Banks: International 

Evidence using the Stochastic Frontier Approach (SFA)" 
 

 مصرف 50األرباح لذ  اإليرادات وكفاءة وكفاءة يفالتكال كفاءة هدفت هذه الدراسة لقياس ومقارنة  
 37 و إسالمياا  مصرفا 43 الدراسة (، وتشملOIC) اإلسالميدولة من منظمة المؤتمر  65في 

 وحتى 5550 ما بين الفترة خالل (DEA)تحليل البيانات المغلفة   طريقة تقليدياا، باستعمال مصرفاا 
 .المصارف تواجد وعمر ومكان حجم حسب الدراسة وتمت ،6001

أن هناك عدم كفاءة في استخدم الموارد في جميع البنوك محل الدراسة بشكل  النتائج أظهرت ولقد
 المصارف التقليدية في الكفاءة نتائج بين جوهرية اختالفات وجود عدم عام، كما أظهرت النتائج

ف وتعظيم األرباح في هناك مجال كبير للتحسين في تقليل التكالي اإلسالمية، ومع ذلك والمصارف
 أهميةبأنه ال يوجد فرق ذو  بينتوعالوة على ذلك، فإن النتائج  ،النظم المصرفية على حد سواء
مصارف كبيرة الحجم مقابل المصارف الصغيرة والمصارف ال بينفي متوسط مستوى الكفاءة 

سواء. هذا يعني أن  ة والتقليدية على حداإلسالميالجديدة في مقابل القديمة في كل من المصارف 
كانت النتائج هي  وعموماا  ،عامل الحجم والعمر لم يؤثر على أداء المصارف في هذه الدراسة

 األكثر حداثة. اإلسالميلصالح النظام المصرفي 
 

 (Olson and Taisier, 2010) دراسة .3
"Efficiency and bank profitability in MENA countries" 

بعض الدول العربية ومقارنة هذه النتائج مع  في مصارفال كفاءة ديرهدفت هذه الدراسة إلى تق
متمثلة في العائد على األصول والعائد على حقوق  مصارفالمؤشرات المحاسبية لربحية هذه ال

عن طريق تقدير دالتي التكلفة والربح  DFAالملكية، وقد اعتمدت هذه الدراسة طريقة التوزيع الحر 
ومن ثم يتم قياس متوسط كفاءة  6005حتى  6000فاءة للفترة من بغرض تقدير مؤشرات الك

 35تكونت عينة الدراسة من  ، حيثحسب البلد ومقارنتها بالمؤشرات المحاسبية للربحية مصارفال
 . موزعة على عشر دول عربية مختلفة مصرف
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 يرتقي العربية في نطاق ال مصارفتوصلت الدراسة إلى استنتاجات هامة منها انحسار معظم ال
صغر من مستواها في ألمستوى كفاءة التكلفة التي تبقى ، وكذلك الحال بالنسبة األمثلحجم إلى ال

األمريكية الشمالية، وتتقارب أكثر من مستواها في العديد من الدول األوروبية  مصارفال
أقل كفاءة  ة في هذه الدول العربية تبدواإلسالمي مصارفواالقتصاديات النامية، وكذلك تبين أن ال

 مصارفالتقليدية، علماا بأنها أكثر ربحية من ال مصارفمن حيث من حيث التكلفة والربح مقارنة بال
 التقليدية.

العربية تظهر أقل  مصارفكما أن هذه الدراسة ترى على غرار العديد من الدراسات األخرى أن ال
يه الحال في بعض الدول األخرى. الكفاءة من حيث التكلفة والربح مما هو عل مقاييستناقضاا بين 

العربية تبلي بالءا  مصارفوهذا يعني أنه على الرغم من عدم الكفاءة من ناحية الربحية، فإن ال
 ألرباح اعتماداا على الموارد المتاحة وبيئة التشغيل الحالية.بياا بالمعايير الدولية في توليد احسناا نس

 

 (Hamiltona et al., 2010)دراسة  .4
"Cost and Profit Efficiency in the Jordanian Banking Sector" 

فذي ألنذواع مختلفذة مذن البنذوك العاملذة هذه الدراسة إلذى قيذاس وتحليذل كفذاءة التكلفذة واألربذاح  هدفت
حذذذذد التكلفذذذذة العشذذذذوائية باسذذذذتخدام طريقذذذذة  6002-5553القطذذذذاع المصذذذذرفي األردنذذذذي خذذذذالل الفتذذذذرة 

مصرفاا محلياا وأجنبياا ومذن المصذارف العاملذة فذي  63الدراسة  ، حيث شملت عينة((SFAعلمية الم
األردن مقسمة لثالثة أنواع مذن المصذارف وهذي: مصذارف تجاريذة، ومصذارف االسذتثمار ومصذارف 

 التكلفة والربح. أكثر كفاءة من حيث المصارف من نوع تحديد أي إسالمية، بهدف

كمذذا التكذذاليف  فذذي مقابذذل كفذذاءةأقذذل بكثيذذر  وقذذد توصذذلت الدراسذذة إلذذى وجذذود مسذذتويات كفذذاءة الذذربح
كفذذاءة األربذاح القياسذذية. هذذه النتذذائج مذن كفذذاءة الذربح البذذديل هذو أقذذل أظهذرت نتذائج الدراسذذة إلذى أن 

وجذود أو تسذعير بالوجود القوة السوقية في القطاع المصذرفي األردنذي فيمذا يتعلذق أن هناك تعني إما 
باإلضذذافة إلذذى  فذذات فذذي األسذذعار.االختال علذذىنعكس ، وتذذمصذذارفمخرجذذات ال جذذودةفذذي  اختالفذذات
 مذذذنالتكلفذذذة كفذذذاءة مذذن حيذذذث كفذذذاءة أقذذذل هذذذي ة اإلسذذذالمي مصذذارفالأظهذذذرت هذذذذه الدراسذذذة أن ذلذذك، 

، كمذا بينذت النتذائج الذربح مذن حيذث كفذاءة التي أظهرت كفذاءة أكبذر التجارية واالستثمارية مصارفال
 فذذي الربحيذذة أي انخفذذاض مذذن حيذذث التكلفذذة تعذذويضبإمكذذان المصذذارف التذذي تعتبذذر أكثذذر كفذذاءة أنذذه 

 .زيادة المنافسة من محتمل مكسب باعتباره بزيادة المنافسةالمرتبطة 
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 (Sharmaa et al., 2012) دراسة .1
"Measurement of Technical Efficiency and Its Sources: An 

Experience of Indian Banking Sector" 
 

مصادر عدم الكفذاءة  وإلظهارالتجارية  في الهند  مصارفكفاءة الفنية للال هدفت هذه الدراسة لقياس
، وذلذذك باسذذتخدام البيانذذات ( فذذي هذذذه الدراسذةSFA) حذذد التكلفذة العشذذوائية تطبيذذق طريقذة مذن خذذالل

 6002-6001م مذذن عذذاوكانذذت فتذذرة الدراسذذة ( Balanced Panel Dataالتجميعيذذة المتوازنذذة )
، Cobb-Douglasدت النتذذائج التجريبيذذة علذذى أسذذاس دالذذذة أعذذ، حيذذث 6050-6005وحتذذى عذذام 

 .عدم الكفاءة الوظيفيةنموذج و 

التجارية قد أظهرت نمو في مستوى الكفاءة الفنية على مدى  مصارفإلى أن ال نتائج الدراسة تشيرو 
 تحليذل، ومذن خذالل الودائذع ومذدخالتيعتمد اعتمادا كبيذرا علذى األصذول الثابتذة  وذلك، الدراسةفترة 

يجابيذذعالقذذة هامذذة و  لذذديها للقطذذاع العذذامالمملوكذذة  مصذذارفالتبذذين أن مصذذادر عذذدم الكفذذاءة،  ة مذذع ا 
 الكفاءة الفنية.

حاجة إلى التركيز على نسذبة النقذد والودائذع حيذث ب مصارفتم التوصل إلى أن الوعالوة على ذلك، 
كمذا بينذت لة إحصائية، ، ولكن ليست ذات دالمصارفة مع كفاءة الإيجابيأن هذه النسبة لها عالقة 

الكفذذاءة  مذذعلهذذا عالقذذة سذذلبية ذات داللذذة إحصذذائية  االلتزامذذات إجمذذالينسذذبة الودائذذع إلذذى  الدراسذذة أن
 . مصارفلالتقنية ل

 

 أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التالي:

دام نمذوذج باستخ الدراسة األولى والوحيدة التي تطبق على القطاع المصرفي الفلسطيني تعد .5
 حد التكلفة العشوائية.

الفلسذذطينية بينمذذا  مصذذارفهذذذه الدراسذذة اهتمذذت بقيذذاس وتقيذذيم واقذذع الكفذذاءة المصذذرفية فذذي ال .6
 نموذجين.أو معظم الدراسات السابقة كانت دراسة مقارنة بين حالتين 

لقيذذذاس الكفذذذاءة المصذذذرفية وهذذذي مذذذن الطذذذرق  SFA حذذذد التكلفذذذة العشذذذوائية اسذذذتخدام نمذذذوذج .3
لقيذذاس أداء المؤسسذذات حيذذث أنهذذا شذذائعة جذذداا فذذي الدراسذذات األمريكيذذة واألوروبيذذة  ئمذذةالمال

 ولكنها حديثة االستخدام في البيئة العربية بدالا من التحليل المالي واألساليب التقليدية.
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المتسذامية لقيذاس كفذاءة مرونذات  اللوغاريتميذةتتميز هذذه الدارسذة باسذتخدامها دالذة التكذاليف  .1
السذذذعرية، وكفذذذاءة الحجذذذم والنطذذذاق، باإلضذذذافة إلذذذى قيذذذاس الكفذذذاءة  ومرونذذذة الطلذذذب اإلحذذذالل

 .Frontier 4.1التقنية والتخصيصية وبالتالي كفاءة التكاليف باستخدام برنامج 

السذذذابقة لشذذذذمولية الموضذذذوع والحصذذذول علذذذذى أكبذذذر قذذذدر مذذذذن  تشذذذمل العديذذذد مذذذذن الدراسذذذات .5
 .ئج الدقيقة والوافية عن الموضوعاالمعلومات التي تفيدنا في الحصول على النت

هذذذذذه الدراسذذذذة تقذذذذوم بفذذذذتح بذذذذاب جديذذذذد للدراسذذذذات المسذذذذتقبلية فذذذذي قيذذذذاس كفذذذذاءة قطاعذذذذات  إن .6
 اقتصادية مختلفة.
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 الفصل الثاني

 

 الكفاءة المصرفية وطرق قياسها



ة|  46 ح ف ص ل  ا

 

 مقدمة 3.4
جاالت الدراسة الكتاب والباحثين في م عدد كبير مناستأثر موضوع تقييم األداء باهتمام واسع من 

العلمية االقتصادية منها واإلدارية والمحاسبية والمالية والمصرفية كذلك، الرتباطه بجوانب مهمة من 
 (.61، ص6005)فهد،  حياة المنظمات والمؤسسات والوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها

يختلف  ال التجارية المصارف ومنها المصرفية المؤسسات مستوى على األداء تقييم مفهوم حيث إن
 لقياس متقاربة األداء مؤشرات أن حيث منها الخدميةأو  يةنتاجاإل األخرى األعمال عن منظمات كثيراا 

 الالزمة الوسائلر على أنه اإلطا هذا وفق المصرفي األداء المصرفيين الكتاب يعرف ما وغالبا األداء
 المحيطة البيئة ظل في وظائفها وتنفيذ بدورها فالمصار  لقيام المبذولة المختلفة والجهود النشاط وأوجه

 .(611، ص6001سالم، ) األهداف تحقق التي المصرفية الخدمات لتقديم

 في إسهاماا  العامل األكثر يعتبر كما عدمه، من مؤسسة أية لوجود األساسي الدافع األداء ويمثل
 كما ،ومتطوراا  واسعاا  مفهوما بكونه األداء واالستمرارية، ويتصف البقاء وهو أال الرئيس هدفها تحقيق

 ظروف تغير بسبب وظروف المؤسسات مواقف وتطور لتغير نظراا  بالديناميكية تتميز محتوياته أن

ويشير مفهوم األداء في عمومه إلى ذلك الفعل  ،سواء حد على والداخلية الخارجية بيئتها وعوامل
تصف بالشمولية واالستمرار، ومن ثم فهو ي الذي يقود إلى إنجاز األعمال كما يجب أن تنجز والذي

بهذا المعنى يعتبر المحدد لنجاح المؤسسة وبقائها في أسواقها المستهدفة، كما يعكس في الوقت 
فشلها في تحقيق التأقلم المطلوب، كما تجدر أو نفسه مدى قدرة المؤسسة على التكيف مع بيئتها، 

، 6050)الداوي،  هامين، هما الكفاءة والفعالية إلى أن مفهوم األداء يقترن بمصطلحين شارةاإل
 (.655ص

األداء وتقييم  يقبل التطرق إلى تعريف كفاءة األداء تحديد مفهومومن هنا فمن من الضروري 
 األداء.

 تعريف األداء 3.3
 Toبدايةا إلى أن االشتقاق اللغوي لمصطلح األداء مستمد من الكلمة االنجليزية ) شارةاإل يمكن

Perform و ،)( قد اشتقت هذه الكلمة بدورها من اللغة الالتينيةPerformer ،)تنفيذ  والتي تعني
 هذا ويرجع األداء، مصطلح لتعريف بالنسبة الباحثين بين اتفاق يوجد الو ، تأدية عملأو مهمة 

وجهات نظر المفكرين والكتاب في هذا المجال، واختالف أهدافهم المتوخاة من ن تباي إلى االختالف
تعريف محدد لهذا المصطلح، ففريق من الكتاب اعتمد على الجوانب الكمية )أي تفضيل  صياغة

 األداء اعتبار إلى آخر فريق ذهب بينما لألداء، تعريفه صياغة في الوسائل التقنية في التحليل(
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 يجب ال ثم ومن االقتصادية، الجوانب عن فضالا  واجتماعية تنظيمية أبعاداا  مصطلح يتضمن

 ,Ecosid, 1999) في التعبير عن هذا المصطلح فقط واألرقام النسب استخدام على االقتصار

P18.)  

في هذا المجال عرض وتحليل إسهامات كل الكتاب والباحثين في تعريف مصطلح األداء،  وال يسع
األمر الذي يحتم علينا االقتصار على تقديم مجموعة محددة من التعاريف بما يفي بالغرض من 

 الدراسة.

أنه "انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد باألداء  (Miller & Bromily) عرف الكاتبانحيث 
ني، ي)الحس المالية والبشرية، واستغاللها بكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها"

الحظ من هذا التعريف أن األداء هو حاصل تفاعل كل من الكفاءة يو  (،635، ص6000
 عالية.والف

أنه "الفرق بين القيمة المقدمة للسوق ومجموع القيم المستهلكة وهي ب( Lorrino, 1996) وعرفه
في  مستهلكة للموارد، وتسهم سلبياا  تعدتكاليف مختلف األنشطة، فبعض الوحدات )مراكز تكلفة( 

كة للموارد مراكز ربح، وهي في الوقت نفسه مستهل تعداألداء الكلي عن طريق تكاليفها، واألخرى 
 .( 655، ص6050)الداوي،  ومصدر عوائد، وتسهم بهامش في األداء الكلي للمؤسسة"

 مفهوم تقييم األداء 3.4
أنه مجموعة من ب (523، ص6001، وآخرون زيود)أما بخصوص مفهوم تقييم األداء فقد عرفه 

مدى انسجام تلك اإلجراءات التي تقارن بها النتائج المحققة للنشاط بأهدافه المقررة بقصد بيان 
النتائج مع األهداف المحددة لتقدير مستوى فعالية األداء، كما يقارن عناصر مدخالت النشاط 

 .بمخرجاته للتأكد من أن أداء النشاط المصرفي قد تم بدرجة عالية من الكفاءة

أنه مجموعة الدراسات التي ترمي إلى التعرف على مدى ب (10، ص6000، الكرخي)بينما عرفه 
نشاطها في جوانبه المختلفة خالل مدة زمنية محددة،   إدارةة الوحدة االقتصادية وكفاءتها في قدر 

ومدى مهارتها في تحويل المدخالت إلى مخرجات بالنوعية والكمية المطلوبة وبيان مدى قدرتها 
بتداع التنافسية مع الوحدات االقتصادية المماثلة عن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وا

 .أكثر تطوراا في مجال عملها أساليب
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 أيأو  والفاعلية الكفاءة باستخدام المقوم تقييم بأنه (665، ص6000والدوري،  نييالحس) وعرفه

 في ضعيف و األحيان بعض في جيد المنشأة أداء يكون أن الممكن من فانه لذا آخر عامل اجتماعي

 .وطموحه المقوم نظر وجهة حسب أخرى أحيان

جاء في مفهوم تقييم األداء بأنه مرحلة من مراحل الرقابة الفعالة تستخدم للمقارنة بين األهداف وقد 
المخطط لها وبين ما تم تحقيقه فعالا وبيان االنحرافات وأسبابها وطرائق معالجتها علمياا وعملياا 

ورفع كفاءة  لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية وفق نظام معلومات متطور يخدم اإلدارة والتخطيط
 (.555، ص6000العاملين )آل ادم واللوزي، 

 ومزايا تقييم األداء أهداف 3.4.4
 :(525، ص6001)الحداد ومقبل،  أتيما ي تحقيق األداء تقييم عملية تستهدف

 . بأدائها المكلفة للوظائف االقتصادية الوحدات إنجاز مستوى على الوقوف .5

 وبيان لها تحليل شامل جراءا  و  ديةاالقتصا الوحدة نشاط في الضعف مواطن عن الكشف .6

رشاد لها الالزمة الحلول وضعا لمسبباته  . مستقبال تالفيها وسائل الى المنفذين وا 

 بتكاليف كبرأعائداا  تحقق رشيدة بطريقة المتاحة الموارد استخدام كفاءة مدى على الوقوف .3

 .أجود وبنوعية أقل

 التقويم على نتائج باالعتماد وذلك طنيالو  االقتصاد مستوى على لألداء شامل تقويم تحقيق .1

 .دائياأل

 فيكون األدائي يقدمها التقويم التي المعلومات طريق عن الرقابية األجهزة ط أداء عملتنشي .1

نجازها بكفاءة بنشاطها الشركات قيام من التحقق بمقدورها  هو كما المرسومة ألهدافها عالية وا 

 .مطلوب

 المصرفي األداء مجاالت 3.4.3
 إلى تسعى اا هدف يعكس منها مجال كل أن أساس على لقياسها المؤسسات تسعى التي االتالمج تتعدد

نظرة اإلدارة  وحسب نشاطه طبيعة وحسب آخر الى مصرف من المجاالت هذه وقد تختلف تحقيقه
، 6000المؤسسة األساسية )الحسني،  أهداف المجاالت هذه إذ تعكس المجاالت لهذه العليا
 .(631ص
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 األداء كفاءة وتقيم لقياس متكامالا اا نموذج بمجموعها تشكل أبعاد ثالثة األداء كفاءة مفهوم يشملو 

 األبعاد هي: وهذه

 الموارد استخدام في االقتصاد - أ

 وبأقل الجودة من مناسب بمستوى االقتصادية الموارد على الحصول في المنشأة كفاءة مدى أي

 للرقابة وفاعل سليم نظام توفر من البد االقتصادية عنصر تحقيق الكلفة وألجل منن ممك قدر

 مع تنسجم التي والمالية واالقتصادية الفنية المعايير إلعداد به نةاالستعا يمكن الذي الداخلية

 .(560، ص6056مقوماتها )عبدالستار،  و االقتصادية الوحدة نشاط طبيعة
 الكفاءة - ب

 الموارد )المدخالت( بين قةالعال إحكام في الوحدة نجاح مدى على العنصر هذا وظيفة تنصب

 تقيس أي المدخالت وتخفيض المخرجات زيادة إلى تهدف كفؤة بطريقة المستخدمة والمخرجات

دراسته في  سيتموهو ما  .(560، ص6056عبدالستار، المدخالت )و  المخرجات بين العالقة
 .ثهذا البح

 الفاعلية - ت

تحققة واألساليب التي اتبعت في تحقيقها كانت األهداف الم إذامفهوم الفاعلية التأكد مما يعني 
 قدرة بأنها تعرف كما(، 15، ص6005ما هو مخطط له )فهد، مع األهداف المقررة و مع تتفق 

 خاص التأكد بوجه الفاعلية وتتناول عنها الرضا يحقق بما وظائفها أداء على االقتصادية الوحدة

 لها المخطط األهداف مع تتفق قيقهاتح ة فيالمتبع واألساليب المحققة األهداف كانت إذا مما

 المظاهر دعم شأنها من التي المقترحات وتقديم أسبابها وبيان والموجبة االنحرافات السالبة وكشف

المستقبل )الخفاجي،  في تالفيها على والعمل السلبية ومعالجة النواحي األداء في ةيجابياإل
 .(51، ص6003

 هذا البحثمن مكونات األداء، وحيث أن  اا رئيس ناا مكو  دتعأن الكفاءة ومن خالل ما سبق يتضح 
 الكفاءة وأنواعها وطرق قياسها.  تعريف مفهومفي  سوف يتم التعمقعلى موضوع الكفاءة لذا  يركز

 تعريف الكفاءة 3.1
 منظور، موسوعة ابن) آخر" لشيء   مساو   الشيء فيها يكون التي الحالةا: "أنهب لغةا  الكفاءة تعرف

 (.العرب لسان
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الموارد  تقليل على العمل أي، يمكن ما بأقل الكثير إنجاز" أنهابأما اصطالحاا فتعرف الكفاءة 
 والعطل الهدر تقليل على العمل كذلك مالية، أم مادية أم بشرية ت هذه المواردكان المستخدمة، سواءا 

 (.5، ص6002)قريشي،  "يةنتاجاإلالطاقة  في

 .ما" شيء نتاجإل الموارد استخدام في المثلى الكيفية" :أنهاب الكفاءة (Shone, 1981)ويعرف 

للكفاءة: "قدرة مردودية المؤسسة" بمعنى أن الكفاءة هي مقياس للمردودية )العوائد(  وفي تعريف آخر
 (.660، ص6050)الداوي،  في المؤسسة، أي أنها تتعلق بالمخرجات مقارنة بالمدخالت

معيار الرشد في استخدام الموارد البشرية والمادية  االكفاءة بأنه (1، ص6055، معراج)وعرف 
والمالية وخاصة ان البيئة تتصف بقلة الموارد المتاحة لذلك البد من اعتماد هذا األسلوب في 

 .في استخدام الموارد المتوفرة األمثلالتوجه نحو تحقيق األداء 

على مستوى المؤسسة،  يةنتاجاإلاستغالل الطاقات  أنهاب (355، ص6050، خالص)بينما عرفها 
كبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من أوتوجيه الموارد االقتصادية المتاحة نحو تحقيق 

المؤسسة المادية والمالية والبشرية، بما يضمن أداء أفضل،  إمكانياتالهدر، أي التحكم الناجح في 
 .في ظل المحيط االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي تنشط فيه

للموارد المؤسساتية بأقل تكلفة  األمثلأنها: "االستخدام بالكفاءة  (15، ص6001، بلوط)عرف و 
 .ممكنة دون حصول أي هدر يذكر"

 مدخالت من المخرجات أقصى تحقيق على القدرةبأنها " (665، ص6000، الحسني)وعرفها 

 .ت"المدخال من قدر أدنى باستخدام نفسه الحجم على تحقيق القدرةأو  دة،و محد

أنها "تعبير عن مدى نجاح المنشأة في بالكفاءة  (523، ص6050، حسين وعبدالحميد)وعرف 
 .حسن استخدام الموارد المستخدمة )المدخالت( لغرض تعظيم المخرجات المستهدفة"

الكفاءة صفة مالزمة لكيفية استخدام المؤسسة لمدخالتها من  أن السابقة التعاريف خالل يتضح من
رنة بمخرجاتها، حيث ينبغي أن يكون هناك استغالل عقالني رشيد، أي القيام بعملية الموارد مقا
 إنجازه المراد العملأو  الشيء في تحقيق الندية على العمل أي بأقل تكلفة ممكنة. نتاجاإلمزج عوامل 
أو  دة،و محد من مدخالت المخرجات أقصى بتحقيق إما ذلك ويتجسد ،(660، ص6050)الداوي، 
 .دةو محد لمخرجات المدخالت أدنى بتحقيق

 :(5، ص6002)قريشي،  جانبينأو  مدخلين من للكفاءة النظر يمكن وبذلك
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 والمخرجات  الفعلية المخرجات بين للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعبر حيث المخرجات جانب
  .محددة مدخالت من تحقيقها الممكن القصوى

 والمدخالت  الفعلية المدخالت بين مقارنةلل مقياس عن الكفاءة تعبر حيث المدخالت جانب
  .المخرجات من معين مستوى إنتاج يمكنها التي الدنيا

 األهداف السلوكية يهمل الذي التقنية للكفاءة مقياس عن يعبران المدخلين هذين أن والمالحظ

كمية  تطلبت استعمال أنهالو  كفؤةتعتبر غير  نتاجاإلكما يمكننا االستنتاج أن عملية  للمؤسسة،
نفس الكمية من الناتج، وهنا ينبغي  نتاجإلقل من المدخالت أبر من المدخالت مقارنة بكمية أك
الكفاءة في المؤسسة تتأثر بحجم مدخالتها، باإلضافة إلى عوامل أخرى أهمها  أنإلى  شارةاإل

 .(1، ص5555)الداوي،  المحيط، وجودة تنظيمها... الخ

 يةنتاجاإل الفرق بين الكفاءة و  3.1.4
 بين المصطلحين اختالف هناك ولكن الكفاءة لمصطلح كمرادف يةنتاجاإل مصطلح يستخدم ما ثيراا ك

 الموارد حسن استغالل درجة قياس خالله من يمكن الذي المعيار العام بالمفهوم يةنتاجاإل تعنيحيث 

 تلك نيتع وكما نتاجاإل عناصر عنصر من لكل بالنسبة نتاجاإل كمية أيضاا  تعني ، وقديةنتاجاإل

 بأن بالذكر الجدير ، ومنيةنتاجاإل العملية في المستخدمات الداخلة وكمية نتاجاإل كمية بين العالقة

 يةنتاجاإل. فهإنتاج في المستخدم العمل وكمية نتاجاإلبين  العالقة من ينطلق يةنتاجلإل العام المفهوم

 معناها يكون قدأو  وعمل، مواد والمدخالت من والخدمات السلع من المخرجات بين العالقة تعني قد

 الكفاءة مؤشرات من مؤشر للبعض تعني وقد مهامها المنشودة انجاز في المنظمة نجاح مدى قياس

 (.551، ص6055)أيوب وآخرون،  والفاعلية

 لكل الجزئية يةنتاجاإل عن تعبر التي المؤشرات من مجموعة اشتقاق يمكن التعريف هذا خالل ومن

نتاجو  المال، رأس يةإنتاجك دخالتالم عناصر من عنصر  أن حين في العناصر، وغيرها من العمل يةا 

 من ممكنا مستوى أقصى تحقيق الموارد بهدف استغالل كيفيةأو  بطريقة تهتماا سابق عرفت كما الكفاءة

 .(55، ص6002)قريشي،  الموارد هذه من المخرجات

 الفرق بين الكفاءة والفاعلية 3.1.3
 من تتحقق التي الدرجة بأنها الفاعلية تعرف حيث والفاعلية الكفاءة مفهومي نبي الخلط كثيراا ما يتم

 مرئية مخرجاتها كانت خدمات وسواءأو سلعاا  كانت تقدم سواء مؤسسة ألية المرسومة األهداف خالل

، 6005)فهمي،  فيها مرغوب مخرجات إلى بكفاءة تحويل مدخالتها خالل مرئية، من غيرأو 
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أول من حاول  يعد  Barnard (1938)، فإنRaymond (1982) ى ما قدمهوبناءا عل، (615ص
أن يقدم تعريفاا للفاعلية، حيث عرف الفاعلية بأنها تحقيق الهدف المحدد، وعرف العمل الفعال 

لفاعلية ا Price (1972)، ويعرف بشكل عام بأنه العمل الذي ينجز الهدف الذي تم تحديده مسبقاا 
وكذلك يقصد بالفاعلية استخدام الموارد المتاحة ، ها يتم تحقيق أهداف متعددةبأنها الدرجة التي عند

أنها تعبير عن مدى بوعرفت ، (16، ص6005بشكل أمثل لتحقيق األهداف المخطط لها )فهد، 
 نجحت المنشأة في إدارة مواردها إذاوما نفذ فعلياا منها وفيما  األعمالالعالقة بين المستهدف من 

 (.523، ص6050ميد، )حسين وعبدالح

فقد تكون . لمفهوم الفاعلية، ولكن ال يجب أن يستخدما بالتبادل ويعتبر مفهوم الكفاءة مالزماا 
المنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤ أي أنها تحقق أهدافها ولكن بخسارة ، وعدم كفاءة المنظمة يؤثر 

بشكل صحيح " بينما الفاعلية هي  أنها " إنجاز العملبالكفاءة  أن تعرفعلى فاعليتها، ويمكن  سلباا 
 أن القول ويمكن .المفهومان يكمل كل منهما اآلخرفوهكذا  الشيء الصحيح"أو "إنجاز العمل 

 تقريرهاأو  تحديدها يمكن ال الكفاءةف لشيء واحد، بديلين بالضرورة ليسا والفعالية الكفاءة مصطلحي
، 6002)قريشي،  األهداف هذه لها تخضع لتيا النظام والقيود ألهداف الدقيق التحديد تم إذا إال
 (.63ص

 

 أنواع الكفاءة 3.5
 مستويات وفق هذا المفهوم دراسة خالل من ودقيق تفصيلي بشكل الكفاءة مفهوم وتوضيح شرح يمكن

 االقتصاد ومستوى الصناعة، والمشروع، ومستوى المؤسسة مستوى: وهي ثالثال االقتصادي التحليل

أو  للمؤسسة االقتصادية : الكفاءةمن الكفاءة رئيسة أنواع ثالثة أن هناكيتضح  ككل. وعليه
 مفاهيم إلى باإلضافة ،ككل لالقتصاد الموارد وكفاءة تخصيص للصناعة، الهيكلية والكفاءة المشروع،

 .التفصيل من بشيء المفاهيم هذه وسيتم تناول. "النسبية الكفاءة "و "إكس كفاءة "مثل للكفاءة أخرى

 يةاجنتاإل  الكفاءة 3.5.4
ممكن بطريقة مالئمة  إنتاجباستخدام الموارد المتاحة للحصول على أقصى  يةنتاجاإلتتحقق الكفاءة 

 (.25، ص6005)رايس وفاطمة الزهراء،  رغبات المستهلكينتحقيق يراعى فيها تقليل التكاليف و 

 عن اتجةالمخرجات الن كمية في يتمثل تقني األول الجانب جانبين: يةنتاجاإل العملية وتتضمن

 فالكفاءة أسعار المدخالت. وعليه في يتمثل تكاليفي الثاني الجانبأما  المدخالت، من كمية استخدام
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، 6002ة )قريشي، التكلف بكفاءة ما يعرفأو  السعرية والكفاءة التقنية الكفاءة محصلة هي يةنتاجاإل
 (.50ص

تحويل المدخالت : "والذي يقصد به للكفاءة، ويعتبر مفهوم الكفاءة التقنية أكثر المفاهيم شيوعاا 
 نتاجاإلما يمكن من عناصر  أقلأي أن المنشاة تستخدم  "،المادية إلى مخرجات بأفضل أداء ممكن

)حسين  نتاجاإلدون زيادة في عناصر  إنتاجأنها تعطي أعلى أو  نتاجاإللتعطي مستوى محدد من 
 (.523، ص6050وعبدالحميد، 

 ممكن قدر أكبر على الحصول على المنشأة مقدرة" نهابأاءة التقنية الكف Farrell (1957)وقد عرف 

 (.Farrell, 1957, P254) "المدخالت من المتاحة المقادير المخرجات باستخدام من

 معينة كمية استخدام نتيجة المخرجات من ممكنة كمية أقصى إنتاج "أنهاب أيضاا الكفاءة  وقد عرفت

 ,Bo Carlsson, 1982 ) المتاحة" نتاجاإل عوامل من ممكن جإنتا أقصى تحقيقأو  المدخالت، من

P467 ،):وتنصرف الكفاءة التقنية في مجمل تعريفاتها كما ورد سابقاا إما إلى 

 أو الزيادة الممكنة في الناتج باستخدام مجموعة محددة من المدخالت،  .5

 االنخفاض الممكن في المدخالت لكمية محددة من الناتج. .6

تكون القضاء على الهدر في عملية تحويل المدخالت إلى مخرجات وعلى ذلك  وذلك عندما يتم
أشكال الناتج  أحدفي  اا حد أشكال الناتج تتطلب انخفاضأكانت الزيادة في  إذا تقنياا كفء  المؤسسة

بصورة أخرى عندما يتطلب خفض أو المدخالت على األقل.  أحدزيادة في أو األخرى على األقل، 
المخرجات  إحدىخفض أو زيادة في واحد من المدخالت األخرى على األقل  أي من المدخالت

 (.30-65، ص6001)السقا،  على األقل للحفاظ على نفس المستوى من الناتج

 نتاجاإلعلى من أمستوى  إنتاجما استطاعت  إذامنشأة أكثر كفاءة تقنية من غيرها الحيث تعتبر 
 (.2، ص6055)أونور، بنفس مستوى تكاليف التشغيل 

 "نتاجاإل لمدخالت ممكنة تكلفة بأقل المخرجات من معينة كمية إنتاج" :السعرية بأنها الكفاءة فر تع و

(Yot Amornkitvikai, 2011, P126.) 

 أسعار في االعتبار للمدخالت آخذةا  األمثلبأنها "مقدرة الشركة على استخدام المزيج  أيضاا وعرفت 

 (.65، ص6005لشايع، )ا "يةنتاجاإل والتقنية المدخالت

حيث تعتبر منشأة أكثر كفاءة سعرية في حال استخدامها للموارد المطلوبة بالطريقة التي تعظم 
 (.2، ص6055)أونور،  رباحهاأ
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 ألن الكفاءة المتوقعةأو  القياسية مع الفعلية المخرجات تطابق مدىب يةنتاجاإل الكفاءة مفهوم ويفسر

 لعناصر أمثل استعمال تمثل أنهاأو  األهداف إلنجاز بها واالنتفاع للمدخالت األمثل االستخدام تعني

)معراج،  يةنتاجاإلالعملية  في الداخلة العناصر تلك من نفع أقصى على الحصول بهدف نتاجاإل
 (.1، ص6055

 المدخالت والمخرجات، بين عالقة" بأنها الكفاءة االقتصاديةأو  يةنتاجاإل الكفاءة (Stigler)ويعرف 

 بأن يرى". و المتاحة( الموارد من القصوى المخرجات / الفعلية المخرجات ( :التالية بالنسبة سوتقا

 الحدي الناتج عندما يتساوى ذلك الواحد ويتحقق تساوي النسبة هذه تكون عندما تتحقق المثلى الكفاءة

 (.Stigler, 1960, P102)عامل  كل بتكلفة نتاجاإل لعوامل

 الهيكلية الكفاءة 3.5.3
 قدمه للصناعة، وقد التقنية الكفاءة عن(Structural Efficiency) الهيكلية  الكفاءة فهومم يعبر

 في دراستيهما Forsund و  Hjalmarssonمن  كال وطوره 1957 سنة Farrell))األمريكي 

 الصناعة تطور استمرار مدى قياس إلى الكفاءة من النوع هذا يهدف و 1978 و 1974 سنتي

 (.51، ص6002)قريشي، مؤسساتها  أفضل على وتحسنها باالعتماد

 المعدلأو   المرجح المعدل بحساب Farrell ا حسب ما أورده م لصناعة الهيكلية الكفاءة وتقاس

 مؤسسة لكل الكمية بمعامل الترجيح ويكون ،الصناعة تشكل التي للمؤسسات التقنية للكفاءةالموزون 

 تكون وعليه، للصناعة المنتجة الكمية إلى لمؤسسةالمنتجة ل الكمية يمثل والذي الصناعة، داخل

 على الكمية معامالتها في مضروبة للمؤسسات التقنية محصلة الكفاءة هي للصناعة الهيكلية الكفاءة

 (.Farrell, 1957, P258) تالمؤسسا عدد

 المتوسط بأخذ يتم للصناعة الهيكلية الكفاءة حساب أن Forsund) و (Hjalmarsson يرى  بينما

 التقنية الناحية كفء من يكون قد الذي المرجح، المعدل نم بدالا  والمخرجات للمدخالت الحسابي

 نتاجاإل دوال تجانس فرضية عدم على اعتماداا  وذلك االقتصادية، الناحية من كفء ليس ولكنه

 دراستهما أثمرت وقد، (Forsund & Hjalmarsson,1979, P47)الصناعة  داخل للمؤسسات

 :هما للصناعة الهيكلية للكفاءة مقياسينأو  نوعين عن 1978 سنة

  (Structural Technical Efficiency)التقنية الهيكلية الكفاءة

  (Structural Scale Efficiency)للحجم الهيكلية والكفاءة
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 وذلك نتاجاإلفي  الزيادة مستوى :الثانية وتقيس المدخالت، في االدخار مستوى :األولى تقيس حيث

 (.51، ص6002)قريشي، للصناعة  و للمؤسسة نسبةبال

 كفاءة تخصيص الموارد 3.5.4
 استخدام عدم عن الناتجة للمجتمع خسارة الرفاهية االجتماعية قياس إلى الكفاءة من النوع هذا يهدف

 عنها ينتج الموارد تخصيص في الالكفاءة أن الباحثون معظم يرى، و أمثل بشكل الموارد تخصيصأو 

 االجتماعي الرفاه فيرة الخسا أن تبين التطبيقية الدراسات أدلة أن غير ة المجتمع،رفاهي في خسارة

 ، بالنسبةجمالياإل الوطني الناتج من %(5) من أقل تمثل للموارد الكفء التخصيص عدم الناتجة عن

 الخسارة تقدير عملية على الموارد تخصيص كفاءة تحليل في ويعتمد، األمريكية المتحدة للواليات

فائض  قياس أجل من وذلك .التامة المنافسة بحالة التام االحتكار حالة مقارنة عن طريق الجتماعيةا
التامة  المنافسة حالة إلى االحتكار حالة من التحول عن الناتج المنتج فائض و المستهلك

(Leibenstein,1966, P394-395.) 

 )كفاءة إكس( الكفاءة التشغيلية 3.5.1

 مستوى الصناعة وعلى المؤسسة مستوى على الموارد لتخصيص إضافي مقياس هي إكس كفاءة

 1966سنة في (Leibenstein) االقتصادي طرف من اقتراحها تم وقد ككل، االقتصاد مستوى وعلى

  :أن هيا عليه اعتمد التي األساسية والفرضية ،

-Leibenstein, 1966, P203) ينبغي" كما منتجة هي الصناعات وال المؤسسات وال األفراد ال"

211.) 

 .في المؤسسة اإلداري والنظام الحوافز نظام إلى تعود المجال هذا في الكفاءة مسألة فإن وعليه

 يإنتاجمستوى  تحقيقنه في ظل وجود نظام حوافز قوي سيحرص العمال والموظفين على أ ويرى
 المستوى ينتجون أكثر من أكثر( قد أخرى )محفزات ظروف ظل وفي ،األمثل المستوى من قريب

 القصوى الكفاءة بين إلى الفرق تعود الموارد تخصيص كفاءة مثل إكس كفاءة أن ويرى .األمثل

 عام وبشكل إكس كفاءة درجة يمثل وهو ما للموارد،) الحقيقي )الفعلي واالستخدام الموارد الستخدام

، 6002)قريشي،  للقطاع العام مميزة خاصية وأنها إكس كفاءة وجود تثبت الدراسات من الكثير فإن
 (.55ص
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 الكفاءة النسبية 3.5.5
 اقتصادية كفاءةأو  سعرية كفاءةأو  تقنية كفاءة كانت سواءا  – للكفاءة مقياس هي النسبية الكفاءة

 وتتم هذه الواحدة، الصناعة داخل المؤسسات بين الكفاءة درجة مقارنة أي -أكثرأو  لمؤسستين

 نفس بمقارنة محل الدراسة للمؤسساتأو  للمؤسسات ةينتاجاإل العملية توحيد فرضية ظل في العملية

 (.55، ص6002)قريشي،  نتاجاإل مراحل استخدام في النسبة

، 6001المدخالت الموزونة )الشعيبي،  مجموع إلى الموزونة المخرجات مجموع معدل" بأنها وتعرف
 .(3ص

ديداا إلى مفهوم الكفاءة وبعد التعرف على الكفاءة وأنواعها بشكل عام سيتم التطرق بشكل أكثر تح
 المصرفية وأنواعها وطرق قياسها.

 مفهوم الكفاءة المصرفية 3.6
ال يختلف مفهوم الكفاءة في المؤسسات المصرفية عنه في المؤسسات االقتصادية األخرى، خاصة 

أو للموارد  األمثلالمعنى الذي شرحناه سابقاا والمتمثل أساساا في االستغالل أو من حيث المبدأ 
تحقيق مخرجات معينة بأدني أو ق أقصى مخرجات من الموارد المتاحة للمؤسسة المصرفية تحقي

 تكلفة ممكنة.

ساس إلى نوعية أفضل من غيرها، ويرجع ذلك في األ مصارفن هناك بعض الأ يفترضحيث 
كفؤ تقنياا  مصارفهذه الو تنظيمها، مما يمكنها من تحسين إدارة التدفقات والمعامالت المالية. 

يطرتها على الجوانب التقنية للوساطة المالية، مما يخولها تقديم الحد األقصى من هذه الخدمات لس
اعتماداا على مستوى معين من الموارد، إلى جانب هذه الكفاءة التقنية المتمثلة في الكيفية المثلى 

ي يشير إلى في الربط بين الموارد والمخرجات من الخدمات المالية فإنه يمكن اعتبار جانب إضاف
سعار الموارد. من هذا المنطلق فإن الكفاءة تتمثل في اختيار تركيبة الموارد األقل تكلفة أمعرفة 

أو ذات الكفاءة المصرفية  مصارفالحد األقصى من الخدمات المالية. وعليه فإن تلك ال نتاجإل
عبد تداد المنافسة )التخصصية تتمكن من مجابهة القيود والمتغيرات المرافقة لتغير األسعار واش

 .(3، ص6055مواله، 

ومدى قيامها  مصارفكثيراا بتأثير التغيرات االقتصادية والقانونية على كفاءة ال الباحثونويهتم 
بوظيفة تحويل الموارد إلى خدمات متعددة، وعليه فالالكفاءة في المؤسسات تنتج أقل من المستوى 
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مزيج معين من  نتاجتوفيقة مكلفة نسبياا من الموارد إلنها تستخدم أأو الممكن للموارد المستخدمة، 
 .(Robert, 1995, P41الخدمات المالية )أو المنتجات 

األكثر  االقتصادية بالكفاءة الخاصة المفاهيم تحديد من البد ،مصارفال كفاءة وتقدير قياس وعند
، 6005كور، )ال مصارفال كفاءة حول مختلفة ورؤى معلومات منها كل تقدم والتي ،أهمية
 .(556ص

على تعريف لوضع إطار تقاس به الكفاءة المصرفية وهذا التعريف هو:  االعتمادومن هنا يمكن 
استطاعت توجيه الموارد االقتصادية المتاحة لها نحو  إذاتكون المؤسسة المصرفية ذات كفاءة "

اجح في طاقاتها كبر قدر ممكن من العوائد بأقل قدر ممكن من الهدر، أي التحكم النأتحقيق 
وعرضها لتشكيلة واسعة من المنتجات  األمثلالمادية والبشرية، هذا من جهة وتحقيقها للحجم 

 .(25، ص6005، وفاطمة الزهراء )رايس "المالية من جهة أخرى

ها في النقاط ومن خالل التعريف السابق نجد أن الكفاءة المصرفية تشمل عدة جوانب يمكن تلخيص
 :(6005)ساعد،  اآلتي

 .بكفاءة التكاليفالكفاءة في استخدام الموارد المتاحة بالتحكم في التكاليف، وهو ما يسمى  -

كفاءة ، ويطلق عليها األمثلالكفاءة في توزيع التكاليف من خالل السعي وراء تحقيق الحجم  -
 .الحجم

 .بكفاءة النطاقالكفاءة في تنويع المنتجات المالية من خالل تنويع النشاط، ويعرف  -

 أنواع الكفاءة المصرفية 3.7
 يةنتاجاإل الكفاءة  3.7.4

، يةنتاجاإلالعالقة بين كمية الموارد المستخدمة في العملية "ها أنب يةنتاجاإليمكن تعريف الكفاءة 
الناتج إلى  ةكلما ارتفعت نسب يةنتاجاإلوبين الناتج من تلك العملية، وبذلك ترتفع الكفاءة 

 .(616، ص6005)الحاج وفليج،  "المستخدم من الموارد
ذاو  بالكفاءة الكلية للتكاليف مصارففي ال يةنتاجاإلبينما تعرف الكفاءة  خذنا بعين االعتبار أ ا 

، مثل العمل ورأس المال والودائع لتنتج نتاجاإلتستخدم عناصر  يةإنتاجأن المصرف مؤسسة 
نها في للمصرف ال تختلف ع يةنتاجاإلالقروض والخدمات المصرفية وغيرها، فإن الكفاءة 

 .(51، ص6002المؤسسة االقتصادية )قريشي، 
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تتألف من  يةنتاجاإلأن الكفاءة  Coelli et al. (6001)و  Farrell (5515) كل من وأوضح
شركة على الباعتبارها قدرة   Technical Efficiency (TE)التقنيةعنصرين هما: الكفاءة 

 (AE) وكفاءة التخصيصالحصول على أقصى مخرجات بمجموعة محددة من المدخالت، 

Allocative Efficiency  من المدخالت، مع  األمثلشركة الستخدام المزيج الباعتبارها قدرة
وهذان العنصران يشكالن ما يسمى  ،نتاجاإلاألخذ بعين االعتبار أسعار كل منها وتكنولوجيا 

 .(Zuzana, 2009, P4بالكفاءة االقتصادية )

المتمثلة في الكفاءة التقنية والكفاءة التخصصية  يةنتاجاإلويمكن توضيح مكونات الكفاءة 
 :(David & Paul, 1995, P45) بالمثال التالي

( تنتج منتج وحيد وتستخدم عنصرين من عناصر A, B, Cهي ) مصارفنفترض وجود ثالث 
الثالث تنتج مستوى معين من  مصارفال (.6.5( حسب الشكل رقم )X1, X2هما ) نتاجاإل
تنتج  أنلكل توفيقات المدخالت التي يمكن  ( الذي يمثل حداا 'X,Xبالمنحنى ) ثالا مم نتاجاإل

)ولو في  نتاجاإلأي نقص في أي عنصر من عناصر  أن، بحيث نتاجاإلنفس المستوى من 
( خط الميزانية 'P, Pويمثل الخط ) .نتاجاإلعنصر واحد( سيؤدي إلى االنخفاض في مستوى 

 .نتاجاإلتكاليف عناصر  خط التكلفة الذي يعبر عنأو 
 (3.4شكل رقم )

 الكفاءة التقنية والتخصصية والكلية

 
 .(David & Paul, 1995, P45)المصدر: 
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من الناحية التقنية بينما  ؤةكف تعد( 'X,X) نتاجاإلالتي تقع على منحنى  مصارفحيث أن ال
لناحية التخصصية من ا كفؤة فتعد( 'P, P) التكلفةالتي تقع على خط الميزانية/  مصارفال
من حيث الكفاءة الكلية أو ياا إنتاج ؤةكف تعدالتي تتمتع بالكفاءة التقنية والتخصصية  مصارفوال

كفء من  يعد B مصرف(، وعليه فإن الOverall cost efficiency)CE  للتكاليف
نياا كفء تق فيعد A مصرفياا، بينما الإنتاجتين التقنية والتخصصية وبالتالي فهو كفء يالناح

ليس كفء ال من  C مصرفياا، بينما الإنتاجوليس كفء من الناحية التخصصية وليس كفء 
 (.David & Paul, 1995, P45)ياا إنتاجالناحية التقنية وال التخصصية وبالتالي ليس كفء 

 ويمكن شرح وقياس الكفاءات على النحو التالي:

ستعمال المدخالت، ويمكن قياس هذا فيرجع الضعف في الكفاءة التقنية ال C مصرفبالنسبة لل
(، وهذه النسبة 0C'/0Cالالكفاءة من الناحية التقنية، بالمسافة المتمثلة بنسبة: )أو الضعف، 

كانت تساوي واحد  إذاللشركة، ف التقنيةتتراوح بين صفر وواحد، مما يدل على مستوى الكفاءة 
 ،(Coelli et al., 2005, P52)قنية تماماا من الناحية الت ؤةفإن هذا يدل على أن الشركة كف
دون  %50دل على أنه يمكن خفض المدخالت بنسبة  0.5وفي حال كانت درجة الكفاءة 

 .(Fiorentino et al. ,2006, P4تغيير المخرجات )

ينقل  أنالنسبة يمكن  بهذه نتاجاإلوبمعنى آخر، فإن تخفيض الكميات المستعملة من عناصر 
خفض المخرجات وبالتالي يصبح كفءا من  دون 'Cالنقطة  إلى Cمن النقطة  المصرف

 .(Yot Amornkitvikai, 2011, P127 ) الناحية التقنية

، أي من حيث الكفاءة نتاجاإلمن حيث تسعير عوامل  أيضاا غير كفء  C مصرفكما أن ال
تقع على خط تكلفة  'C، فالنقطة B مصرفالتخصصية، فهو يستخدم توليفة مكلفة مقارنة بال

بنسبة المسافة:  نتاجاإل(. وعليه يجب تعديل أسعار عوامل 'P, Pأعلى من خط التكلفة )
(0C''/0C' ألن )C''  مماثلة للنقطةB .وتقعان على نفس خط الميزانية 

محصلة الكفاءة  تعد( والتي 0C''/0Cبالنسبة ) C مصرفوتقاس الكفاءة الكلية للتكاليف لل
 .(0C'/0C( × )0C''/0C'( = )0C''/0Cالتقنية والكفاءة التخصصية، أي )

 كفاءة الحجم ووفوراتها 3.7.3

أن الشركة يمكن أن تكون كفء من الناحية  (Coelli et al., 2005, P58-59)أوضح 
التقنية والتخصصية، ولكن هذا ال يعني أن تكون كفء من حيث حجم عملياتها. على سبيل 

Variable Returns-to-Scale (VRS ،)المثال، في سبيل تحديد متغيرات عوائد الحجم 
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ها صغير جداا. وعالوة على ذلك، إنتاجكان حجم  إذاالشركة يمكن أن تقوم بزيادة عوائد الحجم 
 .جداا  اا ها كبير إنتاجكان حجم  إذاقد تعمل شركة إلى خفض عوائد الحجم 

تكون وبالتالي، فإنه يمكن أن  نتاجاإلتعمل على زيادة حجم  C(، الشركة 6.6من الشكل رقم )
 B. ومن ناحية أخرى تعمل الشركة Aها إلى النقطة إنتاجأكثر كفاءة من خالل زيادة حجم 

من خالل خفض حجم  يةإنتاجولذلك، يمكن أن تصبح أكثر  نتاجاإلعلى خفض جزء من حجم 
في  تعدها، ألنها إنتاجالشركة ال تستطيع تغيير حجم  A. وعند النقطة Aعملياتها نحو النقطة 

من أو Most Productive Scale Size (MPSS ) من حيث الحجم ؤةة كفهذه اللحظ
  Technically Optimal Productive Scale األمثلي نتاجاإلالحجم  يعدالناحية التقنية 

(TOPS) وعالوة على ذلك، فإنه من الممكن استخدام "قياس المسافة" لتقدير مستويات .
(، الذي DF/DC( تعادل نسبة )0F/0Cنسبة ) مختلفة من الكفاءة. على سبيل المثال، فإن

والتكنولوجيا )انظر  نطاقالعلى تغير العائد على التي تعتمد  Fلشركة  التقنيةيمثل الكفاءة 
 (.6.6الشكل رقم 

TEVRS = DC/DF 
إلى حجم  ةالمسافة من األرباح الثابتقياس من خالل  Fيمكن تقدير كفاءة الحجم للشركة  كما

 (.DCنقطة بيانات الكفاءة التقنية ) مقسمة على( DEالتكنولوجيا )

 DE/DC(= SEكفاءة الحجم )

 (3.2شكل رقم )

 كفاءة الحجم

 

 Coelli et al., 2005, P59 - 61المصدر: 
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ع إلى التوفير في تكاليفه عند زيادة حجم المنتجات م مصرفوتشير كفاءة الحجم في ال
، وذلك من خالل عدة (26، ص6005، راءوفاطمة الزه )رايساالحتفاظ بمزيج مدخالت ثابتة 

تمديدها أو : التوزيع األفضل للعمل داخل الوحدة المنتجة، توزيع التكاليف الثابتة عوامل
)ساعد،  وغيرها من العوامل نتاجاإلعن طريق تمديد دورات أو  نتاجاإللمستويات مختلفة من 

6005). 

 نتيجة نتاجاإلاالنخفاض في تكاليف رباح الناتجة عن ألتلك ا"وتعرف وفورات الحجم بأنها 
تتحقق أو (. Europeam Commission, 1997, P22) "الزيادة والتوسع في المشروع

الحجم بالنسبة للمصرف عندما تنخفض التكلفة المتوسطة مع زيادة حجم نشاط  وفورات
تشير وفورات الحجم إلى الحالة التي أو (. Roger & David, 1993, P261)المصرف 

، 5555وانخفاض في تكلفة الوحدة )عبدالقادر،  يةنتاجاإلب فيها على زيادة حجم الطاقة يترت
 .(256ص

كبيرة للمؤسسة المصرفية، حيث يتم عن طريق تحديد الحد  أهميةيكتسي قياس وفورات الحجم و 
، وذلك من خالل دراسة العالقة بين التكاليف المتوسطة ومستوى يةنتاجاإللمستوى  األمثل

في المدى نقطة من منحنى التكاليف المتوسطة  أدنىعند  األمثلحده  نتاجاإل، ويبلغ جنتااإل
ها كلما كانت تكاليفها متناقصة، إنتاج، وبذلك تستطيع المؤسسة المصرفية التوسع في الطويل

 .(21، ص6002)قريشي،  األمثلعند بلوغها الحجم  نتاجاإلفي حين تتوقف عن التوسع في 

وفورات الحجم تساعد إدارة المصارف على اتخاذ قرارات هامة تتعلق  أن ق يتضحومما سب
ويتوقف  .نتاجاإلوتسعير عناصر  نتاجاإلوزيادة حجم  يةنتاجاإلفي الطاقة  ستثمارالابزيادة 

لمستوى الكفاءة، ودرجة  دنىعاملين أساسين هما: الحد األ اا علىتحديد وفورات الحجم تقني
ف في المدى الطويل، ويمكن توضيح هذين العاملين على النحو انحدار منحنى متوسط التكالي

 التالي:
 لمستوى الكفاءة دن الحد األ 3.7.3.4

 الكفء نظرياا بأنه: دنىالحجم األأو لمستوى الكفاءة  دنىيعرف الحد األ

الحد الذي تستنفذ عنده وفورات الحجم، وبعده ينعطف منحنى التكلفة أو الحجم أو " المستوى 
يستمر أو ، Uإلى األعلى ومشكالا الحرف االنجليزي  ة في األجل الطويل متجهاا المتوسط

 & Rogerوموضحاا ما يعرف: بثبات غلة الحجم" ) Lالحرف االنجليزي  مستقيماا مشكالا 

David, 1993, P262). ( 6.3كما هو موضح في الشكل رقم.) 
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 لمتوسطة في المدى الطويل،لمستوى الكفاءة عن أكفء قيمة للتكلفة ا دنىويعبر الحد األ
من أو من حيث توقعات تعظيم األرباح للمالكين،  وبالتالي عن الحجم األفضل للمصرف سواءا 

 مصارفأن ال ، ويمكن القولولالقتصاد ككل مصرفحيث تخصيص الموارد بشكل كفء لل
، 6002للتكاليف قد حققت الكفاءة التقنية )قريشي،  دنىالتي تشتغل عند مستوى الحد األ

 .(22ص

 (3.4) رقم شكل

 منحن  التكلفة المتوسطة في المدى الطويل

 
 Roger & David, 1993, P263المصدر: 

 

 درجة انحراف منحن  التكاليف 3.7.3.3

 المدى في المتوسطة التكاليف منحنى ميل "تعرف درجة انحراف منحنى التكاليف بأنها:
 افتراض مع ،نتاجاإل مستويات من مستوى لالدنيا لك المتوسطة التكاليف يحدد الذي الطويل،
 ."التكنولوجي وثبات العامل نتاجاإل عوامل وأسعار نوعية ثبات

 خالل من الخبرة المكتسبة بزيادة المرتبطة التعلم ثارآ بظاهرة التكاليف منحنى انحراف درجة تتأثر

 التكلفة متوسط على أن التعلم منحنى يدل ما غالباا  حيث معينة، خدمةأو  معين منتح إنتاج

 الزمنر عب التكلفة في متوسط انخفاض هناك أن أي الكلى نتاجلإل متناقصة دالة هي نتاجلإل

 .(25، ص6002)قريشي،  يةنتاجاإل الخبرة نتيجة

 إلى يؤدي أثر التعلم أن . أيثابتاا  نتاجاإل حجم ظل إذا حتى تنخفض الوحدة تكلفة أن ذلك ومعنى

 .(251ص، 5555أقل )عبدالقادر،  وضع إلى وضع من بالكامل المتوسطة التكلفة منحنى نقل
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 :التالي (6.1رقم ) البياني الشكل يعتمد على مبسط بشكل الحجم وفورات فكرة ولتوضيح
 (3.1شكل رقم )

 الكفء دن الحجم األ

 
 ((Roger & David, 1993, P263المصدر: 

 نشاط من مختلفة أحجام لثالث رالقصي األجل في المتوسطة التكلفة منحنى (6.1الشكل ) يبين

 الحجم و )م( نسبة لصغير نسبة تشير: )ص( حيث ،اإلقراض حجم في متمثالا  ما مصرف

 تقريبي منحنى بشكل هذه التكاليف منحنيات الحجم. تشكَّل لكبير و )ك( نسبة الحجم لمتوسط

 ط(. م ت الطويل )م المدى في مصرفلل المتوسطة التكلفة

 فتح عن طريق نشاطه حجم من يرفع أن يمكنه الطويل، المدى في ،فمصر ال أن الشكل يبين

 تكلفته فإن السحب اآللي، أجهزةأو  الحاسوب أجهزة عدد تركيب وزيادة الفروع من مزيداا 

 توسع أنه كلما في ذلك والسبب ،معين مستوى إلى االنخفاض نحو تتجه سوف المتوسطة

  .التكاليف مستوى على مدخرات حقق كلما مصرفال

المستوى المتوسط  )ص( إلى الصغير المستوى من نشاطه حجم يرفع عندما المصرف فإن وعليه
 عن ونقول الكفء، دنىاأل الحد ويحقق لديه نخفضي الطويل المدى في التكلفة متوسط فإن )م(

 )م(. )ص( إلى المستوى المستوى من انتقاله عند الحجم وفورات حقق أنه مصرفال

ذاو   المزيد من فتح إن أي التكاليف، متوسط في ارتفاعاا  يحقق قد فإنه كثرأ مصرفال توسع ا 
 التشغيل المعلوماتي بنظام مقارنة اآللي الصراف وأجهزة الحواسيب من العديد وتركيب الفروع

 صبحأ قد وتدريب الموظفين االتصاالت، في والتأخر االنقطاع من الكثير إلى يؤدي قد الموجود،
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 يبينه ما ، وهذاالتدريب والترقية ينتظرون الموظفين من اا كبير  اا عدد هناك نأل؛ تعقيداا  أكثر أمراا 

الحجم  مستوىن م حجمه مصرفال يرفع عندما الطويل المدى في المتوسطة للتكلفة الميل المرتفع
 الالوفورات في يحقق الحالة هذه في مصرفالفاألوسع )ك(،  الحجم مستوى )م( إلى المتوسط

 .(25، ص6002سالبة )قريشي،  حجم وفورات لديه أن نقولأو  الحجم

 كفاءة النطاق ووفوراتها 3.7.4

 نتاجتعرف وفورات النطاق بأنها االدخار في التكاليف من خالل استخدام المدخالت نفسها إل
 (.Morris, 2008, P331أنماط عدة من المنتجات )

 التنويع في المنتجات،انخفاضها بناءا على أو تشير اقتصاديات النطاق إلى زيادة الكفاءة و 
 مصارفحيث واجهت ال خاصة بعد تحرر األسواق المالية في أوائل ثمانينيات القرن العشرين،

ومؤسسات االدخار واالتحادات االئتمانية  مصارفمنافسة شديدة في جذب ودائع العمالء مع ال
ذلك لجوء عن ونتج وصناديق االستثمار حيث ازدادت رقعة المنافسة على الخدمات المصرفية، 

إلى توسيع منتجاتها من الودائع واالستثمار، عن طريق زيادة تنويع محافظهم  مصارفمعظم ال
االستثمارية في القروض العقارية واالستهالكية والخدمات غير التقليدية، لزيادة األرباح من غير 

حيث ت االئتمانية(. الفوائد )على سبيل المثال مبيعات التأمين، وخدمات الرهن العقاري والتعزيزا
 خالل من التكاليف مستوى على ادخار تحقيق المصرفكان بإمكان  إذايرى االقتصاديون أنه 

 النطاق حقق وفورات قد المصرف نفإ المقدمة، والخدمات المنتوجات في عملية التنويع
(Young, 1997, P29-30) . 

 مجال عملياته وزيادة فعور  أعماله( تشكيلة) نطاق يوسع أن يستطيع مصرفال فإن وعليه
 كبير مصرف إلى تحوله طريق عن المتوسطة تكلفته تخفيض يستطيع وبالتالي المصرفية

 من وتركيب المزيد الفروع من مزيد لفتح الضرورة دون حجمه ويرفع. منتجاته مزيج بداللة
ا به الجغرافية المتواجد المنطقة في النطاق توسيع خالل من ولكن اآللي الصراف أجهزة

 (.50، ص6002)قريشي، 

 :التالي المعيار استخدام يتم ما عادة النطاق وفورات إليه تصل الذي المجال يضاحوإل
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 المنتوج من 5 ك الكمية إنتاج تكلفة هي(: 5ك) ت النطاق، وفورات درجة هي: س حيث
 ت و حدى على الثاني المنتوج من 6ك الكمية إنتاج تكلفة هي(: 6ك) ت و حدى، على األول

 وتتحقق .معاا  والثاني األول المنتوج من( 6ك) و( 5ك) الكمية إنتاج تكلفة هي(: 6ك+  5ك)
 ت: معا المنتوجين إنتاج تكلفة ألن الصفر، من أكبر( س) قيمة تكون عندما النطاق وفورات

 خالل ومن(. 6(+ ت)ك5ت )ك حدى على منتوج كل إنتاج تكلفة من أقل( 6 ك+  5 ك)

المصرفية  المؤسسة تقدمها التي للمنتجات األمثل المزيج تحديد يتم اقالنط دراسة وفورات
 إنتاجتكلفة  مجموع من أقل المزيج إنتاج تكلفة تكون عندما األمثل جالمزي هذا ويتحقق لعمالئها،

 ( .50، ص6002)قريشي،  ىحد على منتوج )من المزيج( كل

 التشغيلية ةالكفاء 3.7.1

 .(Robert, 1995, P1لمدخالت" )ا استخدام في الكفاءة" أنهاب وتعرف

وتعمل الكفاءة التشغيلية على تقليل النفايات والهدر وتعظيم قدرات الموارد، من أجل تقديم 
منتجات وخدمات عالية الجودة للعمالء. والكفاءة التشغيلية تهتم بتحديد عمليات اإلسراف 

ية بتصميم إجراءات العمل والموارد التي تستنزف أرباح المنظمة، كما تهتم الكفاءة التشغيل
تقليل "، على سبيل المثال ظهرت نظام يةنتاجاإلالجديدة التي تعمل على تحسين الجودة و 

وهي عملية نتجت للتركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية من   Just In Time (JIT)الفاقد" 
جة لذلك فقط ، يتم تسليم إمدادات المخزون عند الحادنىخالل تقليل المخزون إلى الحد األ

 .(Varadan, 2011وذلك في سبيل الحد من تكاليف المخزون )

 التسييرية عملية القدرة على آثار له المصرفية الكفاءة من النوع هذا أن الباحثون بعض يرىو 

 على نتاجاإلونطاق )مجال(  حجم من آثار كل من أكبر األرباح تعظيمأو  التكاليف لمراقبة

 في التكاليف، من أكثرأو % 60 ب X-Efficiency: إكس لكفاءة سبةبالن تقدر حيث التكاليف،

 من أقل دقيق، فهي تقديرها بشكل يتم عندما المنتجات، ومزيج يةإنتاج حجم في الالكفاءة حين
 .(Allen & Williem, 1993, P242التكاليف ) من 1%

 الكفاءة التشغيلية قاسوت الكفء الحد عن االنحراف X-inefficiency التشغيلية الالكفاءة وتمثل

على  الكلية للتكاليف الدنيا النسبةأو  المخرجات،أو  للمدخالت الدنيا النسبة منها طرق بعدة
 إلى المدخالت، المخرجات بأقصىأو  الكلية، التكلفة بمتوسط ما يعرفأو  ةجمالياإل األصول

 الحد تمثل التي م المتوقعةالقي عن الحالية القيم انحراف بمدى تقاس فهي التقدير طرق وباستخدام

 .(55، ص6002)قريشي،  الكفء
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 قياس الكفاءة المصرفية 3.1
أو إن فكرة قياس كفاءة األداء مرتبطة باألداء االقتصادي ومدى تطوره وتنظيمه في أي مجتمع 

كمات منظمة، حيث يشكل الركائز األساسية لها ويحدد درجة رفاهيتها وتحضرها من خالل الترا
بتتها تجارب المنظمات في الدول المتقدمة في هذا المجال، لذا سارعت أثوهذه الحقيقة المادية لها، 

الدول النامية ومنظماتها بتبني هذا المبدأ االقتصادي بغية تحقيق معدالت أعلى للنمو في 
المتاحة، على الرغم من  يةنتاجاإلوالعائد وزيادة نسب االنتفاع من الطاقة  يةنتاجاإلالمستويات 

اة هذه الدول من ندرة رأس المال، وتدني المستوى الفني والنوعي للموارد البشرية وضعف معان
 (.555، ص6001)آل آدم واللوزي،  يةنتاجاإلتعاملها وتكييف التكنولوجيا في عملياتها 

الكبيرة على النظام المالي الفعال في  من آثارهاقياس الكفاءة في القطاع المالي  أهميةتنبع و 
الجزئي وكذلك على مستوى االقتصاد الكلي، حيث أن القطاع المالي له تأثير قوي على  االقتصاد

في الطرق األكثر فعالية،  يةنتاجتخصيص الموارد المالية، مما يساعد على إيجاد أفضل توظيف لإل
والحد من سوء التوزيع والنفايات غير الضرورية ومن أجل تخصيص الموارد االقتصادية بشكل 

( كفء. والكفاءة في مصارفب أن يكون النظام المالي )الذي يشمل بطبيعة الحال الصحيح  يج
القطاع المصرفي تدعم إثراء وتنفيذ سياسات االقتصاد الكلي، وتسعى للتطوير المستمر والنمو 

 (.Zuzana, 2009, P1االقتصادي والرفاه االجتماعي )

س الكفاءة المصرفية باستخدام النسب غلب الدارسات في الماضي تتناول موضوع قياألقد كانت 
النسبية للمدخالت والمخرجات المتعددة  هميةاأل إهمالالمالية، لكن انتقدت في عدة نقاط منها 

عطي نظرة ت، وال مصرفيقة وغير مكتملة ألداء الضية، وكذلك تعطي فقط صورة مصرفللعمليات ال
 (.1، ص6055)معراج،  مصارفطويلة المدى لكفاءة ال

ن االختالف والتنوع في طبيعة نشاط المؤسسة المصرفية، وتعدد طرق قياس مدخالتها حيث إ
، 6005، وفاطمة الزهراء ومخرجاتها، صاحبه تنوع في طرق قياس الكفاءة المصرفية وأدواتها )رايس

وهو الذي حدد  5515عام  Farrell(. وتعود فكرة قياس الكفاءة المصرفية إلى أعمال 26ص
لكفاءة الشركة التي تشكل من مدخالت متعددة، حيث افترض أن الكفاءة تتكون من  مقياساا بسيطاا 

عنصرين الكفاءة التقنية وكفاءة التخصيص، والجمع بين المقياسين يوفر قدراا من الكفاءة الكلية 
(Worthington, 1998, P3.) 

في  يةنتاجإلا( في وضع المبادئ العامة لقياس الكفاءة ودراسة 5515) Farrellولقد ساهم 
، وكيفية يةنتاجاإلاالقتصاد الجزئي، وكان من أبرز مساهماته في أمرين: كيفية تعريف الكفاءة و 



ة|  47 ح ف ص ل  ا

 

حساب مؤشر التكنولوجيا ومقاييس الكفاءة. واالفتراض األساسي لقياس الكفاءة هو الخروج عن 
قد عرف افتراض مثالية تخصيص المدخالت والمخرجات ولكن السماح للعمليات غير الكفء. و 

 Fiorentino etالمقبولة كمعيار ) نتاجاإلمسافة التي تبعد الشركة عن حدود دالة الالالكفاءة بأنها 

al. , 2006, P4.) 

وأخرى غير معلمية أهمها تحليل مغلف  SFAلذا نشأت طرق معلمية أشهرها تحليل الحد العشوائي 
ت وأبحاث قياس الكفاءة دراسا، كأساليب حديثة استخدمت بشكل واسع في DEAالبيانات 
 (.1، ص6055)معراج،  المصرفية

 المصارف م سسات متعددة المنتجات 3.1.4
لطبيعة نشاط المؤسسة المصرفية ولتطور نشاطها عبر الزمن، تحولت المؤسسات المصرفية نظراا 

من االقتصار على القيام بعملية الوساطة المالية إلى القيام باألعمال االستثمارية األخرى، ومن 
شاملة، وقد جعل هذا من عملية قياس الكفاءة  مصارفمتخصصة إلى أو تجارية  صارفم

عدم الدقة نتيجة صعوبة تحديد المقاييس الدقيقة التي أو المصرفية عملية تتضمن جزءاا من الريب 
 (.53، ص6002)قريشي،  مصرفمدخالت ومخرجات الأو تعبر عن نشاط 

 أساسيين منهجين ذا األمر، ويرى الباحثون أن هناكحيث ليس هناك إجابة واضحة وقطعية في ه
)بورقبة،  الوساطة ومنهج نتاجاإل منهج في يتمثالن يةمصرفال التركيبة تحليل خاللهما من يتم

 . (50، ص6005

 (Production approach) نتاجاإل  منهج 3.1.4.4

 حسب مصرفال يعرف حيث م،5521 سنة( Benston) بانستن طرف من نتاجاإل منهج طور
 الموارد في األولى تتمثل: مجموعتين إلى تقسيمها يمكن خدمات تنتج مؤسسة أنهب المنهج هذا
 قروض من االستخدامات في الثانية وتتمثل ،(االدخارية والودائع ألجل الودائع) الودائع من

 تأخذ القياس ووحدة مخرجات، تعد الخدمات كل التكاليف، نظر وجهة ومن تجارية، وأوراق
 الفوائد مصاريف فإن المنطقي البناء ولضرورة االستثنائية، والقروض لحساباتا عدد عموماا 
 ، وقدمصرفلل التشغيلية التكاليف االعتبار بعين فقط وتأخذ نطاق التحليل خارج تكون حتماا 
 المصارف، تدفعها التي الفوائد تكلفة يتجاهل أنه في يتمثل نتاجاإل لمدخل أساسي نقد وجه
 (.50ص ،6005 بورقبة،)نفقاته  من%  10 تتجاوز قد والتي
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 ( Intermediation approach) الوساطة منهج 3.1.4.3

 تحت ،5555 سنة( Sealy & Lindley) وليندلي سيلي طرف من الوساطة منهج طور
 تعمل حيث المالية، الوساطة تتطلب مالية مؤسسة في نتاجاإل عملية أن مفادها فرضية

 منح في الوساطة خالل من األموال هذه داماستخ ثم األموال رؤوس جمع على المصارف
 العيني المال ورأس والعمل الودائع دتع حيث ،(Lang & Welzel, 1998, P278)القروض
 المفسرة المتغيرات فإن وبالتالي كمخرجات األخرى والخدمات والقروض كمدخالت، والنقدي
 نتاجاإل منهج عن يختلف ةالوساط منهج أن أي. المالية التشغيلية والتكاليف التكاليف تتضمن

 إلى باإلضافة يةمصرف كمدخالت العيني المال ورأس العمل مثل الودائع أن يعتبر كونه في
 (.50ص ،6005 بورقبة،)التحليل  عملية في المالية المصاريف االعتبار بعين األخذ

 لتطبيقاتا في استخداماا  أكثر الوساطة مدخل كان نتاجاإل لمدخل الموجهة لالنتقادات ونظراا 
همل ييركز على التكاليف التشغيلية أي المصاريف العامة و  نتاجاإلوذلك ألن منهج  العملية،

مصاريف الفوائد، بالمقابل يهتم منهج الوساطة بالتكلفتين، وباإلضافة إلى ذلك انقسم الباحثون 
ر عنها الذين يستخدمون منهج الوساطة في الدراسات التطبيقية إلى ثالث آراء يمكن التعبي

 (، وهي:26، ص6002هي األخرى )قريشي،  مصرفبطرق قياس مخرجات ال

 (Assets Approach)الموجودات أو طريقة األصول  .4

 إنتاجوتعتبر هذه الطريقة التزامات المصرف تجاه الغير، كالودائع مثالا مدخالت من أجل 
متعددة  تنتج قروضاا  مصارفأصول تؤمن فوائد دخليه للمصرف، أي أن الأو قروض 

 ,Roger & David, 1993واستثمارات متنوعة من خالل استخدام الودائع والموارد األخرى )

P264 .) 

 (User-Cost Approach) طريقة التكلفة المستعملة .3

كانت مساهمته  إذاوفق هذه الطريقة يتم تصنيف أي منتج مالي للمصرف على أنه مخرجة 
كانت  إذاصفر، ويصنف على أنه مدخلة موجبة أي أكبر من  مصرفالصافية في دخل ال
 إذاسالبة أي أقل من الصفر، أي يتم تصنيف األصول كمخرجات  مصرفمساهمته في دخل ال

كان العائد المالي على األصل يفوق تكلفة الفرصة البديلة لالستثمار، ويتم تصنيف االلتزامات 
 ,David & Paulتها البديلة )كانت التكلفة المالية لاللتزام أقل من تكلفة فرص إذاكمخرجات 

1995, P43.) 
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 (Value-Added Approach) طريقة القيمة المضافة .4

تساهم في أو صناف المنتجات المالية التي تشارك أ مصرفهذه الطريقة تعتبر مخرجات ال
، حيث يتم على سبيل المثال تصنيف النشاطات التي يحقق من خاللها مصرفقيمة عمليات ال

ة عالية، مثل القروض وودائع الطلب والودائع ألجل والودائع االدخارية قيمة مضاف مصرفال
نها المخرجات األساسية الهامة، مع اعتبار العمل ورأس المال العيني ورأس المال النقدي أعلى 

ورغم االختالف في التفاصيل بين الطريقتين األخيرتين )التكلفة المستعملة والقيمة  مدخالت.
تتجهان عملياا لتقديم نفس التصنيف للمدخالت والمخرجات واالستثناء  المضافة( إال أنهما

الرئيس هو تصنيف ودائع الطلب كمخرجة في معظم دراسات التكلفة المستعملة، وتصنيفها 
، 6002كمدخلة ومخرجة في نفس الوقت عند استخدام طريقة القيمة المضافة )قريشي، 

 (.23ص

 صعوبات قياس الكفاءة المصرفية 3.1.3
المدخالت، ومن أجل  إجماليهي نسبة المخرجات المفيدة من أو ءة هي معدل فعالية النظام الكفا

وتحديد الحد  اومخرجاته ااألعمال التجارية، ال بد من تحديد وقياس مدخالتهأو تقييم كفاءة آلة 
ن على تلبية هذه ين قادر و لنسبة المدخالت إلى المخرجات. وعادة ما يكون المهندس دنىاأل

على سبيل المثال يتم قياس كفاءة وقود السيارة من خالل تحديد ، لبات في قياس كفاءة آلةالمتط
د المستهلك، وبالنظر إلى خصائص السيارة واستخدام الوقود و عدد أميال السفر لكل غالون من الوق

ر بها والبيئة التي تعمل بها السيارة، يمكن للمهندسين استنتاج العدد األقصى من األميال التي تسي
 ,Tannenwald, 1995) السيارة للغالون الواحد من الوقود وفقاا لقوانين الميكانيكا والفيزياء

P42)، منها ر صعوبة لعدة أسبابأكثفهي  مصرفقياس كفاءة الأما بالنسبة ل: 

 صعوبة تحديد المدخالت والمخرجات 3.1.3.4

 الت وفي نفسحيث أنها قد تكون مدخ مصارفهناك صعوبة في تحديد مدخالت ومخرجات ال
ما  تحديد صعوبة خالل من المصرف ومخرجات مدخالت تحديد مشكلة الوقت مخرجات، وتبرز

وعلى سبيل المثال، تعتبر الودائع  بالضبط؟ المصارف تنتج ذاام أي بدقة، المصرف ينتجه
حيث أنها مصادر هامة لألموال  مصارففي ال يةنتاجاإلوالمدخرات مدخالت للعملية 

ويل القروض، وفي نفس الوقت يمكن اعتبارها مخرجات بحسب دراسة أمريكية المستخدمة لتم
(Board of Governors, 1992 التي أوضحت أن ما يقارب من نصف نفقات التشغيل )
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التجارية األمريكية مكرسة للحسابات الجارية وحسابات التوفير وهي  مصارفالتي تتكبدها ال
من هذا المنطق يمكن تصنيفها و للجمهور،  مصارفال بذلك تعد أحد أهم الخدمات التي تقدمها

 (.Tannenwald, 1995, P42) على أنها أحد المخرجات

 سهل بشكل المصرفية، تتم تحديد المدخالت والمخرجات في المؤسسات غير أن ومما الشك

 المؤسسات منتجات، بينما من ببيعه تقوم ما هي مؤسسة أي مخرجات أن حيث وواضح،

 يمكن وما مدخلة يمكن اعتباره ما تحديد يصعب فإنه وتداخلها، أنشطتها عددلت راا ونظ المصرفية،

 (.David & Paul, 1995, P3-4مخرجة ) اعتباره

إليها قد مهدت وسهلت عملية  شارةاإل تمالتي  نتاجاإلن طريقة الوساطة وطريقة أوبالرغم من 
 أخرى وجدت اشكاالا أنها أإال  التعامل مع المدخالت والمخرجات عند قياس مؤشرات الكفاءة،

إليها باستخدام هذه الطرق، وبالتالي وجود حساسية للكفاءة  المتوصلتمثل في اختالف النتائج 
 الودائع عدد حساباتأو ، فعدد الصفقات مصرفاتجاه طريقة تحديد مدخالت ومخرجات ال

 طريقة وفق الدوالراتأو  بالدنانير عنها التعبير عند تماماا  يختلف ،نتاجاإل طريقة وفق ،مثالا 

 تقييم مؤشراتأو  الربحية وبالتالي مؤشرات الكفاءة مؤشرات على تأثير لذلك وسيكون الوساطة،

الكفاءة  لقياس الوساطة طريقة تطبيق نحو الدراسات من لكثير عام توجه جدو  لذلك ونتيجة .األداء
المؤسسة  نشاط طبيعة عن تعبيراا  أكثر فهي ،نتاجاإل طريقة عن به تتميز لما المصرفية،
 Davidاالستغالل( ) وخارج االستغالل التكاليف )تكاليف جميع االعتبار بعين وتأخذ المصرفية،

& Paul, 1995, P43.) 

 لنسبة المدخالت إل  المخرجات دن صعوبة تحديد الحد األ 3.1.3.3

لنسبة المدخالت إلى المخرجات بشكل  دنىتحديد الحد األ مصرفمن الصعب على ال
كما هو في الميكانيكا  مصرفعي، حيث أنه ال توجد قوانين موجودة لعمليات الموضو 

والفيزياء، وليس بقدرة أحد غير الخبراء االستدالل على أفضل أداء مصرفي يمكن بلوغه 
ن باستنتاج أفضل ممارسة من خالل مراقبة و أفضل الممارسات" وبدالا من ذلك يقوم االقتصادي"

يمكن ألحد ببساطة اعتبار وفي المقابل ال  .الفعلية مصارفال فيت نسبة المدخالت / المخرجا
ألعلى قيمة مخرجات لكل دوالر من المدخالت، وذلك ألنه يتم تحديد  الكفء وفقاا  مصرفال

هذه النسبة جزئياا من خالل عوامل أخرى غير الكفاءة، مثل مزيج المخرجات والمدخالت 
خفاض نسبة المدخالت/ المخرجات يمكنها مع ان مصارفوأسعار المخرجات، حيث أن ال
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تتخصص في أنواع من أو الحصول على عمالة رخيصة غير عادية ومساحات مكتبية 
 .(Tannenwald, 1995, P43القروض غير المكلفة )

 تعدد مقاييس الكفاءة المصرفية 3.1.3.4

 اءةالتطبيقية للكف الدراسات تطور عبر المصرفية الكفاءة قياس وأدوات طرق وتنوعت تعددت

 :رئيسين مدخلين من التنوع هذا إلى النظر ويمكن المصرفية،

 عن مؤشرات للتعبير االقتصادي التحليل أدوات تعددت حيث االقتصادي، التحليل أدوات مدخل

 (.51، ص6002المقاييس )قريشي،  من غيرهاأو  الحجم وفوراتأو  الكفاءة

 ,Jeffrey) مصارفال في الحجم وفورات اسلقي كأداة مثالا  نتاجاإل دالةأو  نتاجاإل ستخدما فقد

1984, P53-68المصرفية ) الكفاءة الشتقاق كأداة الربح دالةأو  الربح استخدم (، كماAllen 

et al., 1993, P317-347التكاليف دالة على الدراسات معظم ركزت األخيرة اآلونة (، وفي 

 .مؤشرات الكفاءة لقياس كوسيلة

 األداء الكفاءة والمحاسبة في قياس 3.1.4
تجارية للحكم أو اقتصادية أو كانت محاسبية منها  يعتمد قياس كفاءة األداء أسس متنوعة سواءا 

، (605، ص6001)آل آدم واللوزي، على كفاءة تنفيذ المشروع ألهدافه حسب الظروف المحيطة 
لومات لغ في توفير المعدارة المنشآت لما لها من دور باإمتعاظمة في عملية  أهميةللمحاسبة و 

 (.6، ص6003دارية )الربيعي وعبدالمطلب، ساسية التي تساهم في ترشيد القرارات اإلالكمية األ

ة بين مقاييس الكفاءة ومقاييس األداء البديلة التي عادةا إيجابيومن المفترض أن تكون هناك عالقة 
ن الضروري أن يستند ما يستخدمها المدراء الماليين والمتمثلة في نسب التحليل المالي، ولكن ليس م

ذلك إلى نظرية االقتصاد الجزئي ولكن في الغالب ما يستند مباشرة على المعلومات المحاسبية. 
وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع تكلفة اإليرادات تشير إلى أن إدارة التكاليف تفتقر لبعض المهارات 

سواق المصرفية، وبالتالي اإليرادات إلى شدة المنافسة في األ أيضاا الالزمة. ومع ذلك، فإنها قد تشير 
، فقد يصرف النظر عن (Fiorentino et al. , 2006, P16الحدية هي قريبة من التكلفة الحدية )

الظروف السياسية أو استراتيجيات يمليها السوق أو األرباح اآلنية مقابل أهداف مستقبلية 
عملية قياس كفاءة األداء فعالة في ن ينسق بين األسس المختلفة لتكون أواالجتماعية حيث يجب 

 (.605، ص6001)آل آدم واللوزي، تحقيق أهدافها 
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وبعبارة أخرى من الممكن أن تحتوي مستويات الكفاءة على معلومات إضافية حول األداء مقارنة 
باألساليب التقليدية. ولذلك فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك ارتباط تام بينهم، بسبب أن معدالت 

ألداء المحاسبية ال تأخذ بعين االعتبار أسعار المدخالت وتوليفة المخرجات باإلضافة إلى أنها ا
استطاعت  إذا(. ولكن Berger and Humphrey, 1991) مصرفتتجاهل القيمة السوقية لل

مستويات الكفاءة أن تساعد في تحسين تقييم أداء المؤسسات المالية فإنه من المتوقع من السابق 
 فإن المقاييس األكثر اتساقاا  ،ألقل أن يكون هناك ارتباط ملحوظ مع مؤشرات األداء األخرىعلى ا

هي التي تتوصل إلى نتائج متقاربة بهدف صنع السياسات، لذا فإن مقاييس الكفاءة التي ترتبط 
 من تلك المقاييس التي ال تكون كذلك. ساليب التقليدية تعتبر أكثر إفصاحاا مع األ إيجابيبشكل 

تمتاز نسب محاسبة التكاليف )القائمة على األدوات التقليدية( بسهولة استخدامها كمؤشر أداء و 
أرباحها أو للتعبير عن كفاءة التكاليف السنوية من غير الفوائد كنسبة مئوية من أصولها  مصرفلل

لمحاسبية السنوية ويمكن قراءة كافة المعلومات الالزمة لحساب هذه النسب مباشرة من البيانات ا
 (.Fiorentino et al. ,2006, P16) مصرفلل

وعلى الرغم من أنها سهلة الحساب واالستخدام إال أنه من الصعب تفسيرها. ويمكن أن تكون هذه 
تكاليف المواد أو النسب قصيرة النظر وبالتالي تكون مضللة، فمثالا قد تكون مصاريف العمالة 

مل بكفاءة، وفي المقابل قد تكون مصاريف هذه البنود يع مصرفمنخفضة ولكن هذا ال يعني أن ال
مرتفعة وال يعد هذا بالضرورة مؤشر على عدم الكفاءة. كما أن اإلفراط في تخفيض التكاليف قد 

جهزة أنشاء إأو يخفض من جودة الخدمة، وبالتالي يخفض اإليرادات، فالتوسع في بناء الفروع 
ي نفس الوقت توفر مزيد من الراحة للعمالء، وقد يؤدي الصراف اآللي تزيد من النفقات ولكنها ف

العامل الواحد وبالتالي زيادة اإليرادات. وتختلف مستويات  يةإنتاجارتفاع األجور في زيادة 
 ,Fiorentino et al. ,2006الظروف االقتصادية )أو وفقا الستراتيجية العمل  أيضاا المصاريف 

P17.) 

محاسبية قد يحدث أن يشير أحدها إلى أن المصرف يعمل بكفاءة ونظراا لتعدد معدالت القياس ال
عالية، بينما يعكس معدل آخر عدم الكفاءة الواضحة، وهذا الغموض قد يجعل تحليل المعدالت 

عرض هذه النواقص للنسب المحاسبية ال يعني بالطبع ر فعال في قياس الكفاءة الحقيقية، ورغم غي
مؤشرات مفيدة لسير النشاط المصرفي، غير أنها تحتاج  تعدزالت  الدعوة إلى التخلي عنها، فهي ما

إلى نماذج تحليل مكملة لها، فالحاجة تستدعي استخدام تحليل يأخذ في االعتبار قرارات إدارة 
(، وهو ما يتفق معه 515، ص6003د والرقابة )الراوي، المصرف فيما يتعلق بتخصيص الموار 
الكمية رغم أهميته وضرورتها في الوقت الحالي إال أنها ال الباحث حيث يرى الباحث أن الطرق 
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النسب المحاسبية والمالية فهي تفسر هذه النسب وتجعلها أكثر معنوية ووضوحاا، وتحدد تغني عن 
 المشكلة بشكل أكثر تركيزاا.

 طرق قياس الكفاءة المصرفية: 3.1.1
ة وطرق كمية سيتم شرحها أما بخصوص طرق قياس الكفاءة المصرفية فهي تنقسم إلى طرق تقليدي

 على النحو التالي:

 الطرق التقليدية )التحليل المالي( 3.1.1.4

 وال السواء، والمصرفية على االقتصادية المؤسسات أداء لتقييم كالسيكياا  مدخالا  المالي التحليل يعتبر

عملية " هو فالتحليل المالي المدراء الماليين والمحاسبين،و االقتصاديين  لدى كبيرة أهمية يكتسي زال
طالبي االئتمان المصرفي من  مصرفاستخدام المقاييس الكمية لتقييم األداء المالي لعمالء ال

يجاد عالقات بين بنود قوائمهم المالية التي تكشف عن مدى قوة مركزهم المالي وبالتالي إخالل 
 (.66، ص6002)شاهين،  "مكانية سدادهم االلتزامات التي تترتب على منحهم االئتمانإمدى 

عملية تفسير للقوائم المالية المنشورة وفهمها في ضوء اإلدراك التام لكيفية " أنهبآخرون  وذكر 
، لذلك البد من اعتبار القوائم المالية مخرجات النظام المحاسبي المصرفي ومدخالت "إعدادها

وبداية  المحاسبية، القوائم المالية نتاج الدورةتمثل أساسية لعملية التحليل المالي، وبعبارة  أخرى 
الطريق لعملية التحليل المالي للحصول على المؤشرات المالية التي تمثل نقطة االنطالق في تقويم 

 (.515، ص6001أداء المنشآت المالية والمصرفية )زيود وآخرون، 

 أساليب التحليل المالي 3.1.1.4.4

ألجل التخطيط والرقابة، يعد التحليل المالي من األدوات المهمة في منشآت األعمال، ويتم أساساا 
األداء أو ويتضمن دراسة تفصيلية للبيانات الواردة في الكشوفات المالية ودراسة نتائج األعمال 

المالي لتفسيره وتحديد مكامن الضعف والقوة في السياسات المالية المتبعة، ويتم ذلك من خالل 
 -ن هما:أسلوبي

 التحليل الرأسي .4

بين البنود المالية المختلفة بالقائمة المالية عن فترة زمنية محددة،  ويقوم على أساس دراسة العالقة
في تاريخ إعداد القائمة، بهدف تحديد الوزن النسبي لكل بند من بنود القائمة بالقياس إلى أو 

مجموع هذه القائمة، وكذا بالقياس إلى باقي البنود، أي قياس العالقة النسبية للمفردات في قائمة 
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ويمكن من خاللها التوصل إلى النتائج التي ترشد ، (505، ص6005دلي وعبدالرازق، واحدة )بوعب
ما قورنت المؤسسة بمنشأة مماثلة تعمل بنفس  إذاالمحلل المالي وتساعده في تكوين رأيه الخاص، 

،  6003ما قورنت الشركة بنفسها في سنين أخرى )الراوي،  إذاأو النشاط وبنفس التاريخ، 
 (.361ص

بعد أن أصبح وسيلة لقياس خسارة المعلومات المترتبة على دمج  سلوبهذا األ ةت أهميازدادو 
تزداد وتتضح عند وجود قوائم مالية لسنين ته كذلك فإن أهمي، مفردات التقارير المالية المنشورة

أو ر النسبية للعنص همية)في هذه الحالة( وسيلة لتقييم األ يعدمتعددة، وبالتالي فإن التحليل المالي 
النسبية  همية)المجموعة( على مدار فترات محاسبية متتالية، وبالتالي تقييم االتجاه العام لهذه األ

التحليل الرأسي  ومن هذا المنطلق فإن سمة الجمود التي يتصف بها، (65، ص6005)صباح، 
لتحليل األفقي تقل بتحليل قوائم مالية لسنين متعددة باإلضافة إلى اللجوء إلى األسلوب اآلخر وهو ا

 (.550م، ص 6006جنباا إلى جنب مع التحليل الرأسي )آل علي، 
 التحليل األفقي .3

في كل  التغير( وحساب مقدار أدنىعن مدتين متتاليتين )كحد يتضمن مقارنة القوائم المالية 
نة السأو بين السنة المالية محل التحليل أو مفردة، ثم حساب نسبة التغير بين السنوات المختلفة 

اثنتين قد يترك أو إلى أن االعتماد على أرقام فترة واحدة  شارةالمختارة كمعيار، فإنه يجدر اإل
مجاالا للخطأ في فهم داللة األرقام، وأن الوصول إلى تقييم سليم يقتضي دراسة اتجاهات القيم 

عأو والمؤشرات المالية الماضية والتوقف خاصة عند نقاط التحول   أهمية اطائهتغير االتجاهات وا 
 (.66م، ص 6000خاصة وبحث أسبابها )الراوي وسعادة، 

التحليل المالي األفقي بالنسبة للقائمين على التحليل تكمن في مساعدتهم على  أهميةوبذلك فإن 
النقصان ثم تفسير أو دراسة سلسلة زمنية متتابعة للقوائم المالية، وبيان اتجاه كل بند منها بالزيادة 

 (.61، ص6002، شاهين) ستفادة منها في اتخاذ القرار المناسبأسباب ذلك لال

 أدوات التحليل المالي 3.1.1.4.3

ومن أهم أدوات التحليل المالي التي يتم تقييم األداء المصرفي من خاللها تتمثل في العائد على 
 حقوق الملكية ومقياس القيمة االقتصادية المضافة.   
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 األداء قييملت متكامل نموذج الملكية حقوق عل  العائد 3.1.1.4.3.4
  العالقة وقياس لوصف متكامالا  مؤشراا  طويلة، لفترة نموذج العائد على حقوق الملكية اعتبر

  بداية منذ كوول ديفيد طرف من النموذج هذا استخدم وقد والمخاطرة، العائد بين التبادلية
 تحليل خالل من وذلك أداء المصارف، لتقييم كإجراء األمريكية المتحدة الواليات في السبعينات
أرباح  وحجم مصدر تقييم من المحلل تمكن أشكال، عدة في تلخيصها يتم النسب من مجموعة
 ومخاطر االئتمان، مخاطر في أساساا  تتمثل اختيارها، تم مخاطر خالل من الخاصة المصرف
 على تم االعتماد حيث .التشغيل ومخاطر المال، رأس ومخاطر الفائدة، معدل ومخاطر السيولة،

 الملكية حقوق على العائد لحساب Modified DuPont Formula المعدل دوبونت موذجن
(ROE )عام  بشكل داءاأل لقياس(Gitman & Zutter,2010, P75-77). 

نتاجو  التكاليف، إدارة في للكفاءة المزدوج األثر النموذج هذا يوضحو  األصول  على ربحية األصول يةا 
 (FLM)المالية  الرافعة  قدرة يبين (، كماROAاألصول ) على العائد بمؤشر يعرف ما علىأو 
)عنانزة  األصول على العائد  من أعلى مستوى ىإل  (ROE)الملكية حقوق على العائد رفع على

 .(1، ص6050وعثمان، 

 ,Gitman & Zutter,2010هما ) بمؤشرين( ROA) األصول على العائد مؤشر ويتحدد

P89): 

 الربح هامش (PM )المؤشر هذا ارتفع فكلما التكاليف، ومراقبة إدارة في الكفاءة على يدل الذي 
 .المؤسسة تكاليف في التحكم على وقدرة كفاءة على دل كلما

 األصول معدل دوران (AU )االستغالل على المؤشر هذا يدل حيث األصول، منفعة ويسمى 
 دل كلما المؤشر اهذ ارتفع فكلما. األصول يةإنتاج ويمثل لألصول، األفضل االستعمالأو 
 .األصول جودة على

 ويقاس ( العائد على األصولROA:وفقا للمعادلة التالية ) 

 األصول معدل دوران×  الربح هامش=  األصول على العائد

 أي أن:
UA × PM = ROA 

 ( ويقاس هامش الربحPM:وفقاا للمعادلة التالية ) 

 .اإليرادات إجمالي ÷ صافي الدخل=  الربح هامش
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 بينما ي( قاس معدل دوران األصولUA:بالمعادلة التالية ) 

 .األصول إجمالي ÷ اإليرادات إجمالي=  األصول معدل دوران 

 :فإن وعليه

 إجمالي ÷ اإليرادات إجمالي( × )اإليرادات إجمالي÷ الصافي  الدخل= ) األصول على العائد
 (األصول

 (األصول إجمالي ÷ صافي الدخل=  )أي 

مؤسسة  حققت إذا فمثال ،ءالسي األداءأو  األفضل األداء مصدر على نتباهاال تركز الصيغة هذه
 وهو ما التكاليف ومراقبة التحكم في كفاءة أكثر أنها سببه فيكون مرتفعاا األصول على عائداا ما

 مؤشر منفعة يعكسه ما وهو لألصول أفضل باستخدامأو  المرتفع، الربح هامش مؤشر يعكسه
 األداء فإن المجالين، بالمقابل كال في التحسن طريق عنأو  ألصولا يةإنتاجأو  األصول
 .(55، ص6002لكليهما )قريشي، أو  منهما لجانب يعود قد الضعيف

 على العائد بين العالقة وتوضيح شرح هي( Dupont" ) دوبونت " لنموذج الثانية الخطوة
 (.ROE) الملكية حقوق على والعائد( ROA) األصول

 :(Gitman & Zutter,2010, P89عائد على حقوق الملكية بالمعادلة التالية )ويقاس معدل ال
FLM × ROA = ROE 

 على العائد ضرب طريق عن إذ مؤشر الرافعة المالية، استخدام من ينبع االثنين بين الفرق أي أن
 : التالية بالعالقة يقاس الذي( FLM) بمؤشر الرافعة المالية( ROA) األصول

 (الملكية حقوق ÷ األصول إجمالي= )  (FLMالمالية )مؤشر الرافعة 

 : التالي بالشكل الملكية حقوق على العائد حساب يمكن فإنه

حقوق ÷  األصول إجمالي) ×( األصول إجمالي÷ صافي الدخل = ) الملكية حقوق على العائد
 (الملكية

 أي أن:
FLM × PM × UA = ROE 

 تعكس جزئية مؤشرات لىإ مؤشر كل تحليل من نيمك أنه إذ بالمرونة النموذج هذا ويمتاز
 والمخاطرة العائد بين ما العالقة ربط على تعمل أنها إلى إضافةا  تفصيلي، بشكل القرار مجاالت
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 على اا عائد ما ةمؤسس حققت ما إذاف ،( FLM) المالية الرافعة لمؤشر بالنسبة الحال هو كما
 إلىأو  صولاأل على العائد لىيرجع إ االرتفاع هذا سبب يكون أن فيمكن اا مرتفع الملكية حقوق
 ذلك الى لإلدارة مؤشراا  يعطي هذا فإن المالية الرافعة السبب كان هما، فإنكليأو  المالية الرافعة

 لىإ يعود السبب كان إذا أما العائد، من المستوى هذا بتحقيق ةالمرتبط المخاطر من المستوى
التشغيلية  الكفاءة من المستوى ذلك الى لإلدارة شراا مؤ   يعطي هذا فإن صول،األ على العائد

 .(1، ص6050)عنانزة وعثمان، 
 المضافة االقتصادية القيمة نموذج 3.1.1.4.3.3

 حقوق على العائد أصبح نموذج العقود األخيرة خالل المصرفي النشاط شهده الذي التطور مع
 جديدة مفاهيم ظهرت ، حيثرفمصاال من لكثير األداء تقييم بغرض يفي ال( ROE)الملكية 
 يعرف والذي (EVA)االقتصادية المضافة  القيمة والربحية منها نموذج المخاطرة بإدارة تتعلق

 (. 50، ص6001إدارة المخاطر)قريشي،  في القاعدة إلى القمة من البدء بأسلوب

 الربح الحقيقي لتقدير المالي لإلنجاز مقياس"أنه بوقد عرف مقياس القيمة االقتصادية المضافة  
وهو الفرق بين صافي الربح التشغيلي  ،المساهمين على مدى الوقت ثروة بتعظيم ارتبط حيث

 (.Jiambalov, 2007, P470المعدل بعد الضرائب وتكلفة رأس المال المملوك والمقترض" )

 التالية: بالمعادلة المضافة االقتصادية القيمة وتقاس

 –( NOPAT)بعد الضريبة  الصافي التشغيلي = الربح (EVA)المضافة  االقتصادية القيمة
  .(المال رأس تكلفة ×المال  )رأس

 حيث:

(: NOPAT - net operational profit after taxالضريبة ) بعد الصافي التشغيلي الربح -
 .لألرباح االقتصادية معيار وهو

 :في المال والمتمثلة رأس عناصر لجميع الدفترية القيمة: المال رأس -

 المساهمين. حقوق 

 القروض خسائرل العامة مخصصاتال. 

 أخرى مؤجلة ةيضريب أرصدة أية . 

 المستهلكة الشهرة . 
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( التاريخية)الفعلية  بيتا إما أي في الرأسمالية الموجود تأشير نموذج يستخدم: المال رأس تكلفة -
 المتوقعة.  بيتاأو 

 الطرق الكمية لقياس الكفاءة 3.1.1.3

ن الطرق الكمية لقياس الكفاءة المصرفية، طريقة تعتمد على البرمجة يمكن تمييز بين نوعين م
اساا على افتراض سأ(، وتقوم Non- parametric approachالخطية كنموذج غير معلمي )

 Dataخطاء عشوائية عند القياس، ومن أهم طرقها طريقة تحليل البيانات المغلفة )أ عدم وجود

Envelopment Analysisمد على التقدير اإلحصائي كنموذج معلمي (، وطريقة تعت
(Parametric approach( ومن بين طرقها طريقة حد التكلفة العشوائية )Stochastic 

Cost Frontier Analysis( وطريقة الحد السميك )Thick Frontier Analysis وطريقة )
( 26، ص6005، وفاطمة الزهراء )رايس (Distribution Free Analysis)التوزيع الحر 

 وفيما يأتي سيتم شرح هذه الطرق بشيء من التفصيل.

 Data Envelopment Analysis (DEA): المغلفة البيانات تحليل طريقة 3.1.1.3.4

من وضع أسس  وزمالؤه Charnes تمكن فقد األداء، قياس مجال في تطوراا  م 1978 عام دشه
والقرعان،  )التل م 1957عام Farrell ألعمال ترجع التي للبيانات، التغليفي التحليل أسلوب

( يمكن أن ينقسم إلى مقياسين هما: .Charnes et al، وأثبتا أن مقياس الكفاءة لدى )2004)
( ومقياس كفاءة الحجم Pure Technical Efficiencyمقياس الكفاءة التقنية الصافي )

(Scale Efficiency( ) Stephen & Athanasios, 1996, P496-500.) 

( تستخدم مبادئ نظرية Non- Parametricيقة بأنها تقنية غير معلمية )وتعرف هذه الطر 
أخرى ضمن عينة  مصارفمقارنة بنشاط  مصرفاستغالل أو البرمجة الخطية الختبار نشاط 

"أفضل تطبيق" لمستوى تكنولوجي، يعتمد  اا ، بمعنى أن هذه التقنية تقدم لنا مؤشر مصارفمن ال
يقابل المستوى  اا ، وليس بالضرورة أن تقدم لنا مؤشر صارفميستند إلى خبرات عينة من الأو 

 (.501، ص6002التكنولوجي األكثر كفاءة المتاح )قريشي، 

، وقدرتها في الكشف عن عالقات نتاجاإلعدم حاجتها لتحديد صريح لدالة وتتميز هذه الطريقة ب
 الطريقة مثل، وت(1، ص6055عبد مواله، ضعف الكفاءة )أو مخفية ومن ثم مصادر انعدام 

 بوحدات قياسها تم متعددة ومخرجات مدخالت هناك تكون عندما الكفاءة تحليل لعمل المناسبة

جميع  في استخدامه وتم الخدمية،أو  يةنتاجاإل للمؤسسات قوية أداة المقياس هذا ويمثل مختلفة
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 أخطاء تسمح بأية ال، ولكنها في المقابل (1، ص6055المختلفة )معراج،  االقتصاد قطاعات

غير  الطريقة هذه تعد لذلك القياس، لخطأ  الواقع تخضع في البيانات كل أن رغم في البيانات،
 (.23، ص6005، وفاطمة الزهراء واقعية )رايس

 Stochastic Cost Frontier Analysis(SFA) : العشوائية التكلفة حد طريقة 3.1.1.3.3

م وتم 5555في عام  Schmidtو Aigner, Lovellطورت هذه الطريقة بواسطة كل من 
م، وتم تحديد شكل 5550في عام  Lovell و  Ferrier من قبل  مصارفتطبيقها على ال

translog (Fries & Taci, 2004, P10 ،)معين لدالة التكاليف عادة ما تستخدم دالة 
 تابع لمتغيرات كمتغير الكلية التكاليف دالة لتقدير االنحدار تقنيات على الطريقة هذه وتعتمد

( نموذج 6.1المدخالت، ويظهر الشكل رقم ) وأسعار المخرجات ستقلة عدة، تتضمن مستوياتم
تتوقع  مصارفواحد، وال إنتاجة فقط مع مستوى جماليتختلف التكلفة اإل حيثالتكلفة البسيط، 

 ,BB  *(Tannenwaldة طبقاا لمستوى المخرجات الذي يتمثل في خط جماليالتكاليف اإل

1995, P44). 
 (3.5قم )شكل ر 

 باستخدام طريقة حد التكلفة العشوائية مصارفتحليل االختالف في الكفاءة بين ال

 
 (Tannenwald, 1995, P44المصدر: )

 تكلفته الذي فإن المصرف وعليه تطبيق، يمثل أفضل الذي الحد المتوقعة التكلفة الكلية وتشكل

 إذابالالكفاءة  مصرفيوصف ال اليوبالت تطبيق، المتوقعة سيمثل أفضل تكلفته الحالية تساوي
والمتوقعة  الحالية التكلفة بين الفرق أن حين في المتوقعة، تلك من أعلى الحالية كانت تكلفته
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 وتكون-X الكفاءة عن الناتجة هما: األخطاء عنصرين ويشمل ،االضطراب العشوائي بحد يسمى

 توزيعاا طبيعياا )رايس تتوزع يالت لالنحدار العشوائية واألخطاء طبيعي، توزيعاا نصف موزعة
 (.23، ص6005، وفاطمة الزهراء

 عن قيمتها المتوقعة، الحالية التكلفة اختالف درجة طريق عن للمصرف النسبية-X كفاءة وتقاس

قيمتها المتوقعة )قريشي،  من أقل تكون أن يمكن ال للمصرف الحالية التكلفة أن افتراض مع
 (.502، ص6002

دراسات السابقة في مجال قياس اللطريقة على نطاق واسع في كثير من وقد استخدمت هذه ا
 & Kumbhakar et al., 2001, Bergerالكفاءة المصرفية وعلي سبيل المثال ال الحصر )

Mester, 2003, Bikker & Bos, 2004, Koetter, 2005 وعلى وجه التحديد في ،)
 Kraft and Tirtiroglu, 1998; Hassan andقياس كفاءة التكاليف واألرباح مثل )

Marton, 2003; Bonin et al., 2005; Fries and Taci, 2005; Bos and Kool, 

2006; and Kwan, 2006( )Shamasher et al., 2007, P113.) 

 Thick Frontier Analysis (TFA): السميك الحد طريقة 3.1.1.3.4

 عناصرها وتستمدم، 5555( سنة Berger and Humphreyطرف ) من الطريقة هذه طورت

 الكلية التكلفة انحرافات أن فرضية تتبنى ، فهي (DEA) و  (SFA)السابقتين الطريقتين من

 يتوافق ما وهو إكس، بكفاءة أيضاا  ومرتبطة العشوائية باألخطاء مرتبطة المتوقعة عن الحالية

 (TFA) تفترض طريقة  (DEA)لما تطبقه طريقة طبقاا ، و SFAة حد التكلفة العشوائية وطريق
 هذه تفترض المصارف، وعلى وجه التحديد من فرعية عينات خالل من يظهر تطبيق أفضل أن

 التكاليف إجماليمنخفض ) تكلفة بمتوسط نسبياا  تتمتع التي المصارف المتوسط، في أنه الطريقة

 الكفاءة قياس خاللها يمكن من والتي التشغيلية للكفاءة معياراا  األصول( تشكل إجمالي /

 (.Tannenwald, 1995, P45األخرى ) صارفللم

في العينة إلى أربعة شرائح كل شريحة تمثل الربع، ويتم  مصارفوتقوم هذه الطريقة بتقسيم ال
 (.Mester, 1994, P4ة لكل وحدة من األصول )جماليتقسيمها على أساس التكلفة اإل

 تقع في التي المصارف لكا "تبأنه المنخفضة المتوسطة التكلفة ذات المصارف تعرفأو  وتحدد

 مصارفالعينة حيث تفترض أنها الأو  المجموعة ضمن التكلفة متوسط حيث من دنىالربع األ
المرتفعة فإنها تقع في الربع األعلى من  ةاألكثر كفاءة، بينما المصارف ذات التكلفة المتوسط

 هذه الطريقة وتحدد ."األقل كفاءة بحسب هذه الطريقة مصارفحيث متوسط التكلفة وهي ال
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 بهذه المصارف، المحدودة الفرعية للعينة الكلية التكاليف دالة تقدير قيطر  عن تطبيق أفضل

وعلى الرغم من أن التكاليف الكلية المرصودة ضمن هذه العينة يوجد فيها انحرافات عن قيمتها 
س واخطاء القيا االنحرافات TFA(، وترجع طريقة Tannenwald, 1995, P45المتوقعة )

 (.505، ص6002الحظ بدالا من انحراف الكفاءة )قريشي، أو فقط  إلى الخطأ العشوائي

في الربع األقل من حيث  مصارفوتعتبر هذه الطريقة أن االختالف بين دالة التكلفة المقدرة لل
ن أ يفترض بهافي الربع األعلى من حيث متوسط التكلفة  مصارفمتوسط التكلفة وبين ال

 (. Mester, 1994, P4ي الكفاءة فقط )تعكس االختالف ف

ويعتبر أحد أبرز عيوب هذه الطريقة أن نتائجها شديدة الحساسية الختيار عدد الشرائح الربعية 
مصنفة  مصارفمن العينة. وباإلضافة إلى ذلك قد تنشأ مشاكل االقتصاد القياسي حيث أن ال

 ,Kiyotaالمتغيرات التابعة ) اساا الربح، والتي هي أسأو التكلفة باستخدام متوسط  مسبقاا 

2009, P6.) 

 Distribution Free Analysis (DFA): الحر التوزيع طريقة 3.1.1.3.1

وطورت بواسطة   Schmidt and Sickles (1984)اقترحت طريقة التوزيع الحر من قبل 
(Berger (1993  ،وتقوم هذه الطريقة بحساب نقاط الكفاءة بأن تخصص نموذجا دالياا للحد

، 6005)الكور والفيومي،  مصارفوجود فروق في الكفاءة عبر الزمن بين ال وتفترض
 (.615ص

 وتفترض أن الالكفاءة ألكثر من سنة، والمعطيات البيانات تتوافر عندما الطريقة هذه تطبق

 االضطراب نفسها، وبما أن الفترة عبر تتوسط العشوائية األخطاء حين أن في الزمن، عبر مستقرة

فإن متوسط االضطراب  العشوائي، والخطأ هما: الالكفاءة عنصرين من ونيتك العشوائي
 كل سنوات الفترة )رايس عبر المصرفية العشوائي لمجموعة من السنوات يعد مقياس الالكفاءة

 (.21، ص6005، وفاطمة الزهراء

عن طريق قياس الفرق بين المتوسط المتبقي من  مصرفوبذلك يمكننا تقدير الالكفاءة لكل 
، ومع ذلك فإن فرضية استمرار عدم الكفاءة مصرفقدير دالة التكلفة و كفاءة حد التكلفة للت

، وخاصة في سياق التحول حيث وتيرة التغير التنظيمي فرضية قويةالمصرفية على مر الزمن 
 ,DFA (Fries & Taci, 2004، وهو ما يمثل أهم عيوب طريقة اا مهم اا والتكنولوجي أمر 

P10.) 
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 عن الطرق األخرى SFAريقة حد التكلفة العشوائية مميزات ط 3.1.1.3.5

لوحظ في معظم الدراسات السابقة التي هدفت إلى قياس الكفاءة استخدام منهجين رئيسيين في 
يل بيانات المغلفة( )تحل DEAطريقة في قياس الكفاءة المصرفية المنهج غير المعلمي المتمثل 

د التكلفة العشوائية( ولكل منهم مميزاته وعيوبه )ح SFAي وأشهر أساليبه طريقة ملوالمنهج المع
سابقاا عدة ميزات أهمها سهولة التطبيق وعدم الحاجة لوجود  وردلديها كما  DEAفالطريقة األولى 

في حقيقة أن هذه التقنية غير قادرة  ، بينما يتمثل العيب الرئيسنتاجاإلافتراضات مقيدة مسبقاا لدالة 
ءة واألخطاء العشوائية بينما تعزو جميع االنحرافات واألخطاء إلى عدم على التمييز بين عدم الكفا

من التأثيرات الخارجية أو ما كانت مستمدة من عدم فعالية العمليات  إذاالكفاءة، بغض النظر 
المستقلة المتمثلة في اإلدارة. وهناك مشكلة إضافية هي أن األسلوب يتجاهل األسعار وبدالا من 

ساس التكنولوجي وليس التحسين األريقة على قياس الكفاءة التكنولوجية، على ذلك تركز هذه الط
 (.Kiyota, 2009, P6االقتصادي )

، ومع ذلك فإن هذه SFA و DEAوهناك العديد من الدراسات التي قامت بالمقارنة بين طريقة 
والكفاءة  يةنتاجاإلس توافق في اآلراء بشأن الطريقة التي هي أكثر مالءمة لقياالالدراسات تفتقر إلى 

في  Ferrier & Lovell(، وعلى سبيل المثال كانت دراسةPusnik, 2010, P12لشركة فردية )
األمريكية باستخدام كل من  مصارف( فقد قامت هذه الدراسة بتحليل هيكل التكاليف لل5550عام )
مت ، بينما قدSFAهي أكثر مرونة من   DEAوخلصت إلى أن طريقة SFAو  DEAطريقة 
 مصرف 650( نتائج مختلفة تماماا حيث قامت بتحليل كفاءة التكاليف لذ 5555عام ) Restiدراسة 
بين الطريقتين لقياس  ت، وقارن5555وحتى  5556اإليطالية خالل الفترة من  مصارفمن ال

 الكفاءة وأظهرت نتائج هذه الدراسة أنه ال يوجد اختالف جوهري بين المنهجين، وخالصة القول فإن
أعلى بالمقارنة مع درجات  عموماا  SFAالعديد من الدراسات الحديثة وجدت أن درجات الكفاءة 

DEA وهذا قد يعكس االختالف في المعالجة بين األخطاء العشوائية وعدم الكفاءة .
(Fiorentino et al. ,2006, P2.) 

ة، حيث يقوم تقدير الكفاءة بالمقارنة مع الطريقة غير المعلمي وتعتبر الطرق المعلمية أكثر تطوراا 
ساس التحسين االقتصادي، وفي الغالب الطريقة المعلمية التي يكثر استخدامها هي طريقة أعلى 

(، وتسمح الطرق المعلمية إلدماج كل من الكفاءة التقنية والكفاءة SFAحد التكلفة العشوائية )
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في االعتبار  وتأخذ يةنتاجاإلتميز بين الخطأ العشوائي وعدم كفاءة الوحدة  SFA. والتخصيصية
 .(Robert et al., 1999, P6)وجود المؤثرات الخارجية 

بالنظر إلى أن االقتصاد الفلسطيني والذي يمر بمرحلة انتقالية فإن نوعية البيانات المصرفية و 
( بأن 6001) Fries & Taciليست مثالية وهناك أخطاء قياس على نطاق واسع جداا، ويعتبر 

مشاكل البيانات، حيث من شأنها أن تشكل أدوات تجريبية أكثر حل لمية، هي أكثر قوة لالطرق المع
 .(Fries & Taci, 2004, P2)مالءمة لتحليل الكفاءة المصرفية 

وتوظف هذه الدراسة نموذج حد التكلفة العشوائية على أساس أنه يأخذ بعين االعتبار األخطاء 
ت والمدخالت، وهذا ما يميز هذه الطريقة عن الطرق غير العشوائية الناتجة عن عدم دقة البيانا
التمييز بين عدم الكفاءة  وغيرها من المؤثرات  تمنح إمكانيةالمعلمية في قياس الكفاءة والتي 

 الخارجية. 
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 مقدمة 4.4

 وأبرز وأهم أنواعهاتطورها ومراحل بشكل عام شأة المصارف التعرف على نيتم في هذا الفصل 
الخدمات التي تقدمها، والتطورات الحديثة التي طرأت على عمل المصارف ومعايير لجنة بازل 

 وعالقتها بالكفاءة المصرفية.

مر بها ونشأة يتم التطرق بشكل خاص لواقع القطاع المصرفي الفلسطيني والمراحل التاريخية التي و 
 ، ومكونات الجهاز المصرفي الفلسطيني.وأهم أهدافها طة النقد الفلسطينيةسل

 المصرفية الم سسات وتطور نشأة 4.3
هذه  ادأفر  بين والخدمات السلع تبادل إلى الحاجة ظهرت اإلنسانية، المجتمعات ظهور بداية منذ

 في حتى مةمالئ كنت لم الكنهالتبادل،  هذا في األولى الوسيلة هي المقايضة المجتمعات، وكانت
 كسبائك( المصكوكة غير)المعدنية  النقود لنظام التدريجي التحول البدائي، فكان االقتصادي النظام
 الحل واألوقات، فكان األماكن كل في متوافرة تكن لم المعدن قطع أن الفضة، إالأو  الذهب

 .(51، ص6005النقود )عثمان،  صك هو المناسب

، في مراحلها األولى المصارف تأنش التجاري وتعدد أشكال النقود لتطور واتساع النشاط ونتيجة
فقد الميالد  المصرفي يرجع إلى ما قبل العملتشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن عهد ظهور و 

 الودائع بقبول اإلغريق معابد ، وقامت"األحمر المعبد" :بذ ما عرف خالل من السومريون عرفه
عطاء جراء العملة وفحص القروض وا   النقود، ونقل نقل لتجنب المدن بين الحواالت واستبدالها، وا 
 دائرة التساع القديم تبعا العالم أرجاء معظم في ونشروها اإلغريق عن األنشطة هذه الرومان

 تخضع ال حيث أنها وليس االستثماري، الخدمي الطابع األعمال هذهعلى  غلب نفوذهم، وقد
، واالستقرار الحماية وفَّرت لها آمنة مجتمعات في ازدهرت أنها كما تجاري، تشريعأو  قانوني لتنظيم

 واستعمال كالحوالة، واالئتمان، المصرفية واألنشطة األعمال من كثيراا  األوائل المسلمون وقد عرف
 وأصول قواعد لهذه األعمال بالعراق، وأصبح البصرة مدينة في خاصة التجارة، ألغراض الصكوك
 .(65-65، ص6002والشهود )قريشي،  الختم قةطري حيث من معروفة

 ورجال التجار كان الوسطى فقد القرون في إال البسيط األولي شكلها في المصارف تظهر ولم
 الصيارفة يحررها إيصاالت مقابل حفظها بقصد الصيارفة هؤالء لدى موالهمأ يودعون األعمال
 إيداع وهي للمصارف األولى يةالكالسيك الوظيفة نشأت وهكذا الودائع صحابأ حقوق لحفظ

 الذين الصاغة ظهر ثم الذهب ويأخذ اإليصال للصائغ يعطي ذهبه أراد إذا المودع وكان األموال،
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 كوسيلة بينهم فيما اإليصال يقبلون الناس صبحأ الزمن مرور ومع سيولة، إلى الذهب يحولون
 ما يقرض فصار الحقيقة هذه إلى الصاغة تنبه وقد الصائغ خزائن في مكدساا  الذهب ويبقى للتبادل
 أما. اإلقراض وهي للمصارف الثانية الكالسيكية الوظيفة نشأت وهكذا فائدة مقابل الذهب من لديه
 ويعطيه الصائغ يحرره إيصال شكل يأخذ القرض كان عندما نشأت فقد صدارهاإأو  النقود خلق

 أي في بالذهب لالستبدال قابلة هاألن اإليصاالت بهذه يثقون الناس أصبح بعدما وخاصة للمقترض
 ،6005 الشمري،) الصاغة مع تعاملهم خالل العديدة تجاربهم ذلك على دلتهم كما يشاؤون وقت
 (.13-16ص

 مصرفويرجع نشأة المصارف الحديثة إلى منتصف القرن الثاني عشر للميالد حيث تأسس أول 
م 5155ريالتو عام  مصرفم ثم 5105برشلونة عام  مصرفم تاله 5515في مدينة البندقية عام 

األخير النموذج الذي  مصرفم ويعتبر هذا ال5205امستردام عام  مصرفبمدينة البندقية ثم 
األوروبية بعد ذلك مع مراعاة ما أملته اختالفات الظروف واألحوال بين  مصارفاحتذته معظم ال

فرنسا الذي  مصرفم و 5251انجلترا  مصرفم و 5255هامبورج بألمانيا  مصرفدولة وأخرى، مثل 
بعد ذلك في أمريكا وغيرها من بلدان العالم  مصارفم ثم انتشرت ال5500أسسه نابليون عام 

 (.55، ص5555)عبداهلل، 

 وذلك( األهلي المصري) مصرفال وهو مصر، في اإلسالميو  العربي العالم في مصرف أول وأنشأ
 تشكيل المصارف في عشر التاسع لقرنا في الكبرى الصناعية النهضة ساهمت ولقد، م5555 عام

 رأس في مساهمة، يكتتب شركات طابع معظمها يأخذ القانوني، كيانها لها اقتصادية كمؤسسات
 .(30، ص6002)قريشي، والمساهمون  المؤسسون مالها

 مفهوم المصارف 4.4
ه يتم فيأصل كلمة مصرف مأخوذة من الصرف بمعنى بيع النقد بالنقد ويقصد بها المكان الذي 

" Bancoذات األصل األوروبي المشتقة من الكلمة اإليطالية " مصرفالصرف، ويقابلها كلمة 
الطاولة وسبب ذلك يعود إلى أن الصرافين اللمبارديين كانوا يستعملوا أو والتي تعني المنضدة 

 مناضد خشبية لممارسة أعمالهم في أسواق بيع وشراء العمالت المختلفة في أواخر القرون الوسطى
 (.50، ص5555)عبداهلل، 

مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية "نها بأ بينما تعرف المصارف اصطالحاا 
طلق يمكن القول بأن المصارف تلعب ن، ومن هذا الم"العجز في المجتمعأو إلى وحدات الطلب 

 (.51، ص6005دور الوسيط ما بين وحدات الفائض ووحدات العجز في أي مجتمع )الشمري، 
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 أنواع المصارف 4.1

 الدولة مصارفأو  المركزية المصارف 4.1.4

دار النقد، وتحافظ بعدة طرق على أسس الهيئة التي تتولى إص"وهي  مصارفال مصرفوتسمى 
، إذ يوكل إليها اإلشراف على السياسة االئتمانية والتي تؤثر بدورها على النظم "النظام المصرفي

ولة، وهو يسير في عمله على أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية االقتصادية واالجتماعية في الد
مختلفة، تؤثر في طبيعة وظائفه وأهدافه، ويعتبر هدفه الرئيس خدمة الصالح العام للمجتمع، وليس 

بمراقبة الهيئات المصرفية األخرى التي تعمل داخل المجتمع  أيضاا تحقيق األرباح، ويختص 
 (.525، ص6003)الراوي، 

 محددات وجود ظل المركزي في فلسطين، وفي مصرفبر سلطة النقد الفلسطينية هي بمثابة الوتعت
 تمكين مسألة من بكثير بسطأ قضايا مامأ العراقيل يضع الذي يسرائيلاإل الجانب أبرزها لعل كبيرة

 يحكم الذي «باريس بروتوكول» همهاأ من أخرى ومحددات مركزي، مصرف قامةإ من الفلسطينيين
 النقد سلطة نأ الإ ي،سرائيلاإل والجانب الوطنية السلطة بين والتجارية االقتصادية قةالعال

 خالل من الصالحيات كامل عصري له مركزي مصرف لىإ للتحول جاهزيتها تؤكد الفلسطينية
: لسلطة النقد اإللكترونيالتحول )الموقع  لهذا الالزمة دواتواأل المفاتيح جميع امتالك

www.pma.ps ،6056). 

 التجارية المصارف 4.1.3

 (، وهي56، ص5555االئتمان )عبداهلل، الودائع حيث أنها تتعامل ب مصارفويطلق عليها أحياناا 
 اللتقاء مالية اقتصادية مؤسسات اجتماعية"أنها بويمكن تعريفها  ألي اقتصاد، كبيرة أهمية ذات

 األجل، ومتوسط قصير لباغا بالتعامل المالي مختصة وهي عليها، بالعرض األموال على الطلب
 خالل من معها والتعامل الجارية، الطلب، وفتح الحسابات تحت للودائع قبولها هو يميزها ما وأهم

 الودائع قبول أساسية هو بصفة التجارية المصارف ودور (.11، ص6050)أبو عودة،  "الشيكات
 نتيجة النقود خلق أن مار، كماواالستث اإلقراض عمليات في هذه الودائع توظيف ثم شكلها، كان أياا 

 .(65، ص 6005باالئتمان )أبو سمرة،  المصارف التجارية لتعامل هامة
 المتخصصة المصارف 4.1.4

صناعية وهي مصارف تتخصص بمنح االئتمان لمنشآت وأفراد وقطاعات اقتصادية كالمصارف ال
أن هذه المصارف  ظلوح، ولكن عندما انتشرت المصارف الشاملة، اإلسكان.. الخأو الزراعية أو 
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، 6005بدأت تزاول مختلف أنواع النشاطات والعمليات المصرفية وليس لقطاع معين )الشمري، 
 (.60ص

نشطتها أعلى مصادرها الداخلية في القيام بوظائفها حيث تعمد في تمويل  مصارفوتعتمد هذه ال
كما أن تجميع  دور ملحوظبالتي تتخصص فيها على مواردها الذاتية وال تحظى الودائع بالنسبة لها 

 (.35، ص6002الودائع ال يمثل واحداا من أغراضها )الصيرفي، 

المتخصصة من أهم األنشطة االقتصادية الالزمة لتمويل عمليات التنمية  مصارفوتعتبر أنشطة ال
معرفة بطبيعة العمليات حتاج تمويلها إلى خبرات خاصة، و ياالقتصادية ذلك ألن أنشطتها 

توفير شبكة من الفروع أو األمر الذي يتطلب ترتيبات خاصة، تتمثل في ضرورة إيجاد ، يةنتاجاإل
 (.635، ص6003تغطي جميع أنحاء البلد )بني هاني، 

 واالستثمار األعمال مصارف 4.1.1

 والهيئات واألجنبية المحلية الشركات تساعد متخصصة، مالية مؤسسات هي االستثمار مصارف
 إنشائية مشاريع في االستثمار جلأ من إليها تحتاج التي الاألمو  على في الحصول الحكومية
وبيعها  مالية استثمارات بشراء أموالهم توظيف ومؤسسات في المستثمرين أفراداا  وتساعد وتنموية،
 (.55، ص6005)زعيتر، 

خالل )قريشي،  من التنمية االقتصادية عملية دفع في دور  هام واألعمال ستثماراال وِلمصارف 
 :(36ص، 6002

 .المالية األسواق من واألموال المدخرات تجميع على العمل -

 .االستثمارية للمشروعات الالزم التمويل توفير -

 .لها الجدوى بدراسات والقيام المجتمع في المتاحة االستثمار فرص عن البحث -

 .لها والترويج أموالها رؤوس في والمساهمة االستثمار مشاريع تأسيس -
 ةسالمياإل المصارف 4.1.5

مؤسسة نقدية مالية تعمل على جلب الموارد النقدية من "أنه ببشكل عام  اإلسالمي مصرفيعرف ال
 (.  555، ص5550)مرزوق،  "ةاإلسالميأفراد المجتمع وتوظيفها وفقاا ألحكام الشريعة 
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 كل في ةاإلسالمي الشريعة تلتزم بأحكام مالية مؤسسة" أنهأيضا ب اإلسالمي وقد عرف المصرف
 وتقدم والمستثمرين، بين المدخرين مالي كوسيط دورها خالل من والخدمية االستثمارية نشطتهاأ

 (.52، ص6005)الزعابي، " الشرعية العقود إطار في المصرفية الخدمات

 سنة ةاإلسالمي للمصارف تجربة أول عرفت حيث ،نسبياا  النشأة حديثة ةاإلسالميالمصارف  عدوت
 لقيام األولى النواة وكانت بمصر،( غمر ميت) منطقة في االدخار مصارفب فعر  فيما م 5523
ة حقيقة واقعة اإلسالمي مصارف، ثم أصبح فكرة إنشاء الم5555 سنة االجتماعي ناصر مصرف

صدار إم الذي تمخض عنه 5551ة عام اإلسالميبعد انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول 
 اإلسالمي مصرفال وهو بجدة حكومي إسالمي مصرف أولشاء القرار التاريخي بالموافقة على إن

 ما تعدادها بلغ حتى العالم أنحاء جميع في ةاإلسالمي المصارف إقامة عملية توالت، ثم للتنمية
  .(625، ص6003م )بني هاني، 6000 سنة إحصاء حسب مصرف 610 عن يزيد

"الربا" فهي تقوم بقبول الودائع  ة على عدم التعامل بالفائدةاإلسالميوتتركز فلسفة المصارف 
المصرفية المعروفة كما في المصارف التقليدية دون استخدام سعر الفائدة ولكن تستبدله بحصة من 

ة وباألساليب اإلسالميالربح، وكذلك تقوم بتوظيفها في مجاالت االستثمار التي تجيزها الشريعة 
، 6005)الشمري، ة في التالياإلسالمي مصارفالمشروعة، ويمكن إيجاز أهم أساليب التمويل لل

 :(61-61ص

المضاربة: حيث يتم تقديم األموال الالزمة لتمويل عملية تجارية معينة يتعهد شخص آخر  .5
منها، وذلك على أساس تقسيم  جزءا أو كان التمويل يغطي كامل العملية  بالعمل فيها سواءا 

 عد حسب النسب المتفق عليها.الخسارة بين المصرف والمو أو نتيجة العملية من الربح 

المرابحة: حيث يقوم المصرف بناءا على طلب ورغبة الزبون والعميل بشراء سلعة معينة  .6
ويمتلكها ثم يقوم بإعادة بيعها الى العميل صاحب الطلب بكلفة الشراء مضافاا إليها ربح معين 

من العميل بدفع  ةالمطالبيتفق عليه عند االتفاقية ويتم التسديد على دفعات مؤجلة بعد التزام 
 قيمة السلعة بتاريخ االستحقاق.

: يقوم المصرف بشراء المعدات التي يطلبها العميل على أن يقوم األخير باستثمارها اإليجارة .3
 ويتم هذا االتفاق بين الطرفين بأجور متفق عليها.

يم العمل، فإن المشاركة: شكل من أشكال المضاربة المقيدة في مشروع معين باإلضافة إلى تقد .1
العميل يشارك في أسهم رأس المال ويحصل بموجبها على نسبة مئوية محددة مما ينتج من 
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ربح قابل للتوزيع بعد خصم نسبة اإلدارة حسب نسبة كل طرف في رأس المال، ويتقاسم 
 المصرف والعميل األرباح والخسائر الناجمة عن تشغيل رأس المال المستثمر.

 المصرفية األعمالو  المصرفية الم سسات 4.5
 والمستثمرين، المدخرين بين المالية الوساطة على يقتصر ال المصرفية المؤسسات دور أن الشك
 مع عالقتها في المصرفية المؤسسات مسيرة عبر تطورت أخرى وأعمال مجاالت إلى يتعداه بل

 ثالث إلى يةالمصرف المؤسسات تقدمها التي األعمال تقسيم يمكن عام وبشكل. معها المتعاملين
 :(10، ص6002)قريشي،  رئيسة مجموعات

 والمصرفية االئتمانية والتسهيالت القروض 4.5.4

تزويد األفراد والمؤسسات والمنشآت في "ف عملية االقراض "االئتمان" في المصرف بأنها تعر 
حقة المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك األموال وفوائدها، والعموالت المست

قساط، في تواريخ محددة، ويتم تدعيم هذه العالقة، على األأو عليها، والمصاريف دفعة واحدة 
في حالة توقف العميل عن  هاسترداد أموال مصرفبتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل لل

 (.522-521، ص6003اوي، )الر  "السداد بدون أية خسائر

 ا عادة تتمثل في األشكال التاليةؤسسات المصرفية لعمالئها الموالتسهيالت االئتمانية التي تقدمه
 :(651-653، ص6003)بني هاني، 

 منح السلف والقروض. -

 فتح الحسابات الجارية المدينة للعمالء )السحب على المكشوف(. -

 فتح االعتمادات المستندية. -

 إصدار خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية(. -
 المصرفية الخدمات 4.5.3

 الودائع قبول في الرئيس عملها يتمثل التي الخدمية األنشطة ضمن يندرج رفيالمص العمل إن
 بقبول وثيقاا  ارتباطاا  ارتباطها يعني مما قروض شكل على منحها ثم ومن المختلفة المصرفية
 وتتعدد تتنوع، و تنافسية ميزة وتكسبه آخر عن مصرف بها يتميز خدمات لتقديم إضافةا  الودائع،
 آلخر، مصرف من الخدمات هذه وتختلف لعمالئها، المصارف تقدمها التي المصرفية الخدمات
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 النحو على الخدمات هذه أهم المصرفي ونوجز العمل تطور ستوىم حسب أخرى، إلى دولة ومن
 :(61، ص6002التالي )الصيرفي، 

 دائعوالو  (الثابتة الودائع) ألجل والودائع الطلب، تحت كالودائع: أنواعها بشتى الودائع قبول 
 .االدخارية والودائع سابق بإخطار

 وخدمات الشخصية، الشيكات إصدار من بها المتعلقة الخدمات وتقديم الجارية الحسابات فتح 
 .الثمينة بالمعادن الجارية الحسابات وفتح الشخصية والصيرفة اآللي، السحب

 وتقديم (رفمصاأو  شركات) والحيازة االندماج عمليات في والخدمات االستشارات تقديم 
 للعمالء. التجارية واالستحقاقات والضريبية، القانونية االستشارات

  تحصيل وخصم األوراق التجارية مقابل الحصول على عموالت وأجور وتقديم التسهيالت
 االئتمانية للعمالء بضمان األوراق التجارية.

 ل شراء وبيع األوراق بأعما مصارفتقديم بعض الخدمات الخاصة باألوراق المالية حيث تقوم ال
 . أيضاا المالية نيابة عن العمالء كما تقوم بتحصيل ودفع كوبونات األوراق المالية نيابة عنهم 

 .تقديم العديد من الخدمات المصرفية األخرى مثل شراء وبيع العمالت األجنبية وتأجير الخزائن 

ومن الخدمات المصرفية الحديثة: القروض االستهالكية، وخدمات االرشاد والنصح المالي، 
وخدمات التأجير التمويلي، والمساهمة في تمويل المشروعات المخاطرة، وبيع الخدمات التأمينية 

 لخدمات.وتقديم خدمات استثمارية للمضاربة في األسهم وغيرها من ا
 المصرفية االستثمارات 4.5.4

 موارده من جزءا  توظيف خالل من المصرف بها يقوم التي االستثمارية األعمال مجموعة في تتمثل
 للربح توخياا  الحكومة تصدرها التي السندات على يركز ما وغالباا  والسندات األسهم شراء في

 وتأخذ، سيولة إلى تحويلها على درةق من األوراق تلك به تتمتع لما السيولة درجة على والمحافظة
أو  تجاريةأو  صناعية كانت سواءا  الشركات أسهم شراء مثل أشكال عدة االستثمارية األعمال
)قريشي،  مالها رأس من جزء في االكتتابأو  شركات تأسيس في االشتراكأو  ماليةأو  عقارية
 .(15، ص6002
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 الحديثة والمصرفية االقتصادية التطورات 4.6
 عديدة صعوبات المواتية غير االقتصادية الظروف فرضت ،نيثمانينيات القرن العشر  ايةبد منذ
 االقتصادي النمو معدالت بتباطؤ مصارفال تأثرت إذ العالم، دول مختلف في مصارفال على

 من العديد بشدة منها تعان التي الثالث العالم لدول الخارجية المديونية أزمة وتفاقم العالمي
وكان للتغيرات االقتصادية والمصرفية العالمية  (،11، ص6005عالمية )الزعابي، ال مصارفال

، وقد تركزت هذه التغيرات في مجاالت عديدة مصارفانعكاساا واضحاا على تطور أداء وأعمال ال
صالح االقتصادي وزيادة االتجاه نحو العولمة أهمها االتجاه نحو الخصخصة وتطبيق برامج اإل

تعاظم المعامالت النقدية والمالية في أسواق رأس المال العالمية وكذلك التغيرات  المالية ومن ثم
السريعة والمفاجئة في أسعار صرف العمالت القابلة للتحويل والمصاحبة لتغيرات أسعار الفائدة فيما 

في تمويل عمليات التجارة الدولية في ظل تطبيق  مصارفوتزايد دور ال بحرب العمالتيعرف 
GATTة الجاتاتفاقي

نشاء منظمة التجارة العالمية 5551بعد نجاح جولة األوروغواي  1 م، وا 
WTO

 (.55، ص6006م )عبدالحميد، 5551التي بدأت عملها في أول يناير  2

 األنشطة االقتصادية، مختلف على المدى بعيدة التي كانت لها آثار العولمة ظاهرة النتشار ونظراا 
 من كثيراا  فرض الذي النحو على الدولية االقتصادية القاتالع صياغة إلى إعادة أدت حيث

 المتزايد االتجاه في مالمحها أهم تمثلت والتي والمالية، المصرفية أمام األنشطة سيما ال التحديات،
 تحرير دون تحول كانت التي والتنظيمية التشريعية المعوقات إزالة القيود و من التحرر نحو

 .(6، ص6056ة وتوسعها )مبارك، والمصرفي الخدمات المالية

 الخدمات نظام ظهورو  الدولية المصرفية األسواق في المنافسة حدة والذي أدى بدوره إلى ازدياد
كما  واالستثمار، التأمين جوانب لتشمل المصرفية الخدمات قاعدة توسيع في المتمثل الشامل المالية
 الحكومة كانت التي القواعد من بدالا  مصارفال نشاط تحكم التي هي السوق قوى جعلتأنها 

 دور الشركات متعددةفي ، وحدوث طفرة (12ص ،6005 الزعابي،) مصارفال حركة لتقييد تضعها
الجنسيات في نقل التكنولوجيا وتبعية االستثمار باإلضافة إلى االتجاه العالمي لتكوين التكتالت 

دارة النقدية اإلالت المشتريات المالية و االقتصادية العمالقة وظهور مستحدثات عالية جديدة في مجا
                                           

1
 والتجارة الجمركية للتعرفة العامة ( االتفاقيةGeneral Agreement on Tariffs and Trade)باإلنجليزية:  GATT فاقية الجاتات 

 تحديد مثل الكمية القيود وبخاصة الدولية التجارة قيود من التخفيف تستهدف البلدان من عدد بين م،5515 أكتوبر/األول تشرين في وعقدت

 االتفاقية هذه السلع، وتشتمل من عدد على الجمركية الرسوم خفض تضمنت وقد الحصص بنظام يعرف ما وهو ردةالمستو السلعة كمية

 من األولى األحرف إلى اسمها ويرجع أدارتها على االتفاقية في األعضاء الدول تساعد المتحدة األمم فأن هافانا ميثاق أحكام بعض على

 .(www.wikipedia.org)موقع ويكيبيديا  WTO العالمية التجارة بمنظمة يعرف ما إلى اليوم لتصبح تطورت. باإلنجليزية اسمها
2
 سويسرا، في جنيف مدينة مقرها عالمية منظمة هي( World Trade Organization: باإلنجليزية) WTO العالمية التجارة منظمة 

 بالقوانين المختصة الوحيدة العالمية المنظمة وهي والحرية واليسر السالسة من قدر بأكبر التجارة انسياب ضمان هي األساسية مهمتها

 .(www.wikipedia.org)موقع ويكيبيديا  العالم دول من عضوا   516 العالمية التجارة منظمة تضم. األمم بين ما بالتجارة المعنية الدولية
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وعقود االستثمار والخيارات والمبادالت والعقود اآلجلة والعقود المستقبلية وماكينات الصرف 
دارة محافظ األوراق ة والحسابات التليفونية وعقود تثبيت األاإللكتروني دارة الفجوة السعرية وا  سعار وا 

 (.55، ص6006حميد، المالية وتوريق الديون وغيرها )عبدال

الرقابة  مجال في بازل لجنة فرضتها التي الدولية المصرفية والقواعد المعايير عن فضالا  هذا
مجال  في مصارفال على جديدة ضغوطاا  تشكل أصبحت والتي المال، رأس وكفاية المصرفية

 .(6، ص6056المالية )مبارك،  مراكزها وتقوية تدعيم

ؤسسات المصرفية بمجموعة من المتغيرات والظروف االقتصادية تأثر عمل الم ومما سبق يالحظ
تقدمها كان  والمصرفية العامة التي انعكست على حجم وطبيعة الوظائف والخدمات المصرفية التي

 :(5، ص6002)شاهين، أهمها

  انتشار ظاهرة العولمةGlobalization  والتكاملIntegration .في اسواق المال العالمية 

 اإليرادات من األعمال المصرفية التقليدية والحاجة إلى ظهور وظائف غير  انخفاض حجم
 واللجوء إلى عمليات خارج الميزانية لتنمية اإليرادات. مصارفلل تقليدية

  ظهور ما يعرف بالمصارف الشاملةUniversal Banking  والتي تقوم على استراتيجية تنويع
 في األعمال والخدمات.

  اتفاقية  تأثرGATS لى تحرير التجارة والخدمات ومنها الخدمات المصرفية مما يسمح بنفاذ ع
 مصارفالخدمات المصرفية المتطورة إلى السوق المحلي ويؤدي إلى خلق تنافس حاد أمام ال

 الوطنية.

 .معايير لجنة بازل لمعدل كفاية رأس المال كأحد األساليب الرقابية على كفاءة رأس المال 

 المالية العولمة 4.6.4
 يقصدو  المالي، باالنفتاح يسمى ما إلى والتحول المالي التحرير لعمليات نتاج المالية العولمة رتعتب

 :المالية العولمةأو  الدول، بين المالية المعامالت تحرير بمصطلح

 ".المالية الخدمات تجارة مجال في القيود ورفع األموال، رؤوس لحركة المحلية األسواق فتح"

 سياسات إتباع خالل من الخارجي بالعالم المحلية المالية األسواق ارتباطو  تكامل إلى أدىمما 
 ارتباطاا  أكثر المصرفية واألسواق المال رأس أسواق أصبحت بحيث والمصرفي المالي التحرير
 .(1، ص6056)مبارك،  وتكامالا 
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 العولمة مظاهر 4.6.4.4

 يمكن حيث لزمني،وا التاريخي تطورها تتبع خالل من استنباطها يمكن العولمة خصائص إن
 :(1، ص6056يلي )مبارك،  كما الخصائص تلك من العديد إيضاح

 .الجنسيات متعددة الشركات دور تزايد .5

 الدولي. مصرفالعالمية مثل صندوق النقد الدولي وال االقتصادية المنظمات دور تعاظم .6

 :للتجارة العالمية المنظمة إنشاء و التجارة حرية أمام المعوقات إزالة .3

والمالية وتطبيق تحرير األسواق مع إيجاد وسائل  النقدية السياسة مجال في الدول دور تغير .1
المصرفية رقابية جديدة وخاصة بعد اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات ومنها الخدمات 

GATS
3. 

 المصارف الشاملة 4.6.3
تصادية في وهي تلك المصارف التي تحصل على مواردها المالية من كافة القطاعات والفروع االق

، باإلضافة إلى من ناحية أخرىداخل البالد وخارجها من ناحية، وتقدم االئتمان لكافة القطاعات 
الشاملة تجمع بين الوظائف التقليدية  مصارفتقديمها لتوليفة واسعة من الخدمات المصرفية، فال

غلة في ذلك توزيع عن أعمال التأمين، مست أعمال الوساطة االستثمارية، فضالا و الودائع،  مصارفل
المخاطر على أكبر عدد من العمالء وتنويع كامل لألعمال والوظائف، حيث أنها أضافت إلى 
دارة المخاطر  أعمالها المشتقات المالية والعقود المستقبلية وكافة األدوات المستحدثة في االستثمار وا 

 (.501، ص6005المالية )بوعبدلي وعبدالرازق، 

 الخدمات كل مصارف" All Purpose Banks" إنجلترا في لشاملةا المصارف على يطلق و
 Theودول أخرى السوبر ماركت المصرفي " األمريكية المتحدة الوالياتويطلقون عليها في 

Banking Supermarket"، مصارفال معهد في المصرفي( هانسون.د) ينتهي اإلطار هذا وفي 
 أن يريد جارى حساب له ألن ليس مصرفال يدخل أن للعميل األوان آن قد ": القول إلى  اإلنجليزي
 حل عنده مصرفال وأن مالية مشكلة عنده ألن بل األموال، بعض فيه يودعأو  منه يسحب
 .(15، ص6006)عبدالحميد،  "السوبرماركت مع مثلما يفعل لمشكلته

                                           
3
 هي ،GATS اختصارا   وتعرف( The General Agreement on Trade in Service) الخدمات لتجارة العامة االتفاقية أو جاتس 

 التجاري النظام لبسط المعاهدة عقدت. أوروغواي جولة لمحادثات كنتيجة 5551 يناير في مفعولها سرى العالمية، التجارة لمنظمة اتفاقية

 ببسط ،(GATT( )جات) عرفةوالت التجارة حول العامة االتفاقية نظام بها يقوم التي الطريقة بنفس الخدمات، قطاع في األطراف متعدد

 .(www.wikipedia.orgموقع ويكيبيديا ) السلع تجارة في النظام نفس
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 في المساهمةو  القابضة، الشركات كإنشاء للدولة التنموية بالوظائف الشاملة المصارف تقوم كما
 عليها اإلشراف و وتمويلها والقطاعات، األنشطة مختلف في االستثمارية المشروعات إقامة

  .(11-11، ص6002الغير )قريشي،  لدى وضمانها إدارياا  بمتابعتها

)عبدالحميد،  ويرجع انتشار هذا النوع من العمل المصرفي ألسباب عديدة في مقدمتها ما يلي
6000): 

وتشمل شركات التأمين بأنواعها،  مصارفات المالية غير المصرفية للمنافسة المؤسس -
 صناديق االستثمار، صناديق االدخار، بورصات األوراق المالية.

 لجوء كثير من المقترضين إلى ما يعرف باإلقراض المباشر من خالل سوق األوراق التجارية.  -

نتيجة الرتفاع مستويات التضخم  التجارية لمخاطر تقلبات سعر الفائدة مصارفتزايد تعرض ال -
 باإلضافة إلى مخاطر الديون المتعثرة و الناجمة عن عدم سداد العمالء.

بسبب ارتفاع حدة المنافسة  مصارفانخفاض هامش ربحية األنشطة التقليدية التي تقدمها ال -
 العالمية و المحلية.

 ظهور كثير من المستحدثات واألوراق المالية في سوق رأس المال. -

 الخروج عن نطاق تخصصاتها.من  مصارفالتوجه نحو رفع القيود التي كانت تمنع ال -

انتشار ثورة المعلومات واالتصاالت وما نجم عنها من زوال القيود والحواجز بين القطاعات  -
 والدول وانتشار صيغ جديدة للتمويل واالستثمار لم تكن متاحة من قبل.

 

 بالكفاءة المصرفيةوعالقتها  بازل لجنة ومقررات معايير 4.7
أمام  القيود كافة إزالة من به يرتبط وما االقتصادي النشاط عولمة نحو المتزايد االتجاه ظل في

تحظى  التي القضايا من المالي االستقرار بات الحدود عبر واالستثمارات األموال رؤوس تحركات
التي  الهزات بعد خاصة ة،الدولي المالية المؤسسات رأسها وعلى األطراف جميع من بالغ باهتمام
في  والمصرفي المالي النظام يواجه اضطراب أي أصبح بحيث العالمي، المالي االستقرار ضربت

 حدث كما أخرى وبلدان أسواق إلى يمتد أصبح بل للبلد القطرية الحدود في غير محصور ما بلد
 (.5، ص6056م )مبارك، 5555اآلسيوية سنة  المالية األزمة في

لك اتجهت بعض الدول إلى تطوير أنظمة الرقابة لتكفل فعالية الرقابة المصرفية، ومن ونتيجة لذ
"، والذي يستند إلى نتائج فحص Supervisory Bank Rating Systemهذه النظم "نظم التقييم 
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 إذ هام   الرقابة الميدانية. وفي هذا اإلطار كان للجهات الرقابية في الواليات المتحدة األمريكية دور  
" وهو نظام Rating System CAMELعمدت إلى تطوير نظام للتقييم بالمؤشرات أطلق عليه "

، ومن ناحية أخرى قامت المملكة المتحدة بالعمل على تطبيق نظام 5550موحد تم تطبيقه منذ عام 
 Risk analysis tools of supervision andيطلق عليه تقييم المخاطر من قبل السلطات الرقابية "

evaluation rate بأول، وتعتبر  "، يتم بمقتضاه تقييم المخاطر التي تتعرض لها المصارف أوالا
السلطات الرقابية رأس المال المصرفي هو المؤشر األساسي للسالمة المصرفية، باعتباره مقياساا 

ت رأس المال بلغ أهميةموضوعياا سهل التحديد وقابالا للتطبيق على المستوى الدولي، غير أن 
" حيث تشكلت لجنة 5555ذروتها بعد انتصار الدبلوماسية المالية الذي تحقق في "وفاق بازل لسنة 

م، وعملت لعدة سنوات قبل الوصول 5551بازل لألنظمة المصرفية والممارسات الرقابة في عام 
 (.65، ص6005لهذا االتفاق )أبو كمال، 

 المصرفية للرقابة بازل لجنة تعريف 4.7.4
 االثنتيضمنت اللجنة أعضاء ممثلين عن مجموعة توقد  5551 عام نهاية ل فيتشكلت لجنة باز 

دولة وهي )بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا االتحادية، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة  ةعشر 
وكانت اللجنة تعقد اجتماعاتها في  المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى لكسمبورغ(

 Bank for Internationalالتسويات الدولية  مصرفبازل السويسرية مقر أو مدينة بال 

Settlements (BIS،) ( برئاسة كوكCooke ممثل )نجلترا، ومن هنا جاءت التسمية إ مصرف
 (.65، ص6005كوك" )أبو كمال، أو بازل أو ب "لجنة بال 

 (Iمقررات بازل ) 4.7.3
بالدرجة األولى على معدل كفاية رأس المال وذلك نتيجة للتطورات التي  Iكزت مقررات بازل تر 

أقرت  5555شهدتها األسواق المالية العالمية واالختالفات المتعلقة بمفهوم رأس المال. ففي عام 
 مصارفي اللجنة بازل معياراا دولياا موحداا للرقابة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها ف

لمواجهة كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ووضعت معايير موحدة لتقييم رأس المال 
 (.15-12، ص6056ية، وفقاا لمخاطر االئتمان )مصبح، مصرفواألصول ال

على الفقرات التالية: أهداف االتفاق، مكونات رأس  5555حيث احتوى تقرير لجنة بازل سنة 
ترتيبات االنتقالية والتنفيذية، الالئتمانية ومخاطر التمويل القطري، وأخيراا المال، أوزان المخاطر ا
 وسيتم توضيحها فيما يلي:
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 Iبازل  اتفاق أهداف 4.7.3.4

 (:30، ص6002)أبوكمال، استهدفت جهود لجنة بازل تحقيق هدفين أساسيين هما

 :لالمصرفي الدولي ويتم ذلك من خالتقوية واستقرار النظام  .5

 بين السلطات الرقابية.تبادل المعلومات  -

 تحسين األساليب الفنية للرقابة على أعمال المصارف. -

 .مصارفوضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في ال -

الحد من آثار المنافسة غير العادلة والتي تنتج من تطبيق متطلبات متباينة لكفاية رأس المال  .6
 من السلطات الرقابية المصرفية في البلدان المختلفة.

 I صر األساسية إلطار كفاية رأس المال بازلالعنا 4.7.3.3
 رأس المالمكونات  4.7.3.3.4

 مصارفلكافة ال لقياس كفاية رأس المال ليكون ملزماا  اا موحد اا معيار  5555أقرت لجنة بازل عام 
 مصرفللداللة على مكانة المركز المالي لل عالميأو  عاملة في النشاط المصرفي كمعيار دوليال

بأن تصل  مصارف، وتلتزم كافة المصرفن منظور تعميق مالءمة الويقوي ثقة المودعين فيه م
% 5نسبة رأسمالها إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطر االئتمانية إلى نسبة 

وهو ما عرف  5556، وعلى الجميع أن يوفقوا أوضاعهم مع هذه النسبة نهاية عام أدنىكحد 
 (.65، ص6005)كالب،  IIباتفاق بازل 

 .بها تحديده تم التي والصيغة المال رأس كفاية معدل لمكونات نتعرض يلي فيما و

 
 ويتكون رأس المال وفقاا لمقررات لجنة بازل من شريحتين:

 ( ويشمل البنود التالية:Core Capitalتمثل رأس المال األساسي )الشريحة األول :  .5

 زة(.رأس المال المدفوع )األسهم العادية واألسهم الممتا -

 االحتياطات القانونية واالختيارية. -

 األرباح المحتجزة مؤقتاا. -
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%( والموحدة 10حقوق األقلية في رؤوس أموال الشركات التابعة )التي تزيد الملكية فيها عن  -
، 6005ميزانيتها، وذلك في حالة عدم الملكية الكاملة للشركات التابعة المذكورة )الفرا، 

 (.32ص

 :(53، ص6002)قريشي، التالية ويطرح منها العناصر 

 األصول األخرى غير المادية.أو الشهرة  -

 الخسائر غير المعلن عنها في السنة الجارية. -

 التقييم. إعادةحقوق الملكية الخاصة بالمساهمين الناتجة عن رسملة احتياطات  -

من  ويتكون (Supplementary Capitalالتكميلي )أو رأس المال المساند  الشريحة الثانية: .6
 :(Basel I, 1998, P5-6)البنود التالية 

: ويقصد بها االحتياطات التي ال Undisclosed Reservesاالحتياطات غير المعلنة  -
في الصحف وبالتحديد من خالل  مصرفتظهر عند نشر بيانات الحسابات الختامية لل

  حساب األرباح والخسائر، ولكن بشرط أن تكون مقبولة من السلطة الرقابية.

: وتتكون نتيجة تقييم األصول Revaluation Reservesاحتياطات إعادة تقييم األصول  -
إلبراز قيمتها الجارية بدالا من كلفتها الدفترية، وعند إعادة تقييم العقارات وأدوات االستثمار 

 .مصرفالتي يمتلكها ال

 .General Provisionمخصصات الخسائر المستقبلية المحتملة  -

 .Subordinated Term Debtدة الديون المسان -

 .Hybrid Capital Instrumentاألدوات الرأسمالية المتنوعة  -

 :(33، ص6005فرض على رأس المال المساند الشروط التالية )أبو كمال، يو 

 % من رأس المال األساسي.500يجب أن ال يزيد رأس المال المساند على  -

صول لالحتياط لمخاطر تقلبات % من احتياطات إعادة تقييم األ11يجب خصم نسبة  -
 األسعار والخضوع للضريبة.

%( من األصول 5.61يجب أن يكون الحد األقصى لمخصصات الخسائر المستقبلية ) -
%( بشكل مؤقت وفي حاالت 6وااللتزامات الخطرة مرجحة بأوزانها، ويمكن زيادتها إلى )

 استثنائية فقط.
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بخصوص كفاية رأس المال ومكوناته، واستناداا ألحكام  وفيما يتعلق بتعليمات سلطة النقد الفلسطينية
تلتزم جميع المصارف العاملة في  6006( لسنة 6الفصل الخامس من قانون المصارف رقم )

 :بما يلي فلسطين

الحد  هذا يعدمليون دوالر، حيث  31مال ال يقل بأي حل من األحوال عن  توفير رأس -
 عمل المصرفي في فلسطين.من رأس المال الالزم لممارسة ال دنىاأل

 %.56مال ال تقل بأي حال من األحوال عن  الحفاظ على نسبة كفاية رأس -

رفع رأس المال المدفوع بما يتناسب مع طبيعة وحجم عمليات المصرف وعمليات فروعه  -
 والشركات التابعة له.

( من قانون 35لمادة )أما فيما يتعلق باالحتياطي القانوني واالحتياطيات األخرى واستناداا ألحكام ا
% من أرباح 50على جميع المصارف االلتزام باقتطاع نسبة  6006( لسنة 6المصارف رقم )

المصرف الصافية سنوياا لحساب االحتياطي القانوني للمصرف ويستمر االقتطاع السنوي حتى 
 (.16، ص6056يصبح االحتياطي القانوني مساوياا لرأس المال المدفوع )مصبح، 

 الترجيحية لألصول وااللتزامات الخطرة األوزان 4.7.3.3.3

 :مجموعتين إلى الدول المصرفية للرقابة بازل لجنة مقررات صنفت
 تضم والتي -المنخفضة – المتدنية المخاطر ذات الدول مجموعة تشمل و :األول  المجموعة -

 يةوالتنم االقتصادي التعاون منظمة دول( OCDE)، السعودية العربية المملكة إلى باإلضافة
 ترى حيث الدولي، النقد صندوق مع خاصة إقراضية ترتيبات عقدت التي الدول من باعتبارها

 لتزاماتا يحدد أن يمكن الدول هذه في ممثلة العالم دول من محددة مجموعة أن بازل لجنة
 لباقي المخصص الوزن عن يقل مخاطر وزن بها المسجلة مصارفالأو  المركزية حكوماتها

 .(55، ص6056ارك، العالم )مب دول

، مرتفعة مخاطر ذات دوالا  بازل لجنة واعتبرتها العالم، دول باقي تشمل و :الثانية المجموعة -
الوزن الترجيحي يختلف باختالف األصل من جهة وكذلك باختالف الملتزم باألصل  حيث أن

أي المدين من جهة أخرى، ومن هنا نجد أنه تم تصنيف أوزان مخاطر األصول حسب 
، %(500%، 10%، 60%، 0المخاطر هي )ات لجنة بازل إلى أربعة درجات من مقرر 

وإلتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق للدول المختلفة، فقد أعطت اللجنة الحرية 
للسلطات النقدية المحلية أن تختار تحديد بعض أوزان المخاطر واألهم أن اعطاء وزن 



ة|  71 ح ف ص ل  ا

 

نما هو أسلوب مخاطر ألصل ما ال يعني أنه أصل مشكوك  في تحصيله بذات الدرجة، وا 
ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات الالزمة، 

، 6005% )كالب، 500الخاص وزنها المرجح أو بينما القروض الممنوحة للقطاع العام 
الدرجات  (، وأما أوزان االلتزامات فتم تصنيفها وفق معامالت التحويل والتي تأخذ35ص
%( أي أن وزن خطر التزام معين يتم تحديده بضرب معامل %500، %10، %60، 0)

 (.51، ص6002التحويل لذلك االلتزام في وزن المخاطرة الذي تم تصنيفه فيه )قريشي، 

 II بازل في المال رأس كفاية لمعيار الجديد اإلطار 4.7.4

 وضبط إدارة وجود على الحث خالل من المالي النظام ومالءة سالمة بتحسين الجديد اإلطار يعنى
عادة مصارفلل داخلي  تحليالا  الجديد اإلطار ويقدم السوق، وانضباط الرقابة عملية في النظر وا 

 لمتطلبات مرناا  هيكالا  يحدد كما التشغيل، ومخاطر االئتمان مخاطر من كل لقياس متقدمة ألساليب
 إلى ستؤدي بازل للجنة الجديدة المقررات أن من وبالرغم ،مصرفال مالءة يضمن الذي المال رأس
 المصرفي النظام أن إال المقررات، تلك استيفاء أجل من مصارفال تتحملها التي التكاليف زيادة

 .(52، ص6056)مبارك،  وكفاءةا  وسالمةا  أماناا  سيكون أكثر
 :IIهدف اتفاق بازل  4.7.4.4

رأس المال وتبني الشفافية  إلى بناء أساس صلب للتنظيم والرقابة على كفاية IIيهدف بازل 
واالفصاح في السوق وتحسين إضافي في أساليب إدارة المخاطر وبالتالي إلى االستقرار المالي 

 (.35، ص6005ويمكن تحقيق ذلك من خالل ثالث أركان أساسية )كالب، 

 (IIالجديد )بازل  اإلطار إليها يستند التي الثالثة األركان 4.7.4.3

 المال رأس تطلباتلم دن األ الحد: األول الركن
 يقدم بحيث ،مصارفال لها تتعرض التي المخاطر معالجة في شموالا  أكثر المعدل اإلطار يعتبر
 وقد هذا المخاطر، قياس لمنهجيات بالنسبة والمعقد البسيط بين تتراوح ومداخل طرق الجديد المقترح
 المخاطر وهي ئيسةر  مجموعات ثالث إلى مصارفال لها تتعرض التي المخاطر بازل لجنة صنفت

 األساس هذا وعلى ،(55، ص6056السوق )مبارك،  ومخاطر التشغيل، ومخاطر االئتمانية،

 :يلي كما المال رأس كفاية معدل يحسب
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 اإلشرافية المراجعة: الثاني الركن
 للتقديرات الفاعلة شرافيةإلا المراجعة ممارسة إلى الحاجة (II) بازل لوفاق الجديد اإلطار كدؤ ي
 تمارس المصرف إدارة أن لضمان وذلك للمصارف، الداخلية النظم تولدها والتي للمخاطر داخليةال

المخاطر)قريشي،  هذه مقابل المال الكافي رأس خصصت قد وأنها الصائبة، والتصرفات األحكام
 .(55، ص6002

 :(15، ص6005)كالب،  يبعة مبادئ رقابية تنص على ما يلوفي هذا السياق طرح االتفاق أر 

بااللتزام بحجم رأس مال يفوق الحد  مصارفتوافر سلطة مناسبة للجهات الرقابية لمطالبة ال .5
 من قبل لجنة بازل. دنىاأل

لتقييم حجم رأس المال الالزم االحتفاظ به والذي يتناسب بدقة  مصارفتوافر أنظمة فعالة بال .6
 س المال(.مع المخاطر الكلية التي تتعرض لها )التقويم الداخلي لمالءة رأ

مع  مصارفقيام السلطات الرقابية بمراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية لكفاية رأس المال بال .3
التأكد من توافق هذه األنظمة واالستراتيجيات مع معدالت كفاية رأس المال التي حددتها 

 اللجنة.

مال عن ضرورة تدخل الجهات الرقابية في مراحل مبكرة للحيلولة دون انخفاض رأس ال .1
 المستويات التي حددته لجنة بازل.

 السوق انضباط: الثالث الركن
مالية( الدقيقة وفي أوانها، والتي تمكن المالية وغير اليقصد بانضباط السوق توافر المعلومات )

مختلف المشاركين في الصناعة المصرفية من إجراء تقييمات صحيحة ألنشطة المصارف 
 (.15، ص6005نشطة )أبو كمال، والمخاطر المتضمنة في هذه األ

 فصاح المصارف عن هيكل رأس المال ونوعية وبنية المخاطر وسياساتهاإوهذا يعني زيادة 
استراتيجيات المصارف للتعامل مع  أيضاا المحاسبية لتقييم أصولها والتزاماتها وتكوين المخططات، و 

كذلك التفاصيل الكمية والنوعية عن المخاطر وأنظمتها الداخلية لتقدير حجم رأس المال المطلوب، و 
 (.503، ص6003، الزدجالي المراكز المالية للمصارف وأدائها العام )

 (.3.5الشكل رقم )في  المعدل باإلطار يعرف ماأو  (II) بازل لجنة مقررات تلخيص ويمكن
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 (4.4شكل رقم )
 IIوثيقة مقررات لجنة بازل هيكل 

 
 (55، ص6002قريشي، )المصدر: 

 المصرفية بالكفاءة بازل لجنة معايير عالقة 4.7.1
 المصرفية اإلدارة في يعرف ما خالل من المصرفية والكفاءة بازل لجنة معايير بين العالقة تتجلى
 إدارة أهمية وتبرز، مصرفلل المصرفية المخاطر إدارة أعم وبشكل مصرفال وخصوم أصول بإدارة

 إدارة في المشرفأو  المصرف تواجه لتيا المشكلة وتحليل دراسة خالل من المصرفية المخاطر
 :وهي مصرف ألي الرئيسة األهداف بين التناقضية العالقة في والمتمثلة المصرف،

 .ممكن عائد أكبر تحقيق -

 .سيولة أزمة في الوقوع عدم -

 .والعمالء المودعين كبار على المحافظة -

 .اإلفالس في الوقوع وبالتالي رأسمالية لمخاطر التعرض عدم -
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 اإلدارة ونشاطات لمهام األساسية واألرضية القاعدة يشكل األهداف هذه بين والتداخل اقضالتن إن
العمومية  الميزانية) المحاسبيةالقوائم  خالل من دوري بشكل عنها التعبير يتم والتي المصرفية،

 هذه حقيقبت التزامها ومدى اإلدارة هذه أداء على للوقوف بياناتها تحليل يتم والتي( وقائمة الدخل..
 .والدولية والقوانين المحلية للتشريعات واحترامها األهداف

 وتقييم أداء إدارتها، وال المصرف بيانات لتحليل عديدة واقتصادية مالية أدوات المحللون استخدم لقد
 مال يساوي رأس بمجموع مصرفال احتفاظ في المتمثل بازل للجنة المال رأس كفاية معيار يعد
 طبقت فقد التحليل المصرفي، مجال عن غريباا أمراا  بالمخاطر المرجحة أصوله نم األقل على% 5

 بين مجردة عالقة عن يعبر بكونه ال يمتاز ولكنه له همشابه معايير الدولأو  المصارف من الكثير
 :بأنه يتسم بلجهة،  من الخطرة واألصول جهة من المال راس مكونات

 .عليه المتعارف المفهوم على يقتصر وال المال لرأس الشامل المفهوم يعتمد -

 وسالمة األصول وجودة المخصصات كفاية خالل من وذلك المتوقعة غير المخاطر يقابل -
 .المصارف تتبعها التي السياسات

 .المتوقعة وغير المتوقعة المخاطر مقابلة في المساهمين أموال من يجعل -

 الحاجة كانت كلما الخطرة ألصولا ازدادت كلما أي الخطرة واألصول المال رأس بين يربط -
 .المال رأس من مزيد إلى

 النقدية الضمانات إال ئتمانيات،اال مقابل مصارفال عليها تحصل التي الضمانات يعتمد ال -
 .والعقارية

 بازل لجنة مقررات وفق المال رأس كفاية معيار لتطبيق بالنسبة مصارفالأو  الدول تصنيف ويمكن
 -:أنواع ثالثة إلى

 في أساساا  وتتمثل ذاته، المعيارأو  مشابهة معايير تستخدم كانت التي وهي للمعيار نشئةم دول -
 .وبريطانيا أمريكا

 .به وااللتزام لتطبيقه يؤهلها ما النظم من لديها ولكن المعيار تستخدم تكن لم دول -

 .به وااللتزام المعيار تطبيق في صعوبات تواجه دول -

 سالمة فيأو  المصرفية الكفاءة في جوهرياا  اختالفاا  يعكس ال التصنيف هذا أن المحللون ويرى
 قصور وأ توفر لمدى يعود بالمعيار االلتزام وأن الدول،أو  المصارف تلك بين المصرفي العمل
 سوق عمق ومدى المناسبة، واألدوات النقدي السوق وحجم األصول، نوعية مثل أساسية، عوامل
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 الموارد من كثير مسميات في والتماثل التشابه ورغم، توفرةالم الرأسمالية واألدوات المال رأس
 الموارد هذه طبيعة بين جوهرية اختالفات هناكأن  إال الدول سائر بين واالستخدامات
 سوق عمق مدى وكذلك المستعملة واألدوات النقدي السوق حجم إن، مصارفال بين واالستخدامات

 الموارد طبيعة في كبير بشكل يتحكمان الرأسمالية الطبيعة ذات الدين أدوات وتوافر المال رأس
 (.56-55، ص6002)قريشي،  مصارفواالستخدامات لل

 

 القطاع المصرفي الفلسطينيوهيكلية واقع  4.1
 الغربية الضفة في الفلسطيني عموماا والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص االقتصاد هيكل تأثر

 حرب بعد االحتالل سنوات خالل يةسرائيلاإل والممارسات بالسياسات اا جذري تأثراا  وتطوره غزة وقطاع

 الفلسطيني االقتصاد اعتماد من عالية درجة وجود جراءاتاإل هذه نتيجة كان م، حيث5525حزيران 

اتخذتها  التي السياسة ضوء على باألخير مندمجاا  صبحأ االقتصاد هذا كون يسرائيلاإل على االقتصاد
مصالحها  يخدم بما المحتلة راضياأل في االقتصادية البنية جيهلتو  الهادفة االحتالل سلطات

االقتصاد  جداا مع المرتفع التجارة حجم خالل من يظهر وهذا والسياسية، منيةواأل االقتصادية
 صبحأ الفلسطيني االقتصاد فإن وبذلك ي،سرائيلاإل العمل سوق في العاملة يدياأل وحجم يسرائيلاإل

 نحو توفير الفلسطيني نتاجاإل توجيه يتم بينما ،إسرائيل مع االقتصادية تبالعالقا اا مرهون تطوره

 إلعادةأو  يسرائيلاإل لالستهالك مخصصة متدنية مضافة قيمة وذات نسبياا  التكلفة منخفضة منتجات

 . (66، ص6001التصدير )الخليل، 

ق الفلسطينية بالضفة مناط عنومنذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤوليات اإلدارة الذاتية 
م، 5551الغربية وقطاع غزة في أعقاب اتفاقية أسلو وتوقيع بروتوكول باريس االقتصادي عام 

حاولت السلطة الوطنية وضع آليات عمل تأسيسية وذلك من خالل خطة عمل لتشكيل الهياكل 
فعيل دور القطاع االقتصادية والمؤسساتية وبالتنسيق مع العديد من الدول في العالم، حيث قامت بت

المصرفي بوضع برامج اقتصادية ومالية ونقدية باإلضافة إلى أنها شكلت القوانين االقتصادية 
والمالية الالزمة لذلك وبالتالي أصبح االقتصاد الفلسطيني يتشكل من هياكل اقتصادية متكاملة من 

 (.1، ص6001حيث الشكل البنيوي )أبو القمصان، 

م 5551 عام أواخر التطورات تأسيس سلطة النقد الفلسطينية التي أسستوكان من أهم معالم هذه 
 مساهمة ساهمت بهدف تنفيذ وتنظيم السياسات المالية والنقدية في فلسطين، باإلضافة إلى أنها

 والقوانين اللوائح واإلشراف على المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية وتنظيم الرقابة في فعالة
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المختلفة )زعيتر،  بأنواعها المصرفية العمليات وتنشيط المساهمين مال ورأس لمودعينا لحماية أموال
 . (3، ص6005

ن عملها تحقيق منجزات ملموسة على صعيد تمكنت سلطة النقد الفلسطينية خالل مدة وجيزة مفقد 
محمود، ية )العمل المالي والمصرفي حازت على اهتمام العديد من الهيئات المحلية واإلقليمية والدول

 (.55، ص6001

 .م6056وحتى  م6002منذ العام الفلسطيني المصرفي  الجهازوفيما يلي استعراض لتطور 

 م( 3143 -م 3116)  الفترة الجهاز المصرفي الفلسطيني في 4.1.4
عكست أوضاع عدم االستقرار نفسها على نشاط القطاع المصرفي حيث أدت حالة  6002في عام 

لى السلطة الفلسطينية باإلضافة إلى القيود المفروضة على التحويالت الحصار المالي المفروض ع
، 6005المصرفية إلى األراضي الفلسطينية إلى آثار سلبية على القطاع المصرفي )زعيتر، 

 .(55ص

لتبلغ  6002% في عام 6.1وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 
لتصل  %0.3دائع العمالء المقيمين فقد نمت بصورة متواضعة بلغت مليون دوالر. أما و  1,510

مليون دوالر جراء لجوء العديد من العاملين في القطاع العام للسحب من  1,603إلى حوالي 
. وارتفعت نسبة ودائع العمالء  6002مدخراتهم في ظل عدم استالم جزء كبير من رواتبهم في عام 

 6002% في عام 500.5إلى  6001في عام  %53.1من  جماليإلالمقيمين إلى الناتج المحلي ا
وفيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية، فقد ازدادت بنسبة ، جمالينتيجة النخفاض الناتج المحلي اإل

 .6001% في عام 62.0زيادة نسبتها مليون دوالر، مقابل  5,501.1لتبلغ  6002% في عام 2.3
% في عام  36.0الموجودات المصرفية من  إجماليانية إلى وقد ارتفعت نسبة التسهيالت االئتم

، في حين ارتفعت نسبتها إلى ودائع العمالء المقيمين من  6002% في عام 33.6إلى  6001
% خالل الفترة ذاتها. وتبقى هذه النسبة رغم ارتفاعها دليالا على عدم التوظيف 11.3% إلى 16.5

في االقتصاد الفلسطيني في ظل المصاعب التي يفرضها  الكفؤ ألحد أهم مصادر التمويل المتاحة
% في 25.0ي. وقد ارتفع نصيب القطاع الخاص من التسهيالت االئتمانية من سرائيلاالحتالل اإل

نتيجة النخفاض قيمة التسهيالت المقدمة للقطاع العام  6002% في عام 51.2إلى  6001عام 
 .(611، ص6002د العربي، صندوق النقتقرير ) 6002% في عام 55.3بنسبة 
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 (66) 6002وكان عدد المصارف العاملة في األراضي الفلسطينية خالل الربع األخير من عام 
 (515)، مقارنة ب عاا فر  (513)المصارف في الفترة نفسها  ه، في حين بلغ عدد الفروع لهذفاا مصر 
 .(55، ص6005في الربع الثالث من نفس العام )زعيتر،  عاا فر 

مليون دوالر، أي  2,553موجودات القطاع المصرفي إلى نحو  إجماليارتفع  6005وفي عام  
 1,553. كما ارتفعت قيمة الودائع المصرفية للمقيمين إلى نحو 6002عن  %65.5بنمو قدره 

%. ويمكن تفسير الزيادة في قيمة الودائع بقيام السلطة الفلسطينية 55.5مليون دوالر، بزيادة نسبتها 
ب موظفيها وسداد كافة الرواتب والمتأخرات المستحقة عليها، والتي تراكمت خالل عام بسداد روات

، ورغم ما توضحه 6005، نتيجة لتدفقات إيرادات المقاصة والمساعدات الدولية خالل عام 6002
المؤشرات السابقة من نمو وتطور حجم النشاط المصرفي الفلسطيني، إاّل أن المؤشر األهم في 

والتنمية في االقتصاد الفلسطيني،  نتاجاإلمساهمة النظام المصرفي في دفع عمليات توضيح مدى 
الودائع. فقد تراجعت قيمة التسهيالت االئتمانية  إجماليهو حجم التسهيالت االئتمانية ونسبتها إلى 

ودائع  إجمالي%. كما تراجعت نسبتها إلى 5.5مليون دوالر، أي بانخفاض نسبته  5,515إلى نحو 
ن سلطة أب ، علماا 6005% في عام 31.3إلى نحو  6002% في عام 11.3مقيمين من نحو ال

الواجب االلتزام به لهذه النسبة  دنىالنقد الفلسطينية قد أصدرت أكثر من تعميم تحدد فيه الحد األ
%. ويبين هيكل التسهيالت االئتمانية ارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية الممنوحة 10بمقدار 

% 51.5إلى نحو  6002% في عام 51.2التسهيالت االئتمانية من  إجمالياع الخاص إلى للقط
 6002مليون دوالر في عام  5,166. وقد ارتفعت قيمة هذه التسهيالت من حوالي 6005في عام 
. ويعكس ذلك استمرار %55.1، أي بنمو نسبته 6005مليون دوالر في عام  5,253إلى نحو 

ت الممنوحة للسلطة الفلسطينية جراء تراجع قدرتها االئتمانية لدى النظام ظاهرة تراجع التسهيال
المصرفي الفلسطيني  المصرفي خاصة بعد الحصار الدولي الذي شهدته السلطة الفلسطينية والنظام

 .(613-616، ص6005صندوق النقد العربي، تقرير ) 6002في عام 

ة وخارجية متباينة التأثير، وحققت مؤشرات واجه القطاع المصرفي ظروفاا داخلي 6005وفي عام 
مليار دوالر )نحو  5.21الموجودات إلى نحو  إجماليالقطاع المصرفي نمواا جيداا حيث ارتفع  أداء

مليار دوالر، مع  1.25(، كما ارتفعت الودائع إلى نحو جمالي% من الناتج المحلي اإل515.5
%. وبلغ عدد مصارف الجهاز المصرفي 555.2 إلى جماليارتفاع نسبتها إلى الناتج المحلي اإل

 مصارفجنبي واحد )سويسري( وأغلبها أ مصرف( مصرفاا منها 65) 6005الفلسطيني في عام 
الودائع من  إجماليبينما تراجعت نسبة التسهيالت االئتمانية إلى ، محلية ووافدة )معظمها اردنية(

 5.53م ارتفاع قيمتها إلى نحو ، وذلك رغ6005% في عام 36.5إلى  6005% في عام 31.3
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نسبة التسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاع الخاص  أيضاا كما تراجعت ، 6005مليار دوالر في عام 
مليار  5.25، نتيجة لتراجع قيمتها من %50.5% إلى 51.5ت االئتمانية من التسهيال إجماليإلى 

هذه المؤشرات تراجع الدور التنموي  . وتعكسالعاممليار دوالر خالل نفس  5.65دوالر إلى نحو 
للقطاع المصرفي واستمرار عدم تمكنه من تأدية الدور الذي يتناسب مع قدراته وامكاناته وطاقاته، 

مام دور أ ية التي تزيد من مخاطر االستثمار وتشكل عائقاا سرائيلبسبب استمرار الممارسات اإل
صندوق النقد العربي، تقرير المستثمرين) وصل بين المدخرين و قة الوسيط للقطاع المصرفي كحل

 .(631-633، ص6005

 (4.4) جدول رقم
 عدد المصارف العاملة في فلسطين وفروعها حسب جنسيتها

 3144 3141 3111 3111 3117 البيان
 عدد المصارف

 5 5 50 50 50 المصارف المحلية
 50 50 50 55 55 المصارف الوافدة ومنها:

 5 5 5 5 5 المصارف األردنية
 5 5 5 6 6 المصارف المصرية
 5 5 5 5 5 المصارف األجنبية

 41 41 31 34 34 اإلجمالي
 عدد الفروع

 555 550 501 55 56 المصارف المحلية
 505 506 501 505 55 المصارف الوافدة ومنها:

 505 51 55 53 55 المصارف األردنية
 2 2 2 5 2 المصارف المصرية
 5 5 5 5 5 المصارف األجنبية

 336 343 311 411 461 اإلجمالي
غالق فرعين للبنك العربي في غزة خالل عام مالحظة : تم تصفية كل من مصرف فلسطين الدولي ومصرف االقصى وا 
6050. 

 (552، ص6056، 6055سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي)المصدر: 

مصارف العاملة في األراضي الفلسطينية بلغ عدد ال 6005عام  ( يظهر أنه في3.5والجدول رقم )
جنبي، كما بلغ عدد أردنية ومصرف واحد مصري ومصرف واحد أ 5محلية  50عشرين مصرف 

فرعاا ومكتباا، وتظهر مؤشرات القطاع المصرفي للعام  605الفروع والمكاتب التابعة لتلك المصارف 
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الر، وهو ما يمثل معدل نمو قدره مليار دو  5.50الموجودات إلى نحو  إجماليارتفاع قيمة  6005
مليار دوالر، أي ما يمثل معدل  1.55%. كما ارتفعت قيمة الودائع للعمالء المقيمين إلى نحو 1.5

%، وقد أدى هذا النمو المتواضع في ودائع العمالء المقيمين إلى انخفاض نسبتها 1.2نمو قدره 
 .6005في عام  %53.1إلى  6005% في عام 53.2من  جماليإلى الناتج اإل

، وهو ما يمثل 6005مليار دوالر في عام  6.63كما ارتفعت قيمة التسهيالت االئتمانية إلى نحو 
% 35.3ودائع العمالء من  إجماليدى الى ارتفاع نسبتها إلى أ%، مما 66.5معدل نمو قدره نحو 

ات يعكس ارتفاع مستوى التوظيف المحلي للمدخر  إيجابي%، وهو مؤشر 31.1إلى نحو 
التسهيالت  إجمالينسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع الخاص إلى  أيضاا الفلسطينية. وارتفعت 

ة، إيجابي، وهي مؤشرات 6005% في عام 55.1إلى نحو  6005% في عام 50.5االئتمانية من 
ن كانت ال تزال تعكس استمرار حاجة االقتصاد الفلسطيني لخلق مناخ موات   لالستثمار المحلي  وا 

ظيف المدخرات الوطنية لخدمة تأسيس اقتصاد فلسطيني مستقل قادر على تدعيم ركائز الدولة لتو 
 .(655-650، ص6050صندوق النقد العربي، تقرير الفلسطينية المرجوة )

% 5بنسبة  مصارفحقق القطاع المصرفي ارتفاع في قيمة صافي موجودات ال 6050وفي عام 
كما شهدت ودائع ، (3، ص6055لطة النقد الفلسطينية، مليار دوالر أمريكي )س 5.2لتصل إلى 

مليار دوالر أمريكي، وشكلت ودائع  2.2% حيث وصلت إلى حوالي 50المقيمين نمو بنسبة 
)الجهاز المركزي  6050ودائع المقيمين عام  إجمالي% من  5.1مؤسسات السلطة الفلسطينية 

التسهيالت االئتمانية الممنوحة إلى  يإجمالوهذا بدوره زاد من قيمة ، (31، ص6055لإلحصاء، 
%، موجهة في معظمها إلى القطاع الخاص، وخاصة 65.6مليار دوالر، بمعدل نمو  6.5نحو 

االعتبار أن مختلف القطاعات األخذ بعين فمن الواجب  لتمويل أنشطة التجارة واإلنشاءات.
)سلطة  6050ة لهم في عام االقتصادية شهدت منح زيادات مختلفة في حجم التسهيالت االئتماني

 .(3، ص6055، 6050التقرير السنويالنقد الفلسطينية، 

( يظهر النسب المئوية للتغير السنوي في المؤشرات النقدية للقطاع المصرفي 3.6والجدول رقم ) 
لسلطة النقد الفلسطينية لعام  حسب ما ورد في التقرير السنوي 6050-6002الفلسطيني عن فترة 

6050. 
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 (4.3رقم ) جدول

 معدل التغير السنوي في الم شرات النقدية للقطاع المصرفي الفلسطيني
 3116 3117 3111 3111 3141 

 5.5- 5.5 11.6 35.5 1.5- أصول سلطة النقد
 5.0 2.1 50.1 65.1  مصارفاصول ال

 65.6 66.6 5.6 5.1- 3.5 التسهيالت االئتمانية المباشرة
 65.3 63.3 0.5 1.2-  ع الخاصاالئتمانية للقطا التسهيالت

 5.0 5.5 51.6 65.1 0.1 الودائع
 (3، ص6055 ،6050التقرير السنوي )سلطة النقد الفلسطينية،المصدر: 

إلى  لتصل %6.6بنسبة  المحلية مصارفال في المقيمين ودائع قيمة استمر ارتفاع 6055وفي عام 
. وتفيد 6050عام  أمريكي دوالر مليون  6,630.3مع  مقارنة أمريكي دوالر مليون 6,776.8 حوالي
 السلطة مؤسسات ودائع بأن الفلسطينية سلطة النقد عن الصادرة مصارفلل الموحدة الميزانية بيانات

 .6055عام  المقيمين ودائع إجمالي من% 2.1 تشكل الفلسطينية

% مقارنة 63.5 بنسبة 6055عام  خالل االئتمانية التسهيالت إجمالي ارتفاع لوحظ أخرى جهة من 
بنسبة  والمركبات السيارات شراء لتمويل المقدمة االئتمانية التسهيالت زيادة بينها من ،6050عام  مع

 6050عام  دوالر مليون 51.5مع  مقارنة 6055عام  دوالر مليون 555.5إلى  لتصل 35.1%
 .(33، ص6056)الجهاز المركزي لإلحصاء، 

ملة في فلسطين إلى ثمانية عشر مصرفاا تعمل من وصل عدد المصارف العا 6056وفي عام 
)الموقع اإللكتروني لسلطة النقد الفلسطينية:  فرع 600خالل شبكة من الفروع والمكاتب تزيد عن 

www.pma.ps ،2112) 

ات الجهاز ارتفاع صافي موجود 6056أظهرت األرقام األولية عن الربع األول من العام حيث 
مليار دوالر،  5.15مليون دوالر لتصل إلى  36.1المصرفي الفلسطيني خالل هذا الربع بحوالي 

مليار  3.215ماليين دوالر لتصل إلى حوالي  502فقد ارتفعت التسهيالت االئتمانية بحوالي 
في نهاية مليار دوالر  5.011مليون دوالر لتصل إلى  56كما ارتفعت ودائع العمالء بنحو ، دوالر

، وفيما يتعلق بالربحية، فقد بلغ صافي أرباح الجهاز المصرفي الفلسطيني خالل 6056مارس 
مليار  5.636لتبلغ  %1 ( مليون دوالر، كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو35الربع األول نحو )

 .(6056)الحوري،  6056دوالر في نهاية مارس 

 (3.3المصرفي في هذه الفترة في الجدول رقم )ويمكن تلخيص أهم المؤشرات المالية للقطاع 

http://www.pma.ps/
http://www.pma.ps/
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 (4.4جدول رقم )

 3143حت  نوفمبر  3116أهم م شرات األداء المصرفي خالل الفترة من عام 
 (المبالغ بماليين الدوالرات)

 3143نوفمبر 3144 3141 3111 3111 3117 3116 العام

 5012.15 5335.1 5551.5 5051.0 5232.3 2,553 1,510 موجوداتال قيمة
 5055.1 2555.0 2230.1 1555.2 1552.0 1,553 1,603 ودائع العمالء المقيمين
 3565.1 3110.5 6551.5 6633.5 5565.5 5,515 5,501.1 التسهيالت االئتمانية

نسبة التسهيالت االئتمانية 
 إل  ودائع المقيمين

11.3 31.3 35.3 35.3 13.1 16.1 11 

نصيب القطاع الخاص من 
 ت االئتمانيةالتسهيال

51.2 51.5 50.5 55.1 55 25 50.5 

 (www.pma.ps ،2112لسلطة النقد الفلسطينية:  اإللكتروني)الموقع المصدر: 

 2111-2116( موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل فترة 1.2) ويظهر الشكل رقم
 ونسب التغير سنوياا.

 (8.2شكل رقم )

 (2011-2001موجودات المصارف العاملة في فلسطين خالل الفترة )

 
 (65، ص6056، 6055، تقرير االستقرار المالي د الفلسطينيةالمصدر: )سلطة النق

 

http://www.pma.ps/
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 فلسطين في المصرفي الجهاز هيكلية 4.1.3
 تقف الذي الفلسطيني المصرفي القطاع مكونات أهم ةاإلسالمي والمصارف التجارية المصارف تشكل

محلية من ضمنها مصرفين  مصارف ثمانية إلى بدورها تنقسم وهي الفلسطينية، النقد سلطة رأسه لىع
أما المصارف الوافدة فتتكون من عشرة مصارف من  إسالميين وستة مصارف محلية تجارية

  .HSBCضمنها ثمانية مصارف أردنية ومصرف مصري، وفرع مصرف 

يقة منظمة وفعالة كفؤة، ويحكم المصارف العاملة في يعمل القطاع المصرفي الفلسطيني بطر  حيث
، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما وتعمل 6006( لعام 6فلسطين قانون المصارف رقم )

المصارف بالتماشي مع أفضل المعايير المصرفية الدولية، خاصة المبادئ األساسية للرقابة 
مصرفية، والمنهجية المتعلقة بها، ومبادئ ال للرقابةالصادرة عن لجنة بازل المصرفية الفعالة 

)الموقع اإللكتروني لسلطة  II، فيما يجري العمل لتطبيق اتفاق بازل Iالحوكمة الجيدة، واتفاق بازل 
 .(www.pma.ps ،2112النقد الفلسطينية: 

 :من أساسي بشكل فلسطين في المصرفي القطاع يتكون

 الفلسطينية نقدال سلطة 4.1.3.4

 م 1995عام نهاية في بمهامها واضطلعت م،5551 عام نهاية في الفلسطينية النقد سلطة تأسست
 التطورات لمواكبة تأسيسها ومنذ النقد دوماا  سلطة سعت كاملة قانونية أهلية لها مستقلة كمؤسسة

 لنقد الفلسطينية، دليل)سلطة ا المصرفية الرقابة في الممارسات الدولية وأفضل العالمية المصرفية

 (.1، ص6005فلسطين،  المصارف في لحوكمة والممارسات الفضلى القواعد

 التجارية المصارف 4.1.3.3

 النسبة تستقطب التي التجارية المصارف من أساسي بشكل فلسطين في المصرفي القطاع يتكون

 نحو المدخرات جيهتو  تحتكر بالتالي وهي األفراد، ومدخرات االقتصادية الوحدات مدخرات من األكبر

 (:61، ص6005)أبوسمرة،  التجارية إلى، وتنقسم المصارف المختلفة االقتصادية األنشطة
 . الفلسطينية النقد سلطة من بترخيص تأسست التي المصارف وهي :الوطنية المصارف - أ

 المصرفية السلطات من بترخيص تأسست التي المصارف وهي :واألجنبية العربية المصارف - ب

 داخل العمل لمزاولة الفلسطينية النقد سلطة من ترخيص على وحاصلة األم، البلد في

 .فلسطين

http://www.pma.ps/
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 ةاإلسالمي المصارف 4.1.3.4

 اإلسالميوالمصرف  العربي اإلسالميالمصرف هما:  ينإسالمي مصرفين فلسطين في عملي
 الشريعة وفق المصرفي وتوجيه النشاط العمالء ودائع باستقطاب المصارف هذه وتقوم الفلسطيني،

  .ةإلسالميا

 (4.4شكل رقم )
 هيكل الجهاز المصرفي الفلسطيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (www.pma.ps ،2112لسلطة النقد الفلسطينية:  اإللكترونيموقع الالمصدر: )

 مصرف فلسطين المحدود
Bank of Palestine 

 المصرف التجاري الفلسطيني
Commercial Bank of Palestine 

 
نيمصرف االستثمار الفلسطي  

Palestine investment Bank 

 المصرف اإلسالمي العربي 
Arab Islamic Bank 

 المصرف اإلسالمي الفلسطيني
Palestine Islamic Bank 

 مصرف القدس
Jerusalem Bank 

 مصرف الرفاه
Alrafah Bank 

 مصرف العربي الفلسطيني لالستثمار
Arab Palestine investment Bank 

12 

2 

50 

51 

65 

2 

5 

53 

5520 

5551 

5551 

5551 

5551 

6002 

5552 

5551 

 الجهاز المصرفي الفلسطيني
Palestine Banking System 

 سلطة النقد الفلسطينية
Palestine Monetary Authority 

 المصارف الوطنية
National Banks 

العربيةالمصارف   
Arab Banks 

األجنبيةالمصارف   
Foreign Banks 

 المصرف التجاري األردني
Jordan Commercial Bank 

 مصرف القاهرة عمان
Cairo Amman Bank 

 المصرف العربي
Arab Bank 

 
 المصرف العقاري المصري العربي

Egyptian Arab Land Bank 

 

 المصرف األهلي األردني
Jordan National Bank 

اإلسكان للتجارة والتمويل مصرف  

Housing Bank & Finance 

 مصرف األردني الكويتي
Jordan Kuwaiti Bank 

 مصرف االتحاد
Union Bank 

61 

66 

1 

1 

56 

6 

5 

2 

5552 

5551 

5551 

1995 

5551 

5551 

5551 

5551 

 مصرف األردن
Jordan Bank 

36 5551 

الشرق األوسط المحدودمصرف   

HSBC Bank Middle East 

1 5555 

http://www.pma.ps/
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 نموذج اإلحصائيوتقدير ال تحليل بيانات الدراسة
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 مقدمة 1.4
متغيرات  وتوضيح(، SFAا الفصل سيتم تحديد نموذج الدراسة )نموذج حد التكلفة العشوائية في هذ

حصائي لبيانات متغيرات النموذج، ومن ثم تقدير النموذج من خالل دالة إعداد تحليل ا  النموذج و 
 التكاليف اللوغاريتمية المتسامية.

فلسطين  مصرفطينية، وهي محلية فلس مصارفجمع بيانات ومعلومات عن نشاط سبع  حيث تم
التجاري الفلسطيني  مصرفالرفاه وال مصرفاالستثمار الفلسطيني و  مصرفالقدس و  مصرفو 
الخمسة األولى هي  مصارفال، و الفلسطيني اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالمي مصرفالو 

افق مع يقومان على مبدأ التو  انإسالمي مصرفانن هما ان األخير امصرفتقليدية بينما ال مصارف
 ة.اإلسالميأحكام الشريعة 

 6002، وذلك لفترة ست سنوات، )مصارفوتم تجميع بيانات الدراسة من التقارير السنوية والقوائم لل
– 6055.) 

 

 نموذج التقدير اإلحصائي 1.3
اعتمدت هذه الدراسة على نموذج حد التكلفة العشوائية لقياس كفاءة المصارف المحلية الفلسطينية 

مستقلة عدة،  تابع لمتغيرات كمتغير الكلية التكاليف دالة لتقدير االنحدارتقنيات  والتي تستخدم
 .المدخالت وأسعار المخرجات تتضمن مستويات

 تحديد النموذج 1.3.4
تعددت الدراسات التطبيقية وتعددت نماذج وأساليب التقدير اإلحصائي لقياس الكفاءة المصرفية، 

، واستخدمت عدة أساليب إحصائية في ذلك مصارفلوركزت معظم الدراسات على دالة تكاليف ا
 منها: التحليل الجدولي واالنحدار البسيط واالنحدار المتعدد وغيرها من الطرق.  

العديد من الدراسات )على سبيل المثال ال الحصر: الساعاتي وفي السنوات األخيرة توجهت 
إلى  ((6005(، بورقبة )6005(، رايس وفاطمة الزهراء )6002(، قريشي )5551والعصيمي )

 Transcendental Logarithmic Costاستخدام دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية )

Function :وتعرف بذ ) 



ة|  15 ح ف ص ل  ا

 

 (Translog Cost Function وذلك لما تتميز به من خصائص تتالءم وطبيعة النشاط )
على مرونات  قيوداا المصرفي، فهي دالة مرنة تسمح بتعدد المدخالت والمخرجات وال تضع 

 ووفورات الحجم ووفورات النطاق. اإلحاللك

 :(Allen and Liu, 2005) والصيغة العامة لدالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية تأخذ الشكل التالي

 

Ln TC = Ao + ∑ i Ai ln Yi + ∑ i  Bi  ln Pi 

            + ½ ∑ i  ∑j  Aij   ln Yi  ln Yj 

            + ½ ∑ i  ∑j  Bij   ln Pi   ln Pj  

            + ∑ i ∑j  Gij ln Pi  ln Yi       …(1) 

 حيث: 

TCالتكلفة الكلية :،  Yi  ، المخرجات :Pi  : أسعار المدخالت 

  Aji  =Aij   ،Bji  =Bij  .بسبب التماثل 

 

Ai  ،Bi  ،Aij  ،Bij  ،Gij:  ي حساب ف أهميةهي معامالت متغيرات دالة التكاليف ولها
، وتقدير وفورات الحجم و وفورات نتاجاإلبين عناصر  اإلحاللوقياس المرونات السعرية ومرونات 

 النطاق.

وتعرف دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية، بأنها الدالة التي تجسد نموذج تخفيض التكلفة الكلية 
لنشاط المصرفي، فهي مرنة وطبيعة ا تتالءم، كما تتميز هذه الدالة بخصائص دنىإلى الحد األ

ووفورات الحجم ووفورات  اإلحاللتسمح بتعدد المدخالت والمخرجات وال تضع قيوداا على مرونات 
 .(25، ص6005)رايس وفاطمة الزهراء، النطاق 

نمطية  إنتاجن ترادف دالة أوحتى يمكن بناء استنتاجات منطقية من دالة التكاليف فإنها يجب 
ة الناتج الحدي لكل عنصر، إيجابيتقاتها الجزئية األولى موجبة تنسجم مع )معتادة( الخصائص )مش

الحدية،..(. هذه المرادفة تتطلب وضع  يةنتاجاإلومشتقاتها الجزئية الثانية سالبة، تنسجم مع تناقص 
 :(536، ص6002)قريشي،  ما يلي قيود على دالة التكاليف حيث يجب

 أسعار المدخالت. أن تكون متجانسة من الدرجة األولى في  –
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 أن تكون متزايدة في المخرجات وأسعار المدخالت.  –

 أن تكون دالة شبه مقعرة أي أن تكون المصفوفة الجاكوبية شبه مؤكدة السلبية.   –

 ويترتب على وضع قيد التجانس من الدرجة األولى بالنسبة ألسعار المدخالت القيود التالية:
∑ i  Bi  = 1 ,  ∑ i Bij = 0 ,  ∑ij Gij  = 0 

يمكن اشتقاق دوال مشاركة عناصر    " Shephard s Lemmaوباالعتماد على قاعدة شيفرد " 
( بالنسبة لسعر كل عنصر TCويتم ذلك باشتقاق دالة التكاليف الكلية )، في الدالة الكلية نتاجاإل

وتكتب  (Si( في التكاليف الكلية هي )iمشاركة المدخلة )أو حصة  أن، حيث نتاجاإلمن عناصر 
 :(Allen and Liu, 2005)بالمعادلة التالية 

Si =  
∂ Ln TC

/ ∂ Ln Pi = Bi  +  ∑j Bij lnPj  +  ∑GijYi                   …(2) 

 

ومرونة الطلب السعرية لهذه  نتاجاإلبين عناصر  اإلحاللكما يمكن استخالص وحساب مرونة 
وفق ما برهن  نتاجاإلودوال مشاركة عناصر سامية تالعناصر من دالة التكاليف اللوغاريتمية الم

، 5551)الساعاتي والعصيمي،  ( و يكون بالمعادالت التاليةUzawa 5526( و )Allen 5535عليه )
 :ص(

 :نتاجاإل بين عناصر  اإلحاللمرونة  -

 = j ≠ i                          σحيث      ...(3) 
(Bij + Si Sj) 

/ S 

 مرونة الطلب السعرية: -

(1)...                                                5- = 
Bij

/Si + Si  ε 

وفورات التنويع من خالل دالة التكاليف أو كما يمكن قياس وفورات الحجم و وفورات النطاق     
 تمية المتسامية وذلك على النحو التالي:ياللوغار 

 وفورات الحجم -

وتحسب مرونة  ،نتاجاإلالنسبة لمستويات تقاس وفورات الحجم بمقلوب مرونة التكاليف ب
، كما يتضح من المعادلة نتاجاإلالتكاليف عن طريق اشتقاق دالة التكاليف الكلية بالنسبة لمستويات 

 : (50، ص6002)رايس وفاطمة الزهراء،  التالية

ELS = ∑i  
∂ ln TC 

/∂ ln Yi  = ∑i Ai + ∑i ∑j Aij ln Yj + ∑i ∑j Gij ln Pj   … (1)  
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  أي أن وفورات الحجم قيمة مرونة التكاليف،أو حالة وفورات الحجم على درجة أو د درجة وتعتم
 : (55، ص55551)الساعاتي والعصيمي،  على النحو التالي تحسب

ES  =  (ELS)
-1 

                                                                      … (2)  

  

 كانت: إذاف

 ELS > 1     5ن وفورات الحجم سالبة فتكو < ES .وغلة الحجم متناقصة ، 

 ELS < 1     5فتكون وفورات الحجم موجبة ES  >.وغلة الحجم متزايدة ، 

  ELS = 1   فتكون وفورات الحجم معدومةES = 0وفي هذه الحالة يمكن ، وغلة الحجم ثابتة ،
 .األمثلتحديد الحجم 

 وفورات النطاق -

من دالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية من  Yjو  Yiألي منتجين يتم قياس وفورات النطاق 
حقق ذلك من خالل للمنتجين، ويت Cost Complementarityخالل حساب تكامل التكاليف 

 :(55، ص5551)الساعاتي والعصيمي،  العالقة التالية
            ∂

2
 TC 

                                                       < 0      i  ≠ j 
              ∂Yi ∂Yj 

 ( نحصل على:5وباشتقاق المعادلة )

 
∂

2
 TC                TC             ∂ln TC       ∂ln TC             ∂

2
 ln TC 

                =                                      ×                    +                              …  (5)  
∂Yi ∂Yj              Yi Yj               ∂lnYi               ∂ln Yj             ∂ln Yi   ∂ln Yj 

 

 كان سالباا  إذاالمقدار الذي بين األقواس، ف إشارةوعليه يمكن القول أن وفورات النطاق تعتمد على 
ذادل على وجود وفورات نطاق، و  للصفر دل على عدم وجود وفورات  ساوياا مأو  كان موجباا  ا 

 نطاق.

 :(532، ص6002)قريشي،  قيمةوتعطى نتيجة المقدار بين األقواس بال
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 (5)...           {Aij   +Ai Aj } 

 

 .  Yiمعامالت المنتج   Aiحيث: 

 .Yjمعامالت المنتج  Ajو     

 .Yjو   Yiمالت المشتركة بين االمع Aijو    

 متغيرات النموذج  1.3.3
 النتائج وحسابات الميزانيات جداول من المجمعة البيانات خالل من النموذج متغيرات تحديد مت

 من وغيرها المحلية الفلسطينية مصارفلل السنويةوالتقارير  الدراسة، محل مصارفلل النشاط وتقارير
 طريقة وفق وليس ،(Intermediation Approach) الوساطة طريقة وفق ذلك وتم. المصادر

 نشاط عن العددية التفصيلية البيانات توفر عدم نتيجة ،(Production Approach)   نتاجاإل
 عبر البيانات من غيرهاأو  االستثمارات عددأو  القروض عددأو  الحسابات عدد مثل ،مصارفال

 .الدراسة محل مصارفال ولكافة الدراسة فترة

 وجداول ميزانيات في الواردة النقدية ياناتالب وفق األساسية النموذج متغيرات تحديد تم فقد وعليه
 :التالية المتغيرات في تمثلت والتي ،مصارفال نتائج حسابات

 المصاريف وتمثل( TC: )بالرمز له ويرمز مصرفلل الكلية التكاليف ويمثل: التابع المتغير. 5
العموالت، تكلفة ، وتشمل تكلفة الفوائد و يةنتاجاإل بالعملية قيامه أجل من مصرفال يتحملها التي

 العمالة، وتكلفة إهالك األصول.

 :التوالي على وهي للمدخالت أسعار وثالث مخرجتين في وتتمثل: المستقلة المتغيرات .6

 يمنحها التي ةجمالياإل القروض وتمثل ،(Y1)بالرمز لها ويرمز األولى المخرجة وهي: القروض. أ
 .المالية وللمؤسسات للعمالء مصرفال

 االستثمارات وتمثل ،(Y2) بالرمز لها ويرمز الثانية المخرجة وهي: األخرى اراتاالستثم. ب
 .القروض بخالف األخرى

 أجر متوسط ويمثل ،(P1: )بالرمز له ويرمز( العمل) األولى المدخلة سعر وهو: العمل سعر. ج
 .مصرفال في العامل
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( P2: )بالرمز له ويرمز( الثابت المال رأس) الثانية المدخلة سعر وهو: العيني المال رأس سعر. د
 .   والمعنوية المادية الثابتة األصول اهتالك قيمة في ويتمثل

: بالرمز له ويرمز( النقدي المال رأس) الثالثة المدخلة سعر وهو: النقدي المال رأس سعر. ه
(P3)، مصرفال اتجاه والديون الودائع تكلفة في المتمثلة المالية الموارد تكلفة ويمثل. 

 مكونات متغيرات النموذج 1.3.3.4

 (1.4جدول رقم )

 المتغيرات المستخدمة في النموذج

رمز  اسم المتغير التصنيف
 المتغير

 ةاإلسالمي مصارفال التقليدية مصارفال

التكاليف الكلية  التكاليف
 مصرفلل

TC 
المدفوعة إلى مختلف  تتضمن المبالغ مصرفة للجماليمجموع التكاليف اإل
 األصول.ر والرواتب ومدفوعات استهالك األجو  الحسابات ومدفوعات

المخرج األول  المخرجات
 مصرفلل

Y1 
ة للقروض والتسهيالت جماليالقيمة اإل
 االئتمانية

ة لعقود المرابحة جماليالقيمة اإل
 والمؤاجرة

المخرج الثاني 
 مصرفلل

Y2 
ة لالستثمارات األجنبية جماليالقيمة اإل
 والمحلية.

قود المشاركة ة لعجماليالقيمة اإل
 والمضاربة.

المدخل األول  المدخالت
 مصرفلل

X 1 
 العمالة: مصاريف الموظفين

المدخل الثاني 
 مصرفلل

X 2 
 رأس المال العيني: األصول الثابتة

المدخل الثالث 
 مصرفلل

X 3 
رأس المال النقدي: مجموع الودائع = حسابات االدخار + حسابات االستثمار 

 + ودائع العمالء

متوسط األجر  سعار المدخالتأ
 للعامل

P1 
 مصرف/ عدد العاملين في المصاريف الموظفين

سعر رأس المال 
 العيني

P2 
ة الستهالك رأس المال العيني / القيمة الصافية لرأس المال جماليالقيمة اإل
 الثابت

سعر رأس المال 
 النقدي

P3 
فوائد مدفوعة ألصحاب الودائع / 

 مجموع الودائع
/  موزعة ألصحاب الودائعأرباح 

 مجموع الودائع
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 ( حسب التعريفات التالية:1.5لقد تم بناء المتغيرات كما يتضح من الجدول رقم )

، يةنتاجاإلفي سبيل العملية  مصرف(: وهي جميع المبالغ التي يتحملها الTCالتكاليف الكلية ) .5
 ة.اإلسالمي مصارفالتجارية مع ال مصارفوتتفق في ذلك ال

( واالستثمارات المحلية واالستثمارات Y1التجارية إلى القروض ) مصارفيم مخرجات التم تقس .6
)الساعاتي والعصيمي،  مختلفة من المدخالتاألجنبية على اعتبار أن كل منهما يتطلب كميات 

ة إلى عقود اإلسالمي مصارف. وعلى نفس االعتبار السابق تم تقسيم مخرجات ال(51، ص5551
رة وعقود المشاركة والمضاربة ألن كل منهما يتطلب مزيجاا مختلفاا من المرابحة والمؤاج

 المدخالت.

أسعار المدخالت تتمثل في سعر العمل وسعر رأس المال العيني وسعر رأس المال النقدي،  .3
التجارية  مصارفحيث يعبر سعر العمل عن متوسط أجر العامل، وتتماثل في ذلك ال

س المال العيني، الذي يتكون من التجهيزات الرأسمالية ة. أما سعر رأاإلسالمي مصارفوال
والمتمثلة في المباني واألجهزة فيتم حسابه كما في معظم الدراسات بقسمة استهالك رأس المال 
العيني على صافي رأس المال الثابت )بعد استبعاد قيمة االستهالك(. وتتفق في ذلك 

ر رأس المال النقدي فهو عبارة عن متوسط ة. أما سعاإلسالمي مصارفالتجارية وال مصارفال
التجارية سعر الفائدة، بينما يمثل في  مصارفات االستثمارية، حيث يمثل في اليداعتكلفة اإل

ة معدل أرباح المشاركة ألصحاب الودائع االستثمارية، ويتم حسابه بقسمة اإلسالمي مصارفال
 ات.يداعة لهذه اإلجمالياإل المدفوعات إلى أصحاب الودائع االستثمارية على القيمة

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 1.4
بالتحليل اإلحصائي الوصفي وتحليل التباين لبيانات عينات الدراسة المتمثلة في  سيتم القيام

 .(2111-2116السبعة وخالل فترة الدراسة ) مصارفال

جميع المؤشرات ( للقيام بعملية حساب SPSS)التحليل اإلحصائي البرنامج  استخدامولقد تم 
في  ستوضح والتياإلحصائية المتعلقة بالتحليل اإلحصائي وتحليل التباين عبر مختلف المراحل 

 :التالي

 التحليل اإلحصائي لمتغيرات النموذج  1.4.4
عينات على أساس أو في هذه المرحلة يتم تصنيف البيانات والمعطيات في شكل مجموعات 

المشاهدات، والتي تستخدم أو الت على هذه البيانات خاصية واحدة وبغرض اختبار تأثير المعام
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( والتي تستخدم في حساب وتحليل التباين في Descriptivesمعظم اإلحصائيات الوصفية )في 
 المرحلة التالية. 

ومن هذه المؤشرات اإلحصائية المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وانحراف الخطأ، والقيمة 
 وغيرها.…وتحديد مجال الثقة  الدنيا والقيمة القصوى،

 في هو موضح كما ككل، الكلية وللمشاهدات مصرفوتم حساب هذه المؤشرات لكل عينة أي لكل 

 .(1.6رقم ) الجدول
 (1.3جدول رقم )

 االحصائيات الوصفية لمتغيرات النموذج
تغيراتلما  المتوسط 

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 الخطأ

القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 القصوى

لتكاليف الكليةا  12.4445 10.94643 1.68907 1.71 54.34 

 720.17 5.18 21.79308 141.23531 128.5530 القروض

 579.30 6.14 23.60129 152.95382 133.9757 االستثمارات األخرى

 0256. 0130. 0004360. 0028259. 018629. سعر العمل

 2388. 0425. 0085749. 0555716. 128531. سعر رأس المال الثابت

 0787. 0026. 0025275. 0163800. 017912. سعر رأس المال النقدي

 SPSSبرنامج ( وباستعمال 5) الملحق رقمباستخدام بيانات المصدر: محسوبة 

محل الدراسة( وحجم  مصارف)وهي ال مصارف 5ووفق النموذج اإلحصائي فإن عدد العينات هو 
 سنوات(. 2كل عينة وهو عدد سنوات الدراسة أي ) 

( والمتمثلة في اإلحصائيات الوصفية لكل متغير من 1.6تلخيص نتائج الجدول رقم ) وسيتم
 -في التالي: متغيرات النموذج

الرفاه  مصرفمليون دوالر أمريكي في  1.706(: تنحصر قيمتها بين TCالتكاليف الكلية ) .5
فلسطين عام  صرفممليون دوالر في  54.338، و 6002لتمويل المشاريع الصغيرة عام 

مليون دوالر،  50.511مليون دوالر واالنحراف المعياري  12.448، وبلغ متوسط القيم 6055
حيث تم احتساب معامل االختالف من خالل قسمة  %55.5وبلغ معامل االختالف 

 .االنحراف المعياري على المتوسط الحسابي

عام  أيضاا الرفاه  مصرفالر لمليون دو  1.556(: بلغت القيمة الدنيا للقروض Y1القروض ) .6
، 6055لعام  أيضاا فلسطين  مصرفمليون دوالر في  560.553، والقيمة القصوى 6002
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مليون دوالر، بينما بلغ االنحراف المعياري للسلسلة  565.113وكان المتوسط الحسابي 
 .109.87%مليون دوالر ومعامل االختالف  515.631

 اإلسالمي مصرفمليون دوالر لل 2.516يمة الدنيا (: بلغت القY2االستثمارات األخرى ) .3
فلسطين عام  مصرفمليون دوالر كقيمة قصوى ل 155.300، و6055الفلسطيني عام 

مليون دوالر  516.511مليون دوالر واالنحراف المعياري  533.552، وبلغ المتوسط 6005
 %.551.55ومعامل االختالف 

ألف دوالر  61.2لف دوالر والقيمة القصوى أ 53(: بلغت القيمة الدنيا P1سعر العمل ) .1
ألف دوالر وبلغ االنحراف  55.2فلسطين، في حين بلغ المتوسط  مصرفوكالهما في 

 %.51.51ألف دوالر ومعامل االختالف  6.56المعياري 
و  6005القدس عام  مصرففي  0.0425(: بلغت القيمة الدنيا P2سعر رأس المال الثابت ) .1

بينما  0.1285، والمتوسط بلغ  6002القدس عام  مصرففي  يضاا أكقيمة قصوى  0.6355
 %.13.61ومعامل االختالف  0.0112بلغ االنحراف المعياري 

 اإلسالمي مصرفمليون دوالر لل 0.0062(: القيمة الدنيا هي Pسعر رأس المال النقدي ) .2
لفلسطيني ا اإلسالمي مصرفلل 0.0555، بينما كانت القيمة القصوى 6050العربي في عام 

مليون دوالر بينما  0.0521واالنحراف المعياري  0.0555، وكان المتوسط 6005عام 
 %.55.1معامل االختالف فقد بلغ 

 

 (ANOVAتحليل التباين ) 1.4.3
 في هذه المرحلة يتم اختبار الفرضية العدمية للعينات والمتمثلة في:

H0: µ1= µ2 = µ3 = µ4 = µ5 = µ6 = µ7 

واختالف بين متوسطات العينات المدروسة، مقابل الفرضية البديلة: يوجد  أي أنه ال يوجد تباين
 .H1متوسطان على األقل غير متساويين: أو معدالن 

( ويكون مصدر التغير فيه ناتج عن SSAويتم هذا االختبار بحساب مجموع المربعات للمعامالت )
(، وحساب مجموع Between Groupsبين العينات )أو تأثير المعامالت ويسمى بين األوساط 

 With( ويكون فيه مصدر التغير ناتج عن الخطأ ويسمى داخل العينات )SSEمربعات الخطأ )

Groups وتتحدد درجات الحرية لكل مجموع، ثم يتم حساب متوسطات المربعات لكل مجموع ،)
 ويكون ذلك كالتالي:
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MSE = SSE / K (n-1) , MSA = SSA / (K-1) 

 حجم العينة. nينات و عدد الع Kحيث أن: 

 σعلى درجات الحرية للتباين ة نيوتمثل متوسط المربعات المقدرة التغيرات المب
 وهي: 2

S
2

1 = SSA / K-1 = MSA 

S
2

e = SSE / K(n-1) = MSE 

F = Sصحيحة تكون النسبة:  H0عندما تكون الفرضية 
2

1 / S
2

e   العشوائي  قيمة من قيم المتغير
F  الذي يخضع لتوزيعF ب( درجات الحريةK-1 و )K(n-1). 

 كان:  إذا αترفض على مستوى داللة  H0وعليه فإن فرضية العدم 
F > F(1-α, K-1, K(n-1)) 

( التالي يبين نتائج اختبار فرضيات العدم والفرضيات المقابلة لكل متغير من ANOVAوجدول )
ر معامل المتغير وذلك باختبار تأثي TC, Y1, Y2, P1, P2, P3متغيرات النموذج وهي: 

 .المتمثل في المؤسسات المصرفية المختلفة على متغيرات النموذجالصوري 

 (1.4جدول رقم )

 تحليل التباين

  F قيمة درجات الحرية المتغيرات
 مستوى الداللة المحسوبة

31، 2 التكاليف الكلية  24.516 .000 

31، 2 القروض  13.309 .000 

31، 2 االستثمارات األخرى  47.766 .000 

31، 2 سعر العمل  1.906 .107 

31، 2 سعر رأس المال الثابت  6.787 .000 

31، 2 سعر رأس المال النقدي  2.553 .037 

 .SPSSوباستعمال برنامج  (6بيانات الملحق رقم ) حسبالمصدر: 

 ( على النحو التالي:1.3ويمكن شرح نتائج تحليل التباين المبين في جدول رقم )

، بالنسبة مصارفبين ال العيناتفرضية العدم القائلة بعدم وجود اختالف وتباين بين نرفض  .5
و  61.152المحسوبة للمتغيرات الثالث هي  F. ألن قيم Y2و Y1و TCللمتغيرات 
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، 2الجدولية، مع درجات الحرية ) Fعلى التوالي وهي أكبر من قيمة  15.522و  53.305
قبل الفرضية البديلة القائلة بوجود ت، وبالتالي 6.35بذ :  والتي تقدر 0.01( ومستوى داللة 31

، ويؤيد هذا قيم االحتمال Y2و Y1و TCبالنسبة للمتغيرات:  مصارفاختالف وتباين بين ال
 للمتغيرات الثالث. 0.01( وهي أقل من 0.000المرفقة )

سة، فيما يتعلق محل الدرا مصارفقبل فرضية العدم القائلة بعدم وجود تباين واختالف بين الت .6
الجدولية مع درجات حرية  Fأقل من قيمة  5.502المحسوبة  F( ألن قيمة P1بتكلفة العمل )

( 0.505، وأن قيمة االحتمال المرفقة )3.35وهي  0.05مستوى داللة أو ( وباحتمال 31، 1)
 رفض فرضية العدم. يمكنوعليه ال  0.05أكبر من 

بالنسبة لتكلفة رأس  مصارفد فروق وتباين بين الرفض فرضية العدم التي تقول بعدم وجو ت .3
الجدولية وهي  Fأكبر من قيمة  2.555المحسوبة هي  F( ألن قيمة P2المال الثابت )

قبل بفرضية وجود توبالتالي  0.01( أقل من 0.000، كما أن قيمة االحتمال المرفقة )6.35
 .مصارف( بين الP2اختالف في )

بالنسبة لتكلفة رأس  مصارفبعدم وجود فروق وتباين بين الرفض فرضية العدم التي تقول ت .1
الجدولية وهي  Fأكبر من قيمة  6.113المحسوبة هي  F( ألن قيمة 3Pالمال النقدي )

قبل بفرضية وجود توبالتالي  0.01( أقل من 0.035، كما أن قيمة االحتمال المرفقة )6.35
 .مصارف( بين الP3اختالف في )

لتحليل الوصفي ئج تتطابق بشكل كبير مع نتائج معامل االختالف في اويالحظ أن هذه النتا
تعلق بالتكاليف الكلية يفيما  مصارفويمكن تفسير وجود اختالف وتباين بين ال، لمتغيرات النموذج

والقروض واالستثمارات األخرى وأسعار رأس المال الثابت ورأس المال النقدي، وعدم وجود اختالف 
 فيما يتعلق بسعر العمل على النحو التالي: فمصار وتباين بين ال

في التكاليف الكلية والقروض واالستثمارات  مصارفيمكن ارجاع التباين واالختالف بين ال أواًل:
 :هما األخرى إلى سببين رئيسين

والمتمثل في حجم القروض الممنوحة وحجم االستثمارات األخرى  مصرفحجم نشاط ال .5
شك أن هناك عوامل عديدة تؤثر على تحديد حجم نشاط وبالتالي حجم التكاليف، وال

 منها: مصرفال

فلسطين الذي أنشأ في ستينات  مصرفكما هو الحال بالنسبة لذ مصرفنشأة وتطور ال -
األخرى مثل  مصارفمن حيث الحجم مقارنة بال مصارفأكبر ال دن ويعيالقرن العشر 

التجاري  مصرفالو العربي  اإلسالميالمصرف الفلسطيني و  اإلسالمي مصرفال
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 مصارف عدهانشأت في التسعينيات والتي يمكن أاالستثمار الفلسطيني التي مصرف و 
 صغيرة الحجم.

فلسطين الذي  مصرفكما هو الحال بالنسبة ل مصرفالسياسة التمويلية )االقراضية( لل -
القدس وحديثاا لحق بهم  مصرفينتهج استراتيجية التوسع في منح القروض، يليه 

 . 6002رفاه رغم أنه أنشأ في عام ال مصرف

 قرار التنويع في المنتجات واالستثمار في مجاالت أخرى غير القروض. -

دارة تكاليف االستغالل وتكاليف خارج االستغالل المصرفي. مصرفقدرة ال .6  في التحكم وا 

 ا:في تكلفة رأس المال العيني إلى عدة أسباب منه مصارفرجاع االختالف بين الإيمكن  ثانيًا:

حجم النشاط وحجم األصول  علىاختالف حجم األصول الثابتة المادية والمعنوية، المترتبة  -
 بشكل عام.

 .مصرفتنوع األصول الثابتة، وحجم كل نوع وقيمته في كل  -
بتطبيق  مصرفاختالف طرق حساب مصاريف اإلهالك لألصول الثابتة، أي مدى التزام كل  -

 ضريبي لكل نوع من األصول الثابتة.نسب اإلهالك التي يحددها القانون ال

 

إلى آخر، مع تقاربها نوعاا ما ألن  مصرف( تختلف من P3تكلفة رأس المال النقدي ) أنثالثًا: 
للمودعين  مصارفالفوائد التي تمنحها الأو سعر رأس المال النقدي يعتمد على أسعار الفائدة 

من عوائد، لذلك هناك تفاوت  سالميةاإل مصارفالتجارية وما تحققه ال مصارفوالمقرضين في ال
 .مصرففي سعر رأس المال النقدي حسب طبيعة عمليات ال

( لتوحيد سياسة األجور P1في تكلفة العمل ) مصارفيعود عدم وجود تباين واختالف بين ال :رابعاً 
في القطاع المصرفي بشكل عام وبالتالي فإن رواتب وأجور أصناف العمال في المصارف متقاربة 

 . تقريباا  مصارفلم تكن موحدة في كل ال إن

ويمكن مالحظة أن جدول تحليل التباين يتصف باإلجمال أي ال يظهر النتائج التفصيلية لتحليل 
  ؟التي يوجد بينها اختالف وتباين في بياناتها مصارفالتباين، بمعنى آخر: ما ال

 .التاليذلك في  ، ويمكن توضيح؟التي ال يوجد بينها اختالف وتباين مصارفال وما

 المقارنات المتعددة 1.4.4
وتباين،  التي يوجد بين معطياتها اختالف مصارفمن أجل التحليل التفصيلي وتحديد ال

مقارنات متعددة والتي تعرف باختبار بونفيروني تم إجراء التي ال يوجد بينها تباين  مصارفوال
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Bonferroni test  االحصائيوباستخدام البرنامج (SPSSكانت ن ) تائج االختبار كما هي
 .(6في الملحق رقم )موضحة 

 إدراج التوضيح اإلحصائي التالي: وقبل شرح وتفسير نتائج االختبار يمكن

فرضية العدم بالنسبة فإنه تم رفض  (1.3السابق رقم )من خالل نتائج جدول تحليل التباين 
؛ ولكن لتحديد  P1لمتغيرفرضية العدم بالنسبة ل قبول؛ و P3 ، وTC ،Y1 ،Y2 ،P2للمتغيرات  

إلى  يحتاج، بينها اختالف العينات التي يوجد بينها تباين واختالف والتي ال يوجدأو  مصارفال
 من االختبارات حيث:  M إجراء عدد

    M = K( K-1)  / 2 = 7( 7-1) / 2 = 7 × 6 / 2 = 21                                       
لكل فرضية، أي تكون  21/ 0.01( أي α/21بار على مستوى داللة )اخت 21أي أننا يجب إجراء 

 لدينا الفرضية العدمية التالية:
 

µ1= µ2, µ1=µ3 , µ1=µ4 , µ1=µ5 , µ1=µ6 , µ1=µ7 

µ2 = µ3, µ2 = µ4 , µ2 = µ5 ,µ2 = µ6 , µ2=µ7 

µ3 =µ4 , µ3 = µ5 , µ3 = µ6 , µ3 = µ7   

µ4 = µ5 , µ4 = µ6 , µ4 = µ7 

µ5 = µ6 , µ5 = µ5 
µ6 = µ7 

 ويتم إجراء اختبار هذه الفرضية لكل متغير من المتغيرات التي رفض فرضياتها العدمية. 

عن  مصرف(، مدى تباين واختالف بيانات كل 6) ملحق رقم في يوضح جدول المقارنات المتعددة
م . ويبين مدى تطابق وعدP3و  P2 وTC ،Y1 ، Y2 األخرى بالنسبة للمتغيرات:  مصارفال

فرضية العدم له والقائلة بعدم وجود تباين بين  قبلالذي  P1بالنسبة للمتغير  مصارفتباين جميع ال
 من التحليل السابق. مصارفبيانات ال

 وبشكل عام فإنه يمكن تلخيص نتائج اختبار الفرضية على النحو التالي:

 :TC التكاليف الكلية -

فلسطين بمستوى داللة  مصرفالقدس و  صرفمالرفاه وكل من:  مصرفتباين واختالف بين يوجد 
( وفي المقابل ال يوجد تباين واختالف بين 0.000و  0.105بلغ على التوالي  ) 0.01أقل من 
االستثمار الفلسطيني والتجاري الفلسطيني بمستوى داللة بلغ  مصرفالرفاه وكل من:  مصرف
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 اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالمي مصرفال% وبحد أقل مع 500الواحد صحيح أي 
 ( على التوالي.0.553( و )0.555الفلسطيني بلغ )

الرفاه وفلسطين(  مصرفالقدس وكل من )التجاري الفلسطيني و  مصرفيوجد اختالف وتباين بين 
 ( على التوالي.0.000( و )0.105( و )0.151بمستوى داللة بلغ )

 0.01بمستوى داللة أقل من  األخرى مصارففلسطين وبقية ال مصرف يوجد تباين واختالف بين
 (.0.000بلغ )

، حيث يمكن من خالل مصارفال شك أن لحجم التكاليف أثر في تحديد التباين واالختالف بين ال
االستثمار الفلسطيني  مصرفإلى مجموعات تماثل هي: ) مصارفالنتائج السابقة تصنيف ال

الرفاه  مصرفالقدس( و)ف مصر الفلسطيني و  اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالميالمصرف و 
فلسطين في مجموعة  مصرفوفي المقابل يكون  التجاري العربي( بدرجة تقارب كبيرة، مصرفالو 

المحلية من حيث التكاليف الكلية، ويالحظ  مصارففلسطين أكبر ال مصرفمستقلة حيث يعتبر 
 .األخرى مصارففلسطين و بقية ال مصرفبشكل واضح اختالف وتباين التكاليف بين 

 

 :Y1لقروض ا -

قدس حيث كانت بمستوى المصرف الرفاه و مصرف  بين يوجد تباين واختالف في متغير القروض
، عند مستوى داللة مصارففلسطين وبقية ال مصرفيوجد اختالف و تباين بين ، كما 0.555داللة 
 (.0.000بلغ )

 من حيث أثر حجم القروض إلى مجموعتين:  مصارفوعليه يمكن تصنيف ال

المصرف الفلسطيني و  اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالميالمصرف االستثمار و  فمصر )
( من جهة فلسطين مصرفالقدس( من جهة و )مصرف الرفاه و مصرف التجاري الفلسطيني و 

 أخرى.

 :Y2ستثمارات األخرى اال -

االستثمار مصرف الفلسطيني مع كل من: ) اإلسالمي مصرفيوجد تباين واختالف في البيانات 
( و 0.161فلسطين( بمستوى داللة بلغ )مصرف القدس و مصرف العربي و  اإلسالميالمصرف و 
 ( على التوالي.0.000( و )0.555( و )0.525)
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 (.0.000، بمستوى داللة بلغ )مصارففلسطين وبقية ال مصرفكما يوجد اختالف وتباين بين 

آلخر نتيجة قرار  فمصر ويالحظ أن حجم االستثمارات األخرى بخالف القروض يختلف من 
 .مصرفالتنويع في المنتجات لكل 

 :P2 رأس المال الثابت -

 مصرفاالستثمار الفلسطيني مع  مصرفمتغير رأس المال الثابت بين يوجد تباين واختالف في 
العربي وكل من  اإلسالمي مصرفالهناك تباين واختالف بين ، و (0.335الرفاه حيث بلغت )

التجاري الفلسطيني( بمستوى المصرف القدس و مصرف ين و فلسطمصرف االستثمار و مصرف )
 ( على التوالي.0.012( و )0.031(  و )0.060( و )0.003داللة بلغ )

االستثمار مصرف الفلسطيني وكل من ) اإلسالمي مصرفالكما يوجد تباين واختالف بين 
( و 0.005)التجاري الفلسطيني( بمستوى داللة بلغ المصرف القدس و مصرف فلسطين و مصرف و 
 ( على التوالي.0.055( و )0.051(  و )0.005)

إليه سابقاا من أثر  شارة( ما تم اإلP2تؤكد االختالفات والتباينات في تكلفة رأس المال الثابت )
دارة التكاليف على التباين في البيانات بين ال  .مصارفالحجم وا 

 :P3 رأس المال النقدي -

ميع المصارف في متغير رأس المال النقدي حيث بلغت عند بيانات جال يوجد تباين واختالف في 
 الفلسطيني. المصرف اإلسالمي%( باستثناء 500وى داللة )مست

المصرف اإلسالمي وكل من ) الفلسطيني اإلسالمي مصرفالهناك تباين واختالف بين حيث أن 
لة بلغ ( بمستوى دالفلسطينمصرف و  العربي والمصرف التجاري الفلسطيني ومصرف الرفاه

 ( على التوالي.0.016( و )0.331(  و )0.055( و )0.516)

بيانات تباين في وجود على طبيعة عمل المصارف سابقاا من أثر  ذكرهتؤكد ما تم وهذه النتائج 
، حيث يتضح أن هناك تقارب كبير بين جميع المصارف مصارفبين ال متغير رأس المال النقدي

لقروض، بينما يظهر أن هناك تباين في سعر رأس المال النقدي في التقليدية في نسب الفائدة على ا
 المصرف اإلسالمي الفلسطيني عن المصرف اإلسالمي العربي والمصارف التقليدية.
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 تمية المتسامية(يتقدير النموذج )دالة التكاليف اللوغار  1.1
 طريقة التقدير 1.1.4

مية المتسامية هو خمسة عشر معامالا، إن عدد المعامالت المراد تقديرها في دالة التكاليف اللوغاريت
. واألسلوب هعلى حد مصارفمجموعة من الأو  مصرفلذا فإنه يتعذر استخدام بيانات كل 

مع بيانات السلسلة الزمنية  مصارففي هذا البحث هو جمع البيانات المقطعية لجميع ال المستخدم
 .(Pooling Time Series and Cross Section Data) مصرفلكل 

السهل استخدام طريقة المربعات الصغرى لتقدير معامالت دالة التكاليف المتسامية )المعادلة  من
همالها لمعلومات إضافية موجودة في دول مشاركة إ(. ولكن يعاب على هذه الطريقة 5رقم 

ن عدد المتغيرات المستقلة كبير جداا، فإنه يتوقع ظهور أ(. وحيث Share equationالمدخالت )
)رايس  ( في طريقة المربعات الصغرىMulticollinearityالخطي المتعدد )االرتباط مشكلة 

 .(56-55، ص6005وفاطمة الزهراء، 

( كمجموعة 56-10ل المشاركة )اوالطريقة األخرى المستخدمة في بعض الدراسات هي تقدير دو 
ذا(. و System of equationمن المعادالت ) الدراسات  كانت هذه الطريقة مقبولة في بعض ا 

فإنها غير صالحة لهذه الدراسة ألن دالة التكاليف فيها معامالت مهمة لتقدير وفورات الحجم 
 والنطاق. فاستبعاد دالة التكاليف ال يتيح تقدير هذه الوفورات.

والطريقة المثلى والمستخدمة في أكثر الدراسات هي تقدير دالة التكاليف ودوال المشاركة كمجموعة 
مجموع  أنت ألن ذلك يزيد من درجات الحرية بدون زيادة المعامالت المقدرة. وحيث من المعادال

حدى إسقاط إحد الصحيح، فيجب انسبة مشاركة المدخالت في التكاليف الكلية يساوي بالضرورة الو 
معادالت مشاركة المدخالت. لذا سوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة دالة التكاليف ودالة 

( 55-5ودالة مشاركة رأس المال العيني كمجموعة من المعادالت )المعادالت مشاركة العمل 
 لتقدير معامالت الدوال.

 Seeminglyوالطريقة المتبعة في هذه الدراسة هي طريقة االنحدار غير المرتبط ظاهرياا )

Unrelated Regression وهو النموذج االنحدار الخطي والذي يتضمن مجموعة من معادالت ،)
حدار، لكل منها متغير تابع خاص، ومتغيرات مفسرة محتملة، وكل معادلة ذات االنحدار االن

الخطي يمكن تقديرها بشكل منفصل، ولهذا السبب سميت بطريقة االنحدار غير المرتبط ظاهرياا 
 (.55ص ،6005 )بورقبة،
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مرتبطة  يفترض أن تكون غير (Disturbances) التشويش العادي فإن حدود االنحداروكما في 
ذابالمتغيرات الخارجية، و  كانت كذلك، أي يوجد ارتباط بينها، فإن مقدرات طريقة االنحدار غير  ا 

( هي األكثر كفاءة، مقارنة بمقدرات الطرق األخرى، ألنها تعتمد على SUR) المرتبط ظاهرياا 
أو الت لنزع ( في عملية تقدير المعلمات، وفي كل تكرار يتم تحويل المعادIterationsالتكرار )

ما يعرف بذ: أو تقليص االرتباط إلى أن تصل عملية التقدير إلى نقطة االستقرار 
(Convergence حيث تكون الخصائص اإلحصائية للمقدرات مطابقة لخصائص مقدرات )

 .(512، ص6002)قريشي،  (Maximum Likelihoud  Estimatesاألقصى ) االحتمال

لفصل، وبعد تحديد عدد ومكونات المتغيرات المستقلة في النموذج، ( في هذا ا5وبالرجوع للمعادلة )
، تكون دالة التكاليف اللوغارتمية المتسامية على نتاجاإلعوامل  وبتطبيق قيد التجانس في أسعار

 :(5، ص5551)الساعاتي والعصيمي،  النحو التالي

 

 Ln TC = A0 + A1 lnY1 + A2 lnY2 + B1 ( lnP1 – lnP3) 

+ B2 ( lnP2 – lnP3) + lnP3 

 + 
½
 A11 (lnY1)

2
 + 

½
 A22 (lnY2)

2
 

 + A12 (lnY1) (lnY2) + 
½
B11 (lnP1 – lnP3)

2
 

 + B12 (lnP1 – lnP3) (lnP2 – lnP3) + 
½
 B22 (lnP1 – lnP3)

2
 

 + G11 (lnP1 – lnP3) lnY1 + G12 (lnP2 – lnP3) lnY1 

 + G21 (lnP1 – lnP3) lnY2 + G22 (lnP2 – lnP3) lnY2       (9) 

 

 وباستخدام قاعدة شيفرد يمكن الحصول على دوال مشاركة المدخالت في التكاليف الكلية:

S1 = B1 + B11 (lnP1 – lnP3) + B12 (lnP2 – lnP3) + G11 lnY1 + G21 lnY2   (50)  
     

S2 = B2 + B12 (lnP1 – lnP3) + B22 (lnP2 – lnP3) + G12 lnY1 + G22 lnY2   (55)  
  

S3 = ( 1 – B1 – B2) – (B11 + B12) (lnP1 – lnP3)+ (B12 + B22) (lnP2 – lnP3)  

 – (G11 + G12) lnY1 - (G21 + G22) lnY2       (56)  
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 تقدير معامالت دالة التكاليف ودوال مشاركة المدخالت 1.1.3
 (1.1جدول رقم )

 المعامالت المقدرة للنموذج
 ماليةاالحت إحصائية ت الخطأ المعياري المعامل النموذج
Model Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

A0 -4.615- 3.221 -1.433- .163 

A1 .153 .370 .414 .682 

A2 1.401 .812 1.725*** .096 

B1 -1.339- 1.590 -.842- .407 

B2 1.456 1.541 .945 .353 

A11 .115 .045 2.551* .017 

A22 .023 .034 .684 .500 

A12 -.152- .079 -1.918-*** .066 

B11 -.019- .240 -.077- .939 

B22 -.040- .183 -.218- .829 

B12 .100 .398 .250 .804 

G11 -.167- .149 -1.120- .273 

G12 .069 .170 .405 .689 

G21 .406 .187 2.168** .039 

G22 -.362- .164 -2.213-** .036 

Durbin Watson  Rمعامل 
2
 لالدو معامل 

 دالة التكاليف 0.966 1.872

 دالة مشاركة العمل 0.372 1.132

 دالة مشاركة رأس المال الثابت 0.921 1.32

 التوالي على( 0.50) ،(0.01) ،(0.05) إحصائية معنوية ذات تعني***  ،** ،*

 SPSSوباستعمال البرنامج ( 5ملحق رقم )المصدر: محسوبة باستخدام بيانات 

حصائية، واالنحراف المعياري " اإلt( المعامالت المقدرة للنموذج وقيمة "1.1)يوضح الجدول رقم 
Rواحتمال الخطأ، وتظهر النتائج أن قيمة معامل التحديد )

لدالة التكاليف  0.522( تقدر بذ 2
% من التغير في قيم دالة التكاليف اللوغاريتمية 55وهو ما يعني أن حوالي اللوغاريتمية المتسامية 
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ية يمكن تفسيره من خالل خط االنحدار الذي يربط بين التكاليف الكلية والمخرجات وأسعار المتسام
وتظهر النتائج أن قيمة ، المخرجات وهو أيضا مؤشر لقوة االرتباط الخطي بين تلك المتغيرات

، كما الثابتلدالة مشاركة رأس المال  0.565و  0.356 معامل التحديد لدالة مشاركة العمل تقدر بذ
 5.556حصائية ( قد بلغت قيمته اإلDurbin Watsonدوربن واتسن ) تظهر النتائج أن معامل

لدالة مشاركة رأس  5.536لدالة مشاركة العمل و  5.536لدالة التكاليف اللوغاريتمية المتسامية، و 
 (.Autocorrelation) ، مما يدل على عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتيالثابتالمال 

، ال يمكن إستبعادها من النموذج، 0.50التي ليست لها داللة إحصائية وفق المعنوية  المعامالت
، ويمكن إرجاع السبب ولكن يقوى تأثيرها مع بقية المعامالت قد يكون أثرها بمفردها ضعيفاا ه ألن

اإلحصائي لذلك بسبب صغر حجم العينة، نظراا لعدم توفر مزيداا من البيانات للباحث حيث قام 
  محل الدراسة. مصارفحث بجمع أقصى عدد سنوات ممكن من بيانات الالبا

 (1.5جدول رقم )

 للنموذجتحليل التباين 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 19.745 14 1.410 54.027 .000a 

Residual .705 27 .026   

Total 20.450 41    

 SPSSوباستعمال البرنامج  (5ملحق )تخدام بيانات محسوبة باسالمصدر: 

تم التأكد من أن النموذج جيد ويمكن االعتماد عليه من تحليل التباين  (1.1بحسب جدول رقم ) و
ANOVA دالة االحتمالية الذي أظهر أن p-value  وهي أقل من  0.000ب تقدر في النموذج

ير جيد وال يمكن ة التي تقول أن النموذج غ، وبذلك ترفض الفرضية الصفري0.01مستوى الداللة 
 أن النموذج جيد ويمكن االعتماد عليه.التي تقول قبل الفرضية البديلة تاالعتماد عليه و 
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 مقدمة 5.4
د التكلفة العشوائية نموذج حا من خالل تطبيق النتائج المتوصل إليه تلخيص في هذا الفصل يتم

SFA  اإلحاللمرونات  ليتم قياس درجة ،المتسامية اللوغاريتميةوالمتمثل في تقدير دالة التكاليف 
 ،محل الدراسة مصارفومرونات الطلب السعرية على هذه العناصر لل نتاجاإلبين عناصر 

 .ووفورات الحجم ووفورات النطاق

كل من حساب و  Frontier 4.1باستخدام برنامج  قياس الكفاءة المصرفيةنتائج  يتم عرضكما 
 . الكفاءة التقنية والتخصصية وكفاءة التكاليف

تلخيص النتائج العامة للدراسة ، و يتم شرح وتحليل وتفسير النتائج ضمن كل مطلب مباشرةو 
 ها بفرضيات البحث.تربمقاو 
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 نتائج تقدير النموذج اإلحصائي 5.3
هو قياس  في هذه المرحلة من البحثالمتسامية  اللوغاريتميةمن أهم نتائج تطبيق دالة التكاليف 

وقياس وفورات الحجم و وفورات  ،ومرونات الطلب السعرية نتاجاإلبين عناصر  اإلحاللمرونات 
   سيتم عرضه. محل الدراسة وهو ما مصارفالنطاق لل

بيق دالة التكاليف المحلية الفلسطينية من خالل تط مصارفوقبل قياس أنواع الكفاءة المصرفية لل
تختلف  مصارفاللوغاريتمية المتسامية، يجب أن يتم التأكيد على ما تم ذكره سابقاا أن هذه ال

حسب الحجم يمكن االعتماد على معيارين  مصارفوتتفاوت من حيث حجم أصولها، ولتصنيف ال
 اسابقة عليهمحجم القروض واالستثمارات وعدد الفروع فقد اعتمدت العديد من الدراسات ال :هما

( 6002من حيث الحجم على سبيل المثال ال الحصر دراسة )قريشي،  مصارفللتفرقة بين ال
صغيرة  مصارفإلى  مصارف(، وبناءا على هذين المعيارين تم تقسيم ال6005ودارسة )بورقبة، 

ر مليون دوال 500هي التي لم يبلغ متوسط حجم القروض واالستثمارات األخرى فيها مبلغ و الحجم 
التي يتجاوز متوسط حجم وهي متوسطة الحجم  مصارف، و فروع 50أمريكي ولم يبلغ عدد فروعها 
-50مليون دوالر ويكون فروعها من  610مليون دوالر وال يتعدى  500القروض االستثمارات فيها 

ات األخرى  كبيرة الحجم وهي التي تجاوز متوسط حجم القروض واالستثمار  مصارف، و فرعاا  60
 فرع. 60مليون دوالر، ويكون عدد فروعها أكبر من  610 مبلغ

 محل الدراسة. مصارفوحدد هذين المعيارين بناءا على تقديرات الباحث بما يتناسب مع وضع ال
 (5.1) رقم جدول

 المحلية الفلسطينية مصارففي ال نتاجاإل متوسط حجم األصول وعدد الفروع وعناصر 

 المصرف
التجاري 

 الفلسطيني
 الرفاه

 اإلسالمي

 الفلسطيني

االستثمار 

 الفلسطيني

 اإلسالمي

 العربي
 فلسطين القدس

 875.583 245.577 205.942 170.316 134.356 114.615 91.312 حجم القروض واالستثمارات

 46 21 10 13 15 6 6 عدد الفروع

 27.617 9.176 6.497 4.938 3.904 3.454 2.349 الثابت رأس المال

 900.907 213.379 99.432 137.603 75.587 82.143 89.659 يرأس المال النقد

 825 261 197 183 257 105 120 عدد العمال

 Excel برنامجوباستعمال  مصارفبيانات المحسوبة باستخدام  المصدر:
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 ( يتضح أن:1.5ووفقاا لما سبق ولنتائج الجدول رقم )

 الرفاه. مصرفو  التجاري الفلسطيني مصرفالصغيرة الحجم هي: ال مصارفال -

االستثمار  مصرفو الفلسطيني  اإلسالمي مصرفالالمتوسطة الحجم هي:  مصارفال -
 العربي. اإلسالمي مصرفالفلسطيني و 

 .القدس مصرففلسطين و  مصرفالكبيرة الحجم هي:  مصارفال -

 اإلحاللقياس مرونات  5.3.4
كانت هذه الدرجة  إذاخر، فآي إنتاجي محل عنصر إنتاجدرجة إحالل عنصر  اإلحاللتمثل مرونة 

ذاخر، و ن ويمكن إحالل أحدهما بدل اآلالموجبة فإن العنصرين بدي كانت درجة المرونة سالبة فإن  ا 
 .(55، ص5551)الساعاتي والعصيمي،  خرآلادل ن وال يمكن إحالل أحدهما بالالعنصرين متكام

( في الفصل 3م )عن طريق تطبيق المعادلة رق نتاجاإلبين عناصر  اإلحاللتم قياس مرونة حيث 
وذلك باستخدام المعامالت المقدرة في النموذج اإلحصائي  S3و  S2و   S1بعد حساب قيم الرابع،

أي جميع  ،وتم تطبيق ذلك على جميع المشاهدات ،( في نفس الفصل6و بتطبيق المعادلة رقم )
 سوماا أي مجموع المرونات مق ،مصرف، ثم تم حساب متوسط المرونة لكل مصرفالسنوات لكل 

 ( التالي:1.6وهو ما يبينه الجدول رقم ) ،سنوات ستعلى 
 (5.3) رقم جدول

 نتاجاإل بين عناصر  اإلحاللمرونات 

التجاري  بين اإلحاللمرونة 
 اإلسالمي الرفاه الفلسطيني

 الفلسطيني
االستثمار 
 الفلسطيني

 اإلسالمي
 فلسطين القدس العربي

 1.13 1.97 0.09- 1.68 0.91 0.73 0.61 العمل ورأس المال الثابت

 1.03 1.03 1.04 1.04 1.03 1.04 1.04 العمل ورأس المال النقدي

رأس المال الثابت ورأس 
 1.13 1.93 0.08 1.66 0.92 0.77 0.65 المال النقدي

 Excelمحسوبة باستخدام نتائج عملية التقدير وباستعمال برنامج  المصدر:

 الثالث في النقاط التالية: نتاجاإلويمكن شرح العالقة بين عناصر 
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 بين العمل و رأس المال الثابت اإلحاللمرونة  5.3.4.4

بين عنصر العمل وعنصر رأس  اإلحالل( أن مرونة 1.6الجدول رقم )السطر األول في يبين 
 اإلسالمي، الرفاه، التجاري الفلسطيني :المصارف اآلتية هي موجبة بالنسبة لكل من الثابت المال

 مصرفالفي  0.25فلسطين، حيث تراوحت من و القدس ، ار الفلسطينياالستثم، الفلسطيني
 القدس. مصرففي  5.55التجاري الفلسطيني إلى 

 (.– 0.05العربي بدرجة ) اإلسالمي مصرففقط في سالبة هي و 

الفلسطينية كبير مقارنة بمخرجاتها،  مصارفن حجم أصول الأإلى  إشارةتمثل النتيجة بشكل عام 
االستغناء عن جزء من العمالة وتعويضه بأصول وتجهيزات وبرامج حاسوب  وبالتالي فيمكنها

العربي  اإلسالمي مصرفحجم أصول وغيرها من عناصر رأس المال الثابت، بينما يظهر أن 
المحلية الفلسطينية حجماا من  مصارفثالث ال يعدنه أاألخرى، رغم  مصارفمنخفض مقارنة بال

مليون  602حجم القروض واالستثمارات لديه حوالي  حيث حجم األصول، وحيث بلغ متوسط
 555مليون دوالر ومتوسط عدد عماله بلغ  2.1دوالر، إال أن متوسط أصوله الثابتة كان حوالي 

رأس المال مزيد من و  بحاجة إلى مزيد من العمل(، وبالتالي فهو 1.5عامالا وفقاا للجدول رقم )
وال يمكن له في هذه المرحلة من النشاط  رها(وغي... ب يحواسومعدات و تجهيزات )الثابت 
 عن هذين العنصرين. االستغناء

 (5.4جدول رقم )

 مصارفبين العمل ورأس المال الثابت حسب حجم ال اإلحاللمتوسط مرونة 
 الكبيرةالمصارف  المتوسطةالمصارف  الصغيرة مصارفال  

 1.55 1.11 1.61 متوسط المرونة

 Excelرنامج المصدر: محسوبة باستخدام ب

التي  مصارف( أن العمل ورأس المال الثابت هما عنصران بديالن لل1.3ويتضح من الجدول رقم ) 
صغيرة الحجم ولكن بدرجات أقل من  مصارفبالنسبة لل أيضاا تعد كبيرة من حيث الحجم، و 

 رفمصابين العمل ورأس المال الثابت في ال اإلحاللالكبيرة، حيث بلغ متوسط مرونة  مصارفال
( وكانت درجة المرونة أكبر 0.53( بينما المتوسطة ارتفع قليالا ليصل إلى )0.25الصغيرة حوالي )

الفلسطينية تتبنى  مصارف(، وذلك يمكن تفسيره بأن ال5.11كبيرة الحجم لتصل إلى ) مصارففي ال
وبية، النهج القائم على االستغناء عن جزء من العمالة وتعويضه بأصول وتجهيزات وبرامج حاس
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 مصرفوغيرها من عناصر رأس المال الثابت وذلك لتقليل التكاليف ويكون هذا بشكل متفاوت من 
 .مصرفإلى آخر حسب حجم ال

القدس  مصرف، حيث أن مصرفوتؤكد هذه النتيجة، بشكل كبير درجات المرونة المحققة في كل 
الستثمارات األخرى فيه حجماا من حيث األصول بلغ متوسط حجم القروض وا مصارفثاني أكبر ال

مليون  5مليون دوالر أمريكي وبلغت متوسط أصوله الثابتة حوالي  611.155خالل فترة الدراسة 
(، حيث حقق أعلى درجات 1.5عامل استناداا للجدول ) 625دوالر و كان متوسط عدد عماله 

فلسطين  رفمص( ثم 5.25االستثمار الفلسطيني بدرجة ) مصرف(، يليه 5.55حاللية )إمرونة 
 واالستثماراتمن حيث حجم األصول، حيث بلغ متوسط حجم القروض  األكبر سواءا  مصرفوهو ال

مليون دوالر،  65مليون دوالر، بينما متوسط األصول الثابتة  551.153األخرى خالل فترة الدراسة 
ث حقق (، حي1.5عامالا استناداا إلى الجدول ) 561من حيث متوسط عدد العمال الذي بلغ أو 

القدس لديه أصول ثابتة وعمالة بشكل أكبر  مصرف(، ويتضح أن 5.53ية )اإلحاللدرجة المرونة 
كبر بين عنصري العمل أحاللية إاألخرى، وهو ما يجعل لديه مرونة  مصارفمقابل مخرجاته من ال
 ورأس المال الثابت.

التجاري المصرف و الرفاه مصرف الفلسطيني و  اإلسالمي مصرفال مصارفتلك ال يومن ثم تل
 واالستثماراتالسابقة، حيث بلغ متوسط حجم القروض  مصارفالفلسطيني، وهم أقل حجما من ال

مليون دوالر على  55مليون دوالر و  551مليون دوالر و  531: مصارفاألخرى في هذه ال
 (.1.5على التوالي وفقاا للجدول ) عامالا  560و  501و  615التوالي، وبلغ متوسط عدد العمال 

 
 بين العمل ورأس المال النقدي اإلحاللمرونة  5.3.4.3

العمل عنصر بين  اإلحالل( أن درجة مرونة 1.6رقم )السابق الجدول  السطر الثاني فييبين 
، وأن هناك تقارب كبير جداا في درجات مصارفبالنسبة لجميع ال موجبةورأس المال النقدي هي 

الفلسطينية وباختالف مستوى  مصارفبين جميع ال بين العمل ورأس المال النقدي اإلحاللمرونة 
 مصارففي جميع ال ن العنصرين بديلين(، أي أ1.1حجم النشاط لديهم وهذا ما يؤكده الجدول رقم )

من  مصارفيوجد فروقات بين ال ، أي أنه ال5.01إلى  5.03الفلسطينية، حيث تراوحت قيمتها بين 
 أس المال النقدي.بين العمل ور  اإلحاللحيث الحجم في مرونة 

من العمالة وتعويضه بعناصر من  بإمكانها االستغناء عن جزء   مصارفوهذا يدل على أن ال
 .ةينتاجاإلعناصر رأس المال النقدي وزيادة الكفاءة 
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 (5.1جدول رقم )

 مصارفبين العمل ورأس المال النقدي حسب حجم ال اإلحاللمتوسط مرونة 
 الكبيرةالمصارف  سطةالمتو المصارف  الصغيرة مصارفال  

 1.11 1.14 1.14 متوسط المرونة

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام برنامج 
 

 بين رأس المال الثابت ورأس المال النقدي اإلحاللمرونة  5.3.4.4

بين رأس المال الثابت ورأس المال  اإلحاللمرونة  أن  ( يؤكد1.6السطر الثالث في الجدول رقم )
بديل لرأس المال  عنصررأس المال النقدي هو أي أن  ،مصارفال في جميع أيضاا موجبة النقدي 

أن العالقة بينهما ليست تكاملية، حيث إن زيادة حجم الودائع ال يحتاج إلى  على الثابت وهذا يدل
 زيادة في التجهيزات الرأسمالية.

نقدي العربي يحتل أقل مرونة بين رأس المال الثابت وال اإلسالمي مصرفويمكن مالحظة أن ال
( فهو يقترب من عدم وجود مرونة احالل بين هذين العنصرين 0.05حيث كانت درجة المرونة )

بين العمل ورأس المال الثابت حيث أن  اإلحاللوهذا يؤكد ما سبق توضيحه في مرونة  أيضاا 
ين مصرفمن رأس المال الثابت، كما ويالحظ أن كال الالعربي يحتاج إلى مزيد   اإلسالمي مصرفال
 مصارفعن ال المختلفنظراا لطبيعة عملهما  ماين يمتازان بانخفاض حجم الودائع لديهإلسالميا

 اإلسالمي مصرفل( يبلغ متوسط رأس المال النقدي ل1.5التقليدية، واستناداا للجدول رقم )
التجاري الفلسطيني الذي يعد  مصرفلل متوسطهمليون دوالر في حين أن  51.1الفلسطيني حوالي 

 اإلسالمي مصرفلل متوسط رأس المال النقديبلغ  مليون دوالر، بينما 55.2جماا منه بلغ أصغر ح
الذي يعد أصغر حجماا منه يبلغ  االستثمار مصرفمليون دوالر في حين أن  55.1العربي حوالي 

 مليون دوالر.  535.2متوسط رأس المال النقدي لديه 
 (5.5جدول رقم )

 مصارفلمال الثابت ورأس المال النقدي حسب حجم البين رأس ا اإلحاللمتوسط مرونة 
 الكبيرةالمصارف  المتوسطةالمصارف  الصغيرة مصارفال  

 1.51 1.11 1.11 متوسطة المرونة

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام برنامج 
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بين رأس المال الثابت والنقدي في  اإلحالل( أن متوسط مرونة 1.1حيث يظهر من الجدول رقم )
 مصارفبين هذين العنصرين في ال اإلحالل( بينما ترتفع درجة مرونة 0.55الصغيرة ) فمصار ال

(، ومن 5.13كبيرة الحجم تتعداها إلى درجة ) مصارف( وفي ال0.55ذات الحجم المتوسط إلى )
بين رأس المال الثابت والنقدي تزداد كلما زاد  اإلحاللهنا وبشكل عام يمكن القول بأن درجة مرونة 

 .مصرفشاط الحجم ن

 

 مرونة الطلب السعريةقياس  5.3.3
 نتاجاإلالكمية المطلوبة من كل عنصر من عناصر  مدى استجابة تقيس مرونة الطلب السعرية

 .(55، ص6005)رايس وفاطمة الزهراء،  العناصر تلكالنسبي في أسعار للتغير  )المدخالت(

( 1ريق تطبيق المعادلة رقم  )محل الدراسة عن ط مصارفو قد تم حساب مرونة الطلب السعرية لل
نتائج حساب مرونة الطلب على عنصري ( 1.2رقم ) أدناه الجدولن بيفي الفصل الرابع، حيث ي

 يويعنبدون استثناء،  مصارفجميعها سالبة في جميع ال العمل ورأس المال الثابت، ويظهر منه أن
ها، بينما يظهر التغير في أسعار نتيجة  هذه العناصرللكميات المطلوبة من  استجابةذلك عدم وجود 

من الجدول أن نتائج حساب مرونة الطلب على عنصر رأس المال النقدي موجبة في جميع 
نتيجة  مصارف، وهو ما يعني وجود استجابة للكميات المطلوبة من الودائع وديون المصارفال

 للتغير في أسعارها.
 (5.6) رقم جدول

 مرونة  الطلب السعرية
التجاري  لسعريةمرونة الطلب ا

 الفلسطيني
 الرفاه

 اإلسالمي
 الفلسطيني

االستثمار 
 الفلسطيني

 اإلسالمي
 العربي

 فلسطين القدس

 3.08- 2.94- 2.82- 2.89- 2.91- 2.67- 2.65- العمل

 1.26- 0.22- 1.69- 0.40- 0.29- 1.06- 1.09- رأس المال الثابت

 0.26 0.22 0.23 0.13 0.36 0.13 0.10 نقديرأس المال ال

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام نتائج عملية التقدير وباستعمال برنامج 

حسب حجم  نتاجاإل( يوضح الفروق بين مرونات الطلب السعرية لعناصر 1.5بينما الجدول رقم )
 ي.مصرفالنشاط ال
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 (5.7) رقم جدول

 مصرفة حسب حجم المرونة  الطلب السعري

  
 مصارفال

 الصغيرة

المصارف 
 سطةالمتو 

المصارف 
 الكبيرة

 3.05- 6.55- 6.22- العمل

 0.51- 0.55- 5.05- رأس المال الثابت

 0.61 0.61 0.56 نقديرأس المال ال

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام برنامج 

مرونة الطلب السعرية عل  عنصر العمل تزداد انخفاضًا كلما ( أن 1.5ويتبين من الجدول رقم )
متوسط مرونة الطلب السعرية على عنصر العمل في ، فوجد أن رفمصازداد حجم نشاط ال

-متوسطة الحجم لتصل ) مصارف( في حين انخفضت في ال6.22-صغيرة الحجم ) مصارفال
 (.3.05-كبيرة الحجم لتصبح ) مصارففي ال انخفاضاا ( وازدادت 6.55

ل الثابت تزاد مرونة الطلب السعرية عل  عنصر رأس الما( أن 1.5ويظهر في الجدول رقم )
كبيرة الحجم أقل سالبية من  مصارفحيث يتضح أن ال مصرفكلما صغر حجم نشاط ال سالبية

صغيرة الحجم، حيث بلغت مرونة الطلب السعرية  مصارفالمتوسطة واألخيرة أقل سالبية من ال
 مصارف( بينما في ال5.05-صغيرة الحجم ) مصارفعلى عنصر رأس المال الثابت في ال

 مصارف( في ال0.51-( واستمر ارتفاعه ليصل إلى )0.55-لحجم ارتفع قليالا إلى )متوسطة ا
 كبيرة الحجم.

 مصرفمع زيادة حجم نشاط ال تاستجابة الطلب للتغير في أسعار الودائع والديون فقد ارتفعأما 
( وارتفع في 0.56صغيرة الحجم ) مصارفحيث كان متوسط مرونة الطلب السعرية في ال

 (.0.61وسطة وكبيرة الحجم إلى )مت مصارفال

غير مرن، صري العمل ورأس المال الثابت بشكل عام الطلب على عن ديعوبالتالي يمكن القول بأنه 
أنه ال يوجد تباين واختالف  وجد الرابعبالرجوع إلى التحليل اإلحصائي وتحليل التباين في الفصل و 

 هذاتؤكده هذه النتيجة بأن الطلب على  ( وهذا ماP1فيما يتعلق بأسعار العمل ) مصارفبين ال
غير مرن نتيجة عدم االختالف بشكل واضح في أجور ورواتب عمال وموظفي القطاع  العنصر

 .المصرفي بشكل عام
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رأس المال النقدي عنصر مرن نتيجة اختالف أسعار الفائدة للمودعين ونسب األرباح  ديعبينما 
 مصارفال ب السعرية لرأس المال النقدي لدىمرونة الطل حيث يظهر بأن هناك ارتفاع في

كبيرة الحجم أكثر منه في  مصارفالتجارية نوعاا ما وفي ال مصارفعن الزيادةا ة اإلسالمي
بالنسبة لكل  هميةمن حيث األ نتاجاإلترتيب عناصر  يمكنكما صغيرة الحجم،  مصارفال

مرونة الطلب درجات  كانتعلى درجات مرونة الطلب السعرية، فكلما  اا وذلك اعتماد، مصرف
 هميةالعنصر وعليه سيكون ترتيب العناصر من حيث األ هذا أهميةكلما زادت  السعرية موجبةا 

 على النحو التالي:

، يليه رأس المال الثابت ثم العمل في مصارففي المرتبة األولى بالنسبة لجميع ال رأس المال النقدي
 المرتبة الثالثة.
الشطر األول من الفرضية األول  القائلة بأن  ُيقبل بالفرضياتالسابقة  مقاربة النتائج ومن خالل

رفض الشطر الثاني الذي يقول بأن المصارف المحلية تتمتع بإمكانية اإلحالل بين مدخالتها، ويُ 
  المصارف المحلية تتحكم في تكاليفها من خالل أسعار مدخالتها.

 

 وفورات الحجمقياس  5.3.4
في  نتائجها المعطاة، و قياس مرونة التكاليفل في الفصل الرابع (1رقم ) على المعادلة االعتماد تم

لقياس وفورات  في الفصل الرابع (2، وعلى المعادلة رقم )(1.5رقم ) الصف األول من الجدول
 .في الصف الثاني من نفس الجدولنتائجها الحجم المعطاة 

 (5.1) رقم جدول

 وفورات الحجم

 مصرفال
التجاري 

 الفلسطيني
 لرفاها

 اإلسالمي

 الفلسطيني

االستثمار 

 الفلسطيني

 اإلسالمي

 العربي
 فلسطين القدس

 1.18 1.24 1.07 1.24 1.33 1.03 1.11 مرونة التكاليف

 0.85 0.85 0.95 0.81 0.76 0.97 0.90 وفورات الحجم

 875.583 245.577 205.942 170.316 134.356 114.615 91.312 القروض واالستثمارات

 Excelر: محسوبة باستخدام نتائج عملية التقدير وباستعمال برنامج المصد
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عبر فترة الدراسة،  مصرفتعبر هذه النتائج عن متوسط المرونة ومتوسط وفورات الحجم لكل حيث 
سنوات( ثم أخذ المتوسط لكل  2خالل فترة الدراسة ) مصارفأي لقد تم حساب المرونة والوفورات لل

 لغرض المقارنة.  مصرف

السبعة حققت درجات مرونة تكاليف  مصارف( أعاله أن ال1.5الجدول رقم ) ويتضح من بيانات
بنسبة معينة، فإن  مصرفتغير حجم النشاط في ال إذاأكبر من الواحد صحيح، ومعنى ذلك أنه 
تعرف حالة تناقص غلة الحجم التي يترتب عنها  مصارفالتكاليف تتغير بنسبة أكبر أي أن هذه ال

 قل من الواحد صحيح، وهو ما يظهر فيحجم سالبة، أي أن درجات وفورات الحجم تكون أوفورات 
 نفس الجدول.

، حيث أن مصرفأن وفورات الحجم تتزايد كلما صغر حجم ال أيضاا ومن هذا الجدول لوحظ 
العربي  اإلسالمي مصرفال( ومن ثم 0.55الرفاه حقق أعلى درجة وفورات حجم بلغت ) مصرف

القدس وفورات حجم  مصرففلسطين و  مصرفاري الفلسطيني، وفي المقابل حقق التجالمصرف و 
الفلسطيني  اإلسالمي مصرفال( بينما 0.55االستثمار الفلسطيني درجة ) مصرف( و 0.51بلغت )

 (.0.52حقق أقل درجة وفورات حجم بلغت )

نفس الجدول انات ط درجات وفورات الحجم وبي( والمتمثلة في متوس1.5) رقم الجدول بياناتوبربط 
المتمثلة في متوسط حجم القروض واالستثمارات األخرى، يتضح أن درجات وفورات الحجم تنخفض 

والذي  األمثلمع زيادة حجم النشاط إلى أن تقارب الواحد صحيح، حيث يصل حجم النشاط حده 
 الرفاه. مصرفمليون دوالر والذي يمثله  550الكفء والذي يقارب المبلغ  دنىيعرف بذ : الحد األ

 (5.1جدول رقم )

 مصارفمتوسط مرونة التكاليف ووفورات الحجم حسب حجم ال

  
 مصارفال

 الصغيرة

 مصارفال

 المتوسطة

 مصارفال

 الكبيرة

 5.65 5.65 5.05 مرونة التكاليف

 0.51 0.51 0.51 وفورات الحجم

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام نتائج عملية التقدير وباستعمال برنامج 

، حيث نجد أن مصرف( لوحظ أن مرونة التكاليف تزداد كلما زاد حجم ال1.5ومن الجدول رقم )
متوسطة وكبيرة  مصارف( وال5.05صغيرة الحجم تقدر بحوالي ) مصارفمتوسط مرونة التكاليف لل

، حيث حققت مصرف(، وفي المقابل وفورات الحجم تتزايد كلما صغر حجم ال5.65حوالي )بالحجم 
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متوسطة الحجم كانت  مصارف( بينما ال0.51صغيرة الحجم وفورات حجم تقدر بحوالي ) فمصار ال
 (.0.51)حوالي كبيرة الحجم  مصارف( وال0.51)حوالي 

أن وفورات الحجم مؤشرات للكفاءة في التكاليف فإنه يمكن القول أن  وباعتباروبناءا على ما سبق 
يز بالالكفاءة في إدارة التكاليف ألنها حققت المحلية السبعة محل الدراسة تتم مصارفجميع ال

وفورات الحجم  اعتبارالرفاه فيمكن  مصرفدرجات أقل من الواحد الصحيح في وفورات الحجم. أما 
 دنى( وتجاوز حجم نشاطه الحد األ0.55لديه شبه معدومة، حيث قاربت درجتها الواحد الصحيح )

 الكفء بقليل.      

بــأن المصــارف بالفرضــيات تــرفض الفرضــية الثانيــة القائلــة الســابقة ومــن خــالل مقاربــة النتــائج 
 تتيح لها التوسع في نشاطها. المحلية الفلسطينية تتمتع بوفورات حجم

 

 وفورات النطاققياس  5.3.1
وعن طريقها تستطيع اتخاذ قرارات التنويع في  مصارفكبيرة بالنسبة لل أهميةلقياس وفورات النطاق 

 إنتاجكانت تكلفة  إذامؤسسة أنها تتمتع بوفورات نطاق أو  مصرف عن ويمكن القولأنشطتها، 
 .هكل منتج على حد إنتاجأقل من مجموع تكلفة  منتجاتها معاا 

 (5.41) رقم جدول

 وفورات النطاق

 مصرفال
التجاري 

 الفلسطيني
 الرفاه

 اإلسالمي

 الفلسطيني

االستثمار 

 الفلسطيني

 اإلسالمي

 العربي
 فلسطين القدس

 0.0629+ 0.0629+ 0.0629+ 0.0629+ 0.0629+ 0.0629+ 0.0629+ نطاقوفورات ال

 المصدر: محسوبة باستخدام نتائج عملية التقدير

فإن  0>  تهاكانت قيم إذاف في الفصل الرابع (8وتقاس وفورات النطاق بتطبيق المعادلة رقم )
ذاو تتمتع بوفورات النطاق  مصارفال وفورات نطاق وبشكل  فيهاتتوفر  فإنها ال 0 ≥ قيمتها كانت ا 

كما تدل وفورات  ،تتمتع بوفورات نطاقال  الدراسة مصارفيبين أن  (1.50عام فإن الجدول )
 مصرفالمحلية على أنه ال توجد ميزة في التكاليف عندما ينتج ال مصارفالنطاق الموجبة لجميع ال

 (.Y2( واالستثمارات األخرى )Y1القروض )
بــأن المصــارف بالفرضــيات تــرفض الفرضــية الثالثــة القائلــة لســابقة ومــن خــالل مقاربــة النتــائج ا

 نطاق تتيح لها التنويع في منتجاتها.المحلية الفلسطينية تتمتع بوفورات 
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 التشغيليةتقدير الكفاءة  5.4
 Frontier 4.1(Time  العينة المدروسة تم استخدام برنامج مصارفلتقدير كفاءة تكاليف 

Cohlieالفلسطينية  مصارف(، نظرة عامة عن نتائج الكفاءة التشغيلية لل3الملحق رقم ) (، ويوضح
 .SFA، من خالل استعمال طريقة حد التكلفة العشوائية 6055-6002محل الدراسة خالل الفترة 

 دير الكفاءة التشغيلية حسب السنةتق 5.4.4
لسنة يمكن توضيح متوسط الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية محل الدراسة حسب ا

 (.1.55من خالل الجدول رقم )
 (5.44جدول رقم )

 متوسط الكفاءة التشغيلية للمصارف الفلسطينية حسب السنة

كفاءة  كفاءة التقنية السنة
 التخصصية

كفاءة 
 التكاليف

2006 0.862 0.171 0.146 

2007 0.834 0.192 0.160 

2008 0.751 0.197 0.144 

2009 0.669 0.170 0.111 

2010 0.656 0.168 0.109 

2011 0.667 0.177 0.116 

 0.131 0.179 0.740 المتوسط

 (Frontier 4.1المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج )

 (1.5ويمكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل رقم )
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 (5.4شكل رقم )
 متوسط الكفاءة التشغيلية في المصارف الفلسطينية حسب السنة

 
 Excel( باستخدام 1.5الباحث استناداا إلى البيانات الموجودة في الجدول ) عدادإالمصدر: من 

( متوسط الكفاءة التشغيلية حيث تم تحليل 1.5( والتمثيل البياني رقم )1.55يوضح الجدول رقم )
الكفاءة التشغيلية إلى كفاءة تقنية وكفاءة تخصصية وكفاءة التحكم في التكاليف، ويتضح أن 

صية ي% وكفاءة تخص51نحو بالفلسطينية حققت كفاءة تقنية تقدر في المتوسط  المصارف المحلية
% أي أن عدم 53كفاءة التحكم في التكاليف نحو فإن %، وبالتالي 55نحو بتقدر في المتوسط 

%، أي بعبارة أخرى أن المصارف المحلية الفلسطينية 55كفاءة التحكم في التكاليف تقدر بنحو 
عدم الكفاءة في  دخالت للوصول إلى نفس الحجم من المخرجات، وتع% من المد53تخسر نحو 

% خالل فترة الدراسة أكبر بكثير من متوسط عدم الكفاءة 55% و 51التكاليف التي تتراوح بين 
، وبالتالي يمكن القول (Berger Humphrey, 1997)% 51في التكاليف العالمية التي قدرت بنحو 

على قيمة معينة من المخرجات في المصارف محل الدراسة يعد أن استخدام المدخالت للحصول 
 بعيداا جداا عن حدود الكفاءة.

( أن أعلى كفاءة تقنية والتي تعبر عن قدرة المصارف على استغالل 1.55يظهر من الجدول )
، ثم 6002% في عام 52.6المدخالت )العمل ورأس المال الثابت ورأس المال النقدي( تقدر ب 

حيث كان معدل الكفاءة  6050مستوى لها عام  أدنىنخفاض إلى أن وصلت إلى استمرت باال
 %.22.5لتصبح  6055% ثم ارتفعت قليالا عام 21.2التقنية 
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في جميع سنوات الدراسة كانت المصارف تعاني من عدم الكفاءة التخصيصية   فإنهوكما يظهر 
% 55ت الدراسة حيث تراوحت من وهناك تقارب كبير في نسب الكفاءة التخصصية في جميع سنوا

 %.55إلى 

% وأقل كفاءة 55.5تم تحقيق أعلى كفاءة تخصصية بمعدل  6005 عامأنه في بويظهر 
ارتفعت بشكل طفيف  6055%، وفي عام 52.2بمعدل  6050في عام  أيضاا تخصصية كانت 

 %.55.1لتصل إلى 

الدراسة كانت منخفضة جداا محل  مصارفومن خالل ما سبق يمكن القول أن كفاءة التكاليف لل
 6050مستوى كفاءة عام  أدنى، وكان 6005% في أعلى مستوياتها عام 52حيث لم تتجاوز 

 %.50.5بمعدل 

 الفلسطينية إلى عدة أسباب منها: مصارفرجاع سبب نقص الكفاءة في التكاليف للإويمكن 

تفعة لجلب مر  المحلية من خالل وضع أجور مصارفارتفاع مصاريف الموظفين لدى ال -5
 كفاءات وأصحاب خبرة، وهو ما أظهرته عدم مرونة الطلب السعرية على عنصر العمل.

 مصارفبال ي صغير مقارنةا إنتاجالفلسطينية بشكل عام تعمل في مستوى  مصارفال أن -6
 العالمية.

محل الدراسة في المزج بين الموارد المتاحة بشكل أمثل، وهذا يظهر جلياا  مصارفعدم كفاءة ال -3
لم تتعد نسبة التي خالل تدني درجة كفاءة التخصيص في جميع سنوات الدراسة و  من

55.5.% 

 مصرفير الكفاءة التشغيلية حسب كل تقد 5.4.3
من خالل برنامج  مصرفتم تقدير الكفاء التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية حسب كل 

Frontier 4.1 ( 1.56كما في الجدول رقم.) 
 (5.43جدول رقم )

 مصرفالتشغيلية حسب كل  الكفاءة

 مصرفال
التجاري 
 الرفاه الفلسطيني

 اإلسالمي
 الفلسطيني

االستثمار 
 الفلسطيني

 اإلسالمي
 المتوسط فلسطين القدس العربي

 %74.00 %75.70 %70.50 %79.90 %73.00 %73.10 %76.30 %69.40 كفاءة التقنية
 %17.90 %15.50 %21.11 %19.10 %19.40 %11.11 %15.10 %16.10 كفاءة التخصصية
 %13.10 %11.60 %14.00 %15.20 %14.40 %13.60 %12.00 %11.00 كفاءة التكاليف

 (Frontier 4.1المصدر: من اعداد الباحث باستخدام برنامج )
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الفلسطينية محل الدراسة في كل من الكفاءة  مصارف( الفروقات بين ال1.6كما يظهر الشكل رقم )
 التحكم بالتكاليف. التقنية والتخصصية وكفاءة

 (5.3شكل رقم )
 مصرفمتوسط الكفاءة التشغيلية حسب ال

 
إلى آخر حيث  مصرف( يتضح أن الكفاءة التقنية تختلف من 1.56من خالل الجدول رقم )

 اإلسالمي مصرف%، حيث كان أعلى معدل كفاءة تقنية من نصيب ال50% و50تراوحت بين 
 في المركز الثالثفلسطين  مصرف% وقد جاء 52.3 الرفاه مصرف% ومن ثم 50العربي بمعدل 

 مصرفاالستثمار الفلسطيني ثم  مصرفالفلسطيني ثم  اإلسالمي مصرف% ثم ال51.5بنسبة 
 %.25.1التجاري الفلسطيني بمعدل  مصرفالقدس وأخيراا ال

الفلسطينية حيث  مصارفلدى جميع ال متدنيةبينما يظهر أن الكفاءة التخصصية كانت بدرجات 
القدس بأعلى  مصرف%، وحظي 60% وحتى 51فقد تراوحت بين  مصارفقاربت بين جميع الت

%، وقد 55.1االستثمار الفلسطيني بمعدل  مصرف%، ومن ثم 60درجة كفاءة تخصصية بمعدل 
 اإلسالمي مصرف% ومن ثم ال55.3بمعدل  ثالث مصرفالعربي  اإلسالمي مصرفجاء ال

 %. 51.1ن بمعدل فلسطي مصرفالفلسطيني وجاء أخيراا 

العربي حقق أعلى درجة كفاءة تكاليف بمعدل  اإلسالمي مصرفويظهر من كفاءة التكاليف أن ال
%، ويمكن مالحظة أن 51القدس  مصرفالفلسطيني ثم  االستثمار مصرف% ومن ثم 51.6

 %.55بمعدل  في المركز األخيرالتجاري الفلسطيني جاء  مصرفال
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الفلسطينية محل الدراسة أكثر كفاءة تقنياا منها  مصارفأن الإلى  شارةوبشكل عام يمكن اإل
تخصصياا، أي أنها تبدي كفاءة أكثر في اختيار المدخالت األقل تكلفة من المزج بين هذه 

 المدخالت.

 ؤةتقنياا بينما تعتبر غير كف ؤةكف دالفلسطينية تع مصارفحيث يتضح مما سبق أن جميع ال
من حيث التحكم بالتكاليف، ويمكن القول أنه وبشكل خاص يعاني  ؤةير كفوبالتالي غ صياا يتخص

)العمل، رأس المال الثابت ورأس المال  نتاجاإلمصرف فلسطين من مشكلة المزج بين عناصر 
 النقدي( حيث يتضح مما سبق أنه حظي بأقل كفاءة تخصيص بين المصارف محل الدراسة.

 

 ير الكفاءة التشغيلية حسب الحجمتقد 5.4.4
 (5.44) جدول رقم

 الكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية حسب الحجم

 مصارفال الكفاءة
 الصغيرة

المصارف 
 المتوسطة

المصارف 
 الكبيرة

 %11.11 %15.11 %12.15 كفاءة التقنية
 %11.61 %11.11 %15.11 صيةيكفاءة التخص

 %12.11 %14.41 %11.51 كفاءة التكاليف
 Excelبرنامج المصدر: محسوبة باستخدام 

( مقارنة بين الكفاءة التقنية والكفاءة التخصصية وكفاءة التحكم في 1.53يوضح الجدول رقم )
التكاليف بين المصارف المحلية الفلسطينية حسب الحجم، حيث يتضح أن المصارف متوسطة 
الحجم أكثر كفاءة من المصارف صغيرة الحجم وكبيرة الحجم، حيث حققت المصارف متوسطة 

كبيرة الحجم حصلت على  مصارف% بينما ال51.1حجم كفاءة التكاليف بالمتوسط قدرت ب ال
صغيرة الحجم على  مصارف% فيما حصلت ال56.5درجة كفاءة في التحكم في التكاليف بنسبة 

كبيرة الحجم أو متوسطة أو صغيرة  كانت سواءا  مصارفأن كل ال أيضاا %، كما يتضح 55.1نسبة 
عدم الكفاءة في تخصيص الموارد بشكل  ؛ي التحكم في التكاليف وذلك بسببتبدي كفاءة ضعيفة ف

أمثل، حيث يظهر جلياا أن الكفاءة التقنية في المصارف متوسطة الحجم والتي تعبر عن قدرة 
أكبر من الكفاءة وهي % 51.3المصارف على استغالل المدخالت تقدر في المتوسط ب 

 %.55.6التخصيصية والتي تقدر ب 
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أوالا  على النحو التالي: حسب الحجم مصارفخالل هذه المقارنة يمكن ترتيب كفاءة الومن 
 المصارف متوسطة الحجم ثم المصارف كبيرة الحجم وأخيراا المصارف صغيرة الحجم.

 

 ير الكفاءة التشغيلية حسب طبيعة المصارفتقد 5.4.1
 (5.41جدول رقم )

 ب طبيعة المصرفالكفاءة التشغيلية للمصارف المحلية الفلسطينية حس
 التقليدية ةاإلسالمي الكفاءة

 %12.11 %16.51 كفاءة التقنية

 %11.12 %11.15 صيةيكفاءة التخص

 %12.61 %14.41 كفاءة التكاليف

 Excelالمصدر: محسوبة باستخدام برنامج 

ة والتي تمثل )المصرف اإلسالمي( مقارنة الكفاءة التشغيلية بين المصارف 1.51يوضح الجدول )
(، حيث مصارفالفلسطيني( والمصارف التقليدية )باقي ال اإلسالميالمصرف العربي و  اإلسالمي

التقليدية في كل من الكفاءة التقنية  مصارفعلى ال ة تتفوقاإلسالمييظهر أن المصارف 
% 52.1ة في الكفاءة التقنية نسبة اإلسالمي مصارفوالتخصيصية وكفاءة التكاليف، حيث حققت ال

 بنسبةة في كفاءة التخصيص اإلسالمي مصارفال تللمصارف التقليدية، كما تفوق %53مقابل 
% للمصارف التقليدية، وبالتالي كانت كفاءة التحكم في التكاليف 55% مقابل 55قدرت بحوالي 

إلى أن  ذلك % للمصارف التقليدية، ويمكن أن يعزى56.2ة مقابل اإلسالمي% للمصارف 51.1
 التقليدية. مصارفة تختلف عن السالمياإل مصارفطبيعة عمل ال
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 النتائج 6.4

 مصارفالمتعلقة بتحكم ال ىفرضيات البحث الثالث فيما بينها، حيث تؤثر الفرضية األول تترابط
 لما كانالثالثة. أي أنه كمباشر في فرضيات البحث الثانية و بشكل و  الفلسطينية ومراقبتها لتكاليفها

 مصارفالفلسطينية القدرة في التحكم ومراقبة تكاليفها، سيؤدي ذلك إلى تمتع هذه ال مصارفلل
نتيجة لتنويع  النطاق نتيجة الزيادة في حجم نشاطاتها، وكذلك تمتعها بوفورات الحجمبوفورات 
ن خالل حجم هذه الدراسة، وم أجريت فيومن خالل الدراستين اإلحصائية والمالية التي ، منتجاتها

 إل  النتائج التالية: يخلصالسبعة محل الدراسة،  مصارفأي ال ،عينة الدراسة

 مصارفالفلسطينية من حيث حجم أصولها، حيث يمكن تقسيمها إلى  مصارفتختلف وتتنوع ال .5
مليون  500صغيرة الحجم، وهي التي لم يبلغ حجم القروض واالستثمارات األخرى فيها مبلغ  )

متوسطة الحجم، وهي التي تجاوز مبلغ  مصارفو  فروع، 50ها أقل من عرو دوالر( وعدد ف
مليون دوالر وكان عدد  610مليون دوالر ولم يتعد  500القروض واالستثمارات األخرى فيها 

كبيرة الحجم التي يتجاوز حجم القروض  مصارف، و اا فرع 60و  50أفرعها يتراوح بين 
 .اا فرع 60مليون ويزيد عدد فروعها عن  610واالستثمارات األخرى فيها مبلغ 

هناك تباين وفروق بين المصارف في بيانات كل من التكاليف الكلية واالستثمارات األخرى  .6
وسعر رأس المال الثابت ورأس المال النقدي، وفي المقابل ال يوجد اختالف في بيانات سعر 

 العمل.

 اإلحاللث إمكانية حي من بالكفاءة تمتعت الفلسطينية محل الدراسة مصارفال أن وجد عام شكلب .3
بين العمل ورأس المال الثابت في  اإلحاللمكانية إبين مدخالتها، واالستثناء الوحيد كان في 

 .العربي اإلسالمي مصرفال

د أن فوج مدخالتها، سعارأ خالل من تكاليفها في التحكم في مصارفال بكفاءة يتعلق فيما أما .1
لكل من العمل ورأس المال دراسة لم تحقق مرونة طلب سعرية الفلسطينية محل ال مصارفال

استجابة  ب سعرية في عنصر رأس المال النقدي حيث أن هناكالثابت ولكنها حققت مرونة طل
 للكميات المطلوبة من الودائع وديون المصارف نتيجة للتغير في أسعارها.

 مصارف، إال أن المصرفم الخلصت هذه الدراسة إلى أن وفورات الحجم تتزايد كلما صغر حج .1
كانت صغيرة أم متوسطة أم كبيرة من حيث الحجم، لم تحقق  الفلسطينية محل الدراسة سواءا 
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وفورات الحجم، وكانت درجة الوفورات سالبة، أي أقل من الواحد الصحيح ولكن بشكل 
 متفاوت.

ر أمريكي، أي مليون دوال 550للصناعة المصرفية في فلسطين بذ  األمثليتحدد حجم النشاط  .2
من القروض واالستثمارات األخرى(  صغيرة الحجم رفع حجم نشاطها )مزيداا  مصارفتستطيع ال
 الكفء. دنىمليون دوالر أمريكي، حيث تبلغ الحد األ 550إلى مبلغ  

 مصارفصغيرها وكبيرها، بوفورات النطاق ويمكن القول بأن ال مصارفال تتمتع جميع ال .5
 لتنويع في منتجاتها.الفلسطينية ال تستطيع ا

% وكفاءة تخصصية 51يتضح أن المصارف الفلسطينية حققت كفاءة تقنية تقدر في المتوسط  .5
% أي أن عدم 53% وبالتالي كفاءة في التحكم في التكاليف نحو 55تقدر في المتوسط نحو 

% وهي نسبة كبيرة جداا وعليه يمكن القول أن 55كفاءة التحكم في التكاليف تقدر بنحو 
 استخدام المدخالت للحصول على قيمة معينة من المخرجات الزال بعيداا عن حدود الكفاءة.

إن المصارف المحلية الفلسطينية أكثر كفاءة في استغالل الموارد المتاحة للوصول إلى  .5
لهذه الموارد، كما أنها أقل كفاءة في التحكم في التكاليف  األمثلالمخرجات من استعمال المزيج 

عدم الكفاءة في المزج بين الموارد المتاحة بشكل أمثل، ويظهر ذلك بشكل  لك إلىويرجع ذ
 واضح من خالل عدم وجود وفورات حجم.

يتضح أن المصارف متوسطة الحجم أكثر كفاءة نسبياا من المصارف الصغيرة الحجم والكبيرة  .50
بشكل أمثل ومن ثم في  في المزج بين هذه المواردأو في استغالل الموارد المتاحة  سواءا  ،الحجم

%، وكفاءة 51.33التحكم في التكاليف، حيث حققت كفاءة تقنية تقدر في المتوسط بنحو 
%، وبالتالي كفاءة في التحكم بالتكاليف تقدر بذ 55.55نحو بتخصيصية تقدر في المتوسط 

51.1.% 

في  سواءا  ة أكثر كفاءة نسبياا من المصارف التقليدية،اإلسالميأن المصارف  أيضاا يتضح  .55
في المزج بين هذه الموارد بشكل أمثل ومن ثم في التحكم في أو استغالل الموارد المتاحة 

%، وكفاءة تخصيصية تقدر 52.1التكاليف، حيث حققت كفاءة تقنية تقدر في المتوسط بنحو 
 %.51.4%، وبالتالي كفاءة في التحكم بالتكاليف تقدر بذ 55.51نحو بفي المتوسط 

% 55% و 55.5أكفأ المصارف تقنياا وتخصيصياا بمعدل  يعدالعربي  إلسالمياأن المصرف  .56
 %.51.6كان أكفأ المصارف محل الدراسة تحكماا في التكاليف بنسبة  وبالتاليعلى التوالي، 
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 التوصيات 6.3

الفلسطينية في القيام بوظائفها األساسية من بين القضايا الرئيسة الملحة التي  مصارفال كفاءة تعد
، حيث يتطلب نتاجاإلي معالجتها، وذلك بغية التصدي لتحديات العولمة، وتشجيع نمو قطاع ينبغ

ات والمشاريع شركى أفضل اللاألمر إصالحات واسعة النطاق تهدف إلى توجيه الموارد إ
االستثمارية والمساهمة في ضمان االستخدام الكفء لهذه الموارد، ومن منطلق ما تقدم من نتائج 

اسة، يمكن أن يتم صياغة بعض التوصيات المهمة التي يمكن لسلطة النقد الفلسطينية في هذه الدر 
حتى تتمكن من أداء مهماتها بشكل أفضل  مصارفأن تتبعها لرفع كفاءة هذه ال مصارفوإلدارة ال

 وفيما يأتي أهم هذه التوصيات:

الوسائل التي من الحديثة التي توفر األساليب و  في ضوء تعاظم دور التكنولوجيا المصرفية .5
وادخار التكاليف وبالتالي التحكم في أسعار المدخالت، والرفع من  يةنتاجاإلشأنها رفع مستوى 

الفلسطينية من تطوير التعامل بالوسائل والتقنيات  مصارفكفاءة الخدمات والمنتجات، البد لل
 الحديثة لزيادة تنافسيتها.

لسطينية، فيجب العمل على االرتقاء بكفاءة الف مصارفبين مدخالت ال اإلحاللرغم امكانية  .6
 مصرفالعنصر البشري من خالل التكوين والتدريب الالزمين للرفع من كفاءة موظفي ال

وتحسين مهاراتهم، ذلك ألن العنصر البشري يعد من الركائز األساسية لالرتقاء باألداء 
 المصرفي.

ليدية، وفي ظل التحديات التي الفلسطينية باعتمادها على األنشطة التق مصارفتتميز ال .3
الفلسطينية  مصارفيفرضها تحرير تجارة الخدمات المصرفية والمنافسة الشديدة، يجب على ال

تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تجمع بين التقليدي والمستحدث من المنتجات 
عي، وتقديم لزيادة نطاق عملياتها، كما يجب عليها التخلي عن التخصص الوظيفي والقطا

 أنشطة تمويلية مبتكرة.

الفلسطينية ال تتمتع بكفاءة الحجم، لذلك فإن االندماج  مصارفتشير نتائج الدراسة إلى أن ال .1
يمكن أن يعمل على تقوية مراكزها المالية لتحقيق وفورات الحجم، والوصول  مصارفبين هذه ال

الكفاءة من خالل تخفيض التكاليف بالوحدة المصرفية إلى حجم اقتصادي معين يتيح لها زيادة 
لمواجهة احتياجات الشركات  مصارفوتعظيم الربح، وذلك بزيادة القدرة االئتمانية لهذه ال

 .يةنتاجاإلوالمشاريع 
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إلى أن المصارف الفلسطينية محل الدراسة ال تتمتع بكفاءة النطاق،  أيضاا كما تشير النتائج  .1
إلى االهتمام بتنويع منتجاتها وخدماتها لمنحها  لذلك من الضروري أن تنبه إدارة المصارف

 كفاءة في تخفيض مصاريفها والتحكم في تكاليف أنشطتها.

تشير نتائج الدراسة إلى مشكلة عامة لدى المصارف الفلسطينية وخاصة مصرف فلسطين في  .2
مزج بين المدخالت، لذا ينصح مدراء البنوك باالهتمام بال األمثلعدم كفاءة التخصيص والمزج 

االهتمام بأسعار المدخالت وخاصة العمل ورأس  من خاللبين مدخالت البنوك بشكل أفضل 
واالعتماد ثابت حيث أن المصارف ال تتمتع بمرونة طلب سعرية على هذه العناصر، المال ال

لعناصر  األمثللوصول إلى التخصيص تكاليف المدخالت وا على التكنولوجيا الحديثة لتخفيض
 ادة التحكم في مصاريف وتكاليف أنشطة المصارف.، لزينتاجاإل

 مقترحةالدراسات ال 6.4

 تنصح الدراسة الباحثين في المستقبل باالهتمام بالدراسات التالية:

 .TFAأو  DEAكمي آخر على سبيل المثال كفاءة المصرفية باستخدام نموذج القياس  .5

 .SFAقياس كفاءة الربح للمصارف الفلسطينية باستخدام نموذج  .6

حدى الطرق إباستخدام  دير كفاءة المصارف الفلسطينية على مستوى التكلفة والربحتق .3
 .الكمية

حدى الطرق الكمية دراسة مقارنة بين إتقدير كفاءة المصارف الفلسطينية باستخدام  .1
 المصارف التجارية واإلسالمية.

 أسباب عدم الكفاءة التخصيصية للمصارف المحلية الفلسطينية. .1

تشغيلية لقطاع آخر مثالا القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدماتي في قياس الكفاء ال .2
 فلسطين.
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(، دور الجهاز المصرفي في فلسطين وأثره في تمويل التنمية، رسالة 6005الد )الطنبور، خ .61
 ماجستير، الجامعة االردنية، عمان، األردن.

( CAMELS(. تحليل نظام التقييم المصرفي األمريكي )6005الفرا، أحمد نور الدين ) .61
الجامعة  ،المحاسبة والتمويلفي  رسالة ماجستير ،كأداة للرقابة على القطاع المصرفي

 .فلسطين ،ة، غزةاإلسالمي
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(، أثر التسهيالت المصرفية على قطاعات االقتصاد المختلفة، 6001الفليت، خلود عطية ) .62
 ة، غزة، فلسطين.اإلسالميرسالة ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة 

، 5، طتقويم كفاءة االداء في الوحدات االقتصادية، (6000)الكرخي مجيد عبد جعفر .65
 .دار الكتب للطباعة والنشر العراق: ،بغداد

، اثر قوة السوق وهيكل الكفاءة على أداء البنوك (6005) الكور عزالدين والفيومي نضال .65
المجلة األردنية  التجارية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان،

 . 3العدد  ،3، المجلد في ادارة األعمال

مقدمة لمؤتمر  عمل أثر السيولة على كفاءة التكلفة واألداء، ورقة ،(6005) الكور عزالدين .65
 ة الثاني.اإلسالميالخدمات المالية 

، تقدير عدم الكفاءة على مستوى التكلفة والربح دراسة تطبيقية على (6005) الكور عزالدين .30
 ة.اإلسالمية األردنية، مؤتمر الخدمات المالية اإلسالميالبنوك التجارية التقليدية و 

 .يروت، المجلد األول، بواالقتصادية الدراسات االجتماعية(، 5550) الموسوعة الفلسطينية، .35

كفاءة ويم (، تق6055مشسرف ) فلايريوب، بان هاني وجمال الدين، شذا عاصم وعيدان، أ .36
 ، جامعة بغداد، العراق.يةنتاجاإلاإلداء باستخدام بعض المؤشرات 

عمان،  ،6، ط دارسة الجدوى االقتصادية ،(6001ان  )آدم، يوحنا عبد  واللوزي، سليم آل .33
 األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 ،عمان ،إدارة المصارف: مدخل تحليلي كمي معاصر(، 6006علي، رضا صاحب، ) آل .31
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعاألردن: 

سطيني بين فرص ( دراسة تحليلية لواقع االقتصاد الفل6001القمصان، خالد، ) أبو .31
االستثمار وتحديات المستقبل، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي األول المنعقد في كلية 

 .ةاإلسالميالتجارة، الجامعة 

(، تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية إدارة 6005) خليل ةيسمرة، ران أبو .32
 فلسطين. ،ة، غزةسالمياإلالخصوم، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة 

استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة  أهمية(، 6050عودة، علي عدنان ) أبو .35
ة، اإلسالميتسعير الخدمات المصرفية، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة 

 غزة، فلسطين.
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المصارف وفقا  اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في ،(6005كمال، ميرفت علي ) أبو .35
، ة، غزةاإلسالمي، الجامعة في إدارة األعمال رسالة ماجستير ،IIللمعاير الدولية بازل

 .فلسطين

، بكدار، رام االقتصاد الفلسطيني في المرحلة االنتقالية(، 5555محمد وآخرون ) أشتية، .35
 اهلل ، فلسطين.

، سلسلة الخبراء ،قياس كفاءة بنوك مجلس التعاون الخليجي ،(6055ابراهيم ) أونور، .10
 .15المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد 

ور القطاع المصرفي الفلسطيني في إعادة األعمار، ورقة عمل د(، 5555فؤاد ) بسيسو، .15
 مقدمة للمؤتمر المصرفي األول في فلسطين، غزة، فلسطين.

، 5، طالمبادئ واالتجاهات الحديثة في ادار الم سسات(، 6001حسين ابراهيم ) بلوط، .16
 .دار النهضة العربية :بيروت، لبنان

 دار الكندي.اربد، األردن:  ،5ط ،اقتصاديات النقود والبنوك(، 6003هاني، حسين ) بني .13

ة، جامعة فرحات اإلسالمي، تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف (6005) شوقي ،بورقبة .11
 عباس، سطيف، الجزائر.

قييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية ت ،(6005خليل ) وعبدالرازق، ، أحمدبوعبدلي .11
من حيث العائدة والمخاطرة دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري، ورقة عمل مقدمة في 

 ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وتحديات.

 .5555عدد الحادي والعشرون، يناير الوقائع الفلسطينية، ال جريدة .12

كفاءة أداء المؤسسات  قياس(، 6050، محمود احمد وعبدالحميد، مظهر خالد )حسين .15
(،جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، قييالتطو  اناتيالب ليباستخدام )تحل التعليمية
 .55العدد ، 2المجلد  ،واالقتصادية االداريةللعلوم  تيمجلة تكر  العراق،

المصرفي، ورقة بحثية في الملتقى منظومة (، تقييم كفاءة األداء 6050صالح ) خالص، .15
 .355 -355المصرفية الجزائرية، ص

(، قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد 6005حدة و فاطمة الزهراء نوي ) رايس .15
مجلة جامعة القدس (، 6005-6001التكلفة العشوائية: دراسة حالة البنوك الجزائرية )

 ، فلسطين.51-11، المجلد األول، ص62 ، العددالمفتوحة لألبحاث والدراسات

(، دور القطاع المصرفي في تنمية سوق رأس المال، ورقة عمل 6005فاروق ) زعيتر، .10
 .يمقدمة في الملتقى السنوي األول لسوق رأس المال الفلسطين
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(، تقويم أداء المصارف باستخدام أدوات 6001لطيف واألمين ماهر والمهندس منيرة ) زيود .15
سلسلة العلوم االقتصادية ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلميةلي، التحليل الما
 .1، العدد 65، المجلد والقانونية

(، تقييم كفاءة النظام المالي الجزائري ودوره في تمويل االقتصاد، 6005ابتسام ) ساعد، .16
رة ، فرع نقود وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسك االقتصاديةرسالة ماجستير في العلوم 

 الجزائر.

(، دور القطاع المصرفي في تنمية االقتصاد الفلسطيني،  ورقة عمل 6002علي ) شاهين، .13
 ة.اإلسالمي، الجامعة يسرائيلع  غذزة بعد االنسحاب اإلمقدمة لمؤتمر تنميذذة وتطذذوير قطذا

في (، العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة 6005بهية مصباح ) صباح، .11
 ة، غزة، فلسطين.اإلسالميفلسطين، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة 

، الرنتيسي للطباعة والنشر، أفاق النظام المصرفي الفلسطيني(، 6003يوسف ) عاشور، .11
 ، غزة، فلسطين.6ط

(، خدمات التسليف في البنوك التجارية العاملة في فلسطين، مركز 5555سليمان ) عبادي، .12
 ، نابلس ، فلسطين.1ث والدراسات الفلسطينية والدائرة االقتصادية رقم البحو 

، 501، العدد جسر التنمية سلسلة ،كفاءة البنوك العربية ،(6055مواله، وليد )يونيو،  عبد .15
 الكويت.

دارتها6006) عبدالمطلب عبدالحميد، .15 االسكندرية، مصر:  ،(. البنوك الشاملة عملياتها وا 
 الدار الجامعية.

(، تقويم األداء المالي لمصرف الرشيد وأهميته في قياس 6056رجاء رشيد ) الستار،عبد .15
، 35، العدد الجامعة االقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم مخاطر السيولة المصرفية، 

 .536-551ص

، الدار 6، ط االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق(، 5555عطية ) عبدالقادر، .20
 ، مصر.الجامعية: االسكندرية

، عمان، العمليات المصرفية الطرق المحاسبية الحديثة(، 5555خالد أمين ) عبداهلل، .25
 االردن.

(، إدارة الموجودات / المطلوبات لدى المصارف التقليدية 6005عمر محمد ) عثمان، .26
ة، رسالة دكتوراه في الفلسفة المالية والمصرفية، جامعة دمشق، دمشق، اإلسالميوالمصارف 

 سوريا.
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(، اختبار مدى كفاءة إدارة مخاطر 6050عز الدين نايف وعثمان، محمد داود ) انزة،عن .23
، ورقة عمل مقدمة في األردنية ةاإلسالمياالئتمان على جودة المحافظ االئتمانية في البنوك 
 ، األردن.الخاصةالمؤتمر العلمي الدولي السابع، جذامعة فيالدلفيا 

الئتمانية في البنوك العاملة في فلسطين، رسالة (، السياسية ا6001امجد عزت ) عيسى، .21
 ماجستير في ادارة السياسة االقتصادية، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين.

أثر السياسات االقتصادية في اداء المصارف  ،(6005نصر حمود مزنان  ) فهد، .21
 عمان، األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.، 5، طالتجارية

قياس الكفاءة النسبية للجامعات الحكومية بالمملكة العربية  (،6005محمد شامل ) فهمي، .22
 ل.العدد األو  ،، المجلد األوليةمجلة جامعة أم القرى  للعلوم التربوية والنفسالسعودية، 

(، قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية دارسة 6002محمد الجموعي ) قريشي .25
، اطروحة دكتوراه دولة في 6003-5551الفترة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خالل 

 العلوم االقتصادية تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، الجزائر.

، الصفحات مجلة الباحث ،تقييم أداء المؤسسات المالية ،(6001محمد الجموعي ) قريشي، .25
55-51. 

لة رسا ،وتحدياتها II(، دوافع تطبيق دعائم بازل 6005ميساء محي الدين ) كالب، .25
 ة، غزة، فلسطين.اإلسالميماجستير في المحاسبة، الجامعة 

(، إمكانيات رفع كفاءة أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل 6056بعلي حسني ) مبارك، .50
في ظل التغيرات االقتصادية والمصرفية المعاصرة، رسالة ماجستير في اإلدارة المالية، 

 جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر.

ة، رسالة اإلسالمي(، المعالجة الضريبية لمعامالت المصارف 6001ل مرشد )فاض محمود، .55
 ماجستير في المحاسبة، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين.

رها في تنمية اقتصاديات المغرب و ة وداإلسالميالبنوك (، 6005لقمان محمد ) مرزوق، .56
 للبحوث والتدريب، المغرب. اإلسالميالمعهد  ،6ط ،العربي

(، إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك العاملة في فلسطين وفق 6056محمد ) أحمد مصبح، .53
ة، غزة ، اإلسالميمستجدات اتفاقية بازل، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، الجامعة 

 فلسطين.

ة والتقليدية في الجزائر، اإلسالمي(، قياس كفاءة البنوك 6055) هواري وفيصل شياد معراج .51
 ي بغرداية، الجزائر.المركز الجامع
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 المالحق
 (1ملحق رقم )

 مصارفلل النموذجمتغيرات جدول بيانات 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 فلسطين

2011 54.338 720.173 501.296 0.024 0.116 0.006 

2010 44.721 545.026 554.037 0.026 0.109 0.003 

2009 32.195 343.311 579.300 0.018 0.089 0.004 

2008 33.684 285.337 520.758 0.018 0.101 0.011 

2007 26.285 243.588 448.304 0.015 0.076 0.014 

2006 20.705 260.493 251.874 0.013 0.094 0.015 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 القدس

2011 19.548 288.376 58.548 0.020 0.086 0.010 

2010 13.741 198.951 113.033 0.018 0.094 0.008 

2009 11.519 121.189 133.494 0.019 0.074 0.011 

2008 11.159 128.520 77.083 0.016 0.042 0.022 

2007 10.969 43.215 183.027 0.016 0.078 0.044 

2006 5.208 34.224 93.802 0.015 0.239 0.026 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 العربي اإلسالمي

2011 11.279 133.226 100.426 0.021 0.197 0.010 

2010 9.886 77.987 129.592 0.019 0.220 0.003 

2009 8.943 92.173 116.968 0.019 0.219 0.005 

2008 11.207 112.176 131.207 0.022 0.204 0.019 

2007 13.339 95.240 95.517 0.022 0.133 0.017 

2006 10.601 92.675 58.461 0.020 0.123 0.019 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 الفلسطيني اإلسالمي

2011 12.704 187.390 6.142 0.022 0.157 0.015 

2010 11.629 171.062 7.701 0.022 0.207 0.006 

2009 9.385 88.890 8.124 0.019 0.232 0.009 

2008 13.998 87.802 7.578 0.017 0.208 0.079 

2007 10.188 91.074 23.744 0.022 0.207 0.060 
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2006 7.166 79.414 47.218 0.021 0.131 0.052 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 التجاري الفلسطيني

2011 6.901 56.448 77.182 0.021 0.104 0.010 

2010 6.041 49.492 76.277 0.020 0.102 0.008 

2009 4.644 14.958 65.849 0.018 0.103 0.007 

2008 4.075 14.941 58.865 0.016 0.081 0.010 

2007 3.961 21.351 49.351 0.016 0.114 0.012 

2006 3.780 25.774 37.383 0.018 0.124 0.014 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 الستثمار الفلسطيني

2011 9.489 78.772 85.855 0.019 0.113 0.009 

2010 7.939 95.463 72.473 0.017 0.063 0.007 

2009 6.020 81.099 67.661 0.016 0.092 0.008 

2008 8.658 51.427 111.784 0.017 0.089 0.026 

2007 9.359 75.290 123.650 0.015 0.066 0.042 

2006 9.314 79.142 99.283 0.017 0.066 0.039 

 TC Y1 Y2 P1 P2 P3 الرفاه

2011 7.299 76.300 184.703 0.019 0.100 0.009 

2010 5.742 42.998 71.411 0.022 0.227 0.011 

2009 5.141 45.850 69.541 0.017 0.168 0.011 

2008 4.959 39.963 42.581 0.018 0.145 0.029 

2007 3.245 23.266 53.349 0.016 0.128 0.019 

2006 1.706 5.182 32.547 0.014 0.079 0.012 
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 (3ملحق رقم )

 جدول تحليل التباين
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

TC Between Groups 3967196485571520.500 6 661199414261920.100 24.516 .000 

Within Groups 943961398549709.400 35 26970325672848.840   

Total 4911157884121230.000 41 .000   

Y1 Between Groups 568622007425603070.000 6 94770334570933840.000 13.309 .000 

Within Groups 249221988923714720.000 35 7120628254963278.000   

Total 817843996349317760.000 41    

Y2 Between Groups 854799971595832700.000 6 142466661932638784.000 47.766 .000 

Within Groups 104389855865702336.000 35 2982567310448638.000   

Total 959189827461534980.000 41    

P1 Between Groups .000 6 .000 1.906 .107 

Within Groups .000 35 .000   

Total .000 41    

P2 Between Groups .068 6 .011 6.787 .000 

Within Groups .059 35 .002   

Total .127 41    

P3 Between Groups .003 6 .001 2.553 .037 

Within Groups .008 35 .000   

Total .011 41    
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 (4ملحق رقم )

 جدول المقارنات المتعددة
Multiple Comparisons 

Bonferroni 

Depende

nt 

Variable (I) BANK (J) BANK 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

TC  االستثمار
 الفلسطيني

 

 7.4059 -12.2314- 1.000 2.99737 -2.41273- سالمي العربياإل

 7.4366 -12.2007- 1.000 2.99737 -2.38205- يسالمي الفلسطيناإل

 13.3814 -6.2559- 1.000 2.99737 3.56275 التجاري الفلسطيني

 13.5997 -6.0376- 1.000 2.99737 3.78103 الرفاه

 6.2578 -13.3795- 1.000 2.99737 -3.56088- القدس

 -17.0398- -36.6771- 000. 2.99737 *-26.85845- فلسطين

 االسالمي العربي

 

 12.2314 -7.4059- 1.000 2.99737 2.41273 االستثمار الفلسطيني

 9.8493 -9.7880- 1.000 2.99737 03068. اإلسالمي الفلسطيني

 15.7941 -3.8432- 1.000 2.99737 5.97548 التجاري الفلسطيني

 16.0124 -3.6249- 971. 2.99737 6.19377 الرفاه

 8.6705 -10.9668- 1.000 2.99737 -1.14815- القدس

 -14.6271- -34.2644- 000. 2.99737 *-24.44572- فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

 12.2007 -7.4366- 1.000 2.99737 2.38205 االستثمار الفلسطيني

 9.7880 -9.8493- 1.000 2.99737 -03068.- اإلسالمي العربي

 15.7634 -3.8738- 1.000 2.99737 5.94480 التجاري الفلسطيني

 15.9817 -3.6556- 993. 2.99737 6.16308 الرفاه

 8.6398 -10.9975- 1.000 2.99737 -1.17883- القدس

 -14.6578- -34.2950- 000. 2.99737 *-24.47640- فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 6.2559 -13.3814- 1.000 2.99737 -3.56275- االستثمار الفلسطيني

 3.8432 -15.7941- 1.000 2.99737 -5.97548- اإلسالمي العربي

 3.8738 -15.7634- 1.000 2.99737 -5.94480- اإلسالمي الفلسطيني

 10.0369 -9.6004- 1.000 2.99737 21828. الرفاه

 2.6950 -16.9423- 485. 2.99737 -7.12363- القدس

 -20.6026- -40.2398- 000. 2.99737 *-30.42120- فلسطين

 6.0376 -13.5997- 1.000 2.99737 -3.78103- االستثمار الفلسطيني الرفاه

 3.6249 -16.0124- 971. 2.99737 -6.19377- اإلسالمي العربي

 3.6556 -15.9817- 993. 2.99737 -6.16308- اإلسالمي الفلسطيني

 9.6004 -10.0369- 1.000 2.99737 -21828.- التجاري الفلسطيني
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 2.4767 -17.1606- 409. 2.99737 -7.34192- القدس

 -20.8208- -40.4581- 000. 2.99737 *-30.63948- فلسطين

 13.3795 -6.2578- 1.000 2.99737 3.56088 االستثمار الفلسطيني القدس

 10.9668 -8.6705- 1.000 2.99737 1.14815 اإلسالمي العربي

 10.9975 -8.6398- 1.000 2.99737 1.17883 اإلسالمي الفلسطيني

 16.9423 -2.6950- 485. 2.99737 7.12363 التجاري الفلسطيني

 17.1606 -2.4767- 409. 2.99737 7.34192 الرفاه

 -13.4789- -33.1162- 000. 2.99737 *-23.29757- فلسطين

 36.6771 17.0398 000. 2.99737 *26.85845 االستثمار الفلسطيني فلسطين

 34.2644 14.6271 000. 2.99737 *24.44572 اإلسالمي العربي

 34.2950 14.6578 000. 2.99737 *24.47640 اإلسالمي الفلسطيني

 40.2398 20.6026 000. 2.99737 *30.42120 التجاري الفلسطيني

 40.4581 20.8208 000. 2.99737 *30.63948 الرفاه

 33.1162 13.4789 000. 2.99737 *23.29757 القدس

Y1  االستثمار
 الفلسطيني

 135.8770 -183.3061- 1.000 48.71902 -23.71458- اإلسالمي العربي

 118.8518 -200.3313- 1.000 48.71902 -40.73978- اإلسالمي الفلسطيني

 205.9627 -113.2203- 1.000 48.71902 46.37120 التجاري الفلسطيني

 197.5304 -121.6527- 1.000 48.71902 37.93885 الرفاه

 100.7109 -218.4721- 1.000 48.71902 -58.88060- القدس

 -163.1979- -482.3810- 000. 48.71902 *-322.78945- فلسطين

 183.3061 -135.8770- 1.000 48.71902 23.71458 االستثمار الفلسطيني اإلسالمي العربي

 142.5663 -176.6167- 1.000 48.71902 -17.02520- اإلسالمي الفلسطيني

 229.6773 -89.5058- 1.000 48.71902 70.08578 التجاري الفلسطيني

 221.2450 -97.9381- 1.000 48.71902 61.65343 الرفاه

 124.4255 -194.7576- 1.000 48.71902 -35.16602- القدس

 -139.4833- -458.6664- 000. 48.71902 *-299.07487- فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

 200.3313 -118.8518- 1.000 48.71902 40.73978 االستثمار الفلسطيني

 176.6167 -142.5663- 1.000 48.71902 17.02520 اإلسالمي العربي

 246.7025 -72.4806- 1.000 48.71902 87.11098 التجاري الفلسطيني

 238.2702 -80.9129- 1.000 48.71902 78.67863 الرفاه

 141.4507 -177.7324- 1.000 48.71902 -18.14082- القدس

 -122.4581- -441.6412- 000. 48.71902 *-282.04967- فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 113.2203 -205.9627- 1.000 48.71902 -46.37120- االستثمار الفلسطيني

 89.5058 -229.6773- 1.000 48.71902 -70.08578- اإلسالمي العربي

 72.4806 -246.7025- 1.000 48.71902 -87.11098- اإلسالمي الفلسطيني

 151.1592 -168.0239- 1.000 48.71902 -8.43235- الرفاه
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 54.3397 -264.8433- 791. 48.71902 -105.25180- القدس

سطينفل  -369.16065-* 48.71902 .000 -528.7522- -209.5691- 

 121.6527 -197.5304- 1.000 48.71902 -37.93885- االستثمار الفلسطيني الرفاه

 97.9381 -221.2450- 1.000 48.71902 -61.65343- اإلسالمي العربي

 80.9129 -238.2702- 1.000 48.71902 -78.67863- اإلسالمي الفلسطيني

 168.0239 -151.1592- 1.000 48.71902 8.43235 التجاري الفلسطيني

 62.7721 -256.4110- 1.000 48.71902 -96.81945- القدس

 -201.1368- -520.3198- 000. 48.71902 *-360.72830- فلسطين

 218.4721 -100.7109- 1.000 48.71902 58.88060 االستثمار الفلسطيني القدس

 194.7576 -124.4255- 1.000 48.71902 35.16602 اإلسالمي العربي

 177.7324 -141.4507- 1.000 48.71902 18.14082 اإلسالمي الفلسطيني

 264.8433 -54.3397- 791. 48.71902 105.25180 التجاري الفلسطيني

 256.4110 -62.7721- 1.000 48.71902 96.81945 الرفاه

 -104.3173- -423.5004- 000. 48.71902 *-263.90885- فلسطين

 482.3810 163.1979 000. 48.71902 *322.78945 االستثمار الفلسطيني فلسطين

 458.6664 139.4833 000. 48.71902 *299.07487 اإلسالمي العربي

 441.6412 122.4581 000. 48.71902 *282.04967 اإلسالمي الفلسطيني

الفلسطينيالتجاري   369.16065* 48.71902 .000 209.5691 528.7522 

 520.3198 201.1368 000. 48.71902 *360.72830 الرفاه

 423.5004 104.3173 000. 48.71902 *263.90885 القدس

Y2  االستثمار
 الفلسطيني

 91.3763 -115.1978- 1.000 31.53077 -11.91077- اإلسالمي العربي

لفلسطينياإلسالمي ا  76.69990 31.53077 .425 -26.5871- 179.9869 

 135.9204 -70.6537- 1.000 31.53077 32.63338 التجاري الفلسطيني

 121.0495 -85.5246- 1.000 31.53077 17.76243 الرفاه

 86.9072 -119.6669- 1.000 31.53077 -16.37987- القدس

 -279.1902- -485.7643- 000. 31.53077 *-382.47727- فلسطين

 115.1978 -91.3763- 1.000 31.53077 11.91077 االستثمار الفلسطيني اإلسالمي العربي

 191.8977 -14.6764- 169. 31.53077 88.61067 اإلسالمي الفلسطيني

 147.8312 -58.7429- 1.000 31.53077 44.54415 التجاري الفلسطيني

 132.9602 -73.6138- 1.000 31.53077 29.67320 الرفاه

 98.8179 -107.7561- 1.000 31.53077 -4.46910- القدس

 -267.2795- -473.8535- 000. 31.53077 *-370.56650- فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

 26.5871 -179.9869- 425. 31.53077 -76.69990- االستثمار الفلسطيني

 14.6764 -191.8977- 169. 31.53077 -88.61067- اإلسالمي العربي

 59.2205 -147.3536- 1.000 31.53077 -44.06652- التجاري الفلسطيني

 44.3496 -162.2245- 1.000 31.53077 -58.93747- الرفاه
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 10.2073 -196.3668- 118. 31.53077 -93.07977- القدس

 -355.8901- -562.4642- 000. 31.53077 *-459.17717- فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 70.6537 -135.9204- 1.000 31.53077 -32.63338- االستثمار الفلسطيني

 58.7429 -147.8312- 1.000 31.53077 -44.54415- اإلسالمي العربي

 147.3536 -59.2205- 1.000 31.53077 44.06652 اإلسالمي الفلسطيني

 88.4161 -118.1580- 1.000 31.53077 -14.87095- الرفاه

 54.2738 -152.3003- 1.000 31.53077 -49.01325- القدس

 -311.8236- -518.3977- 000. 31.53077 *-415.11065- فلسطين

 85.5246 -121.0495- 1.000 31.53077 -17.76243- االستثمار الفلسطيني الرفاه

 73.6138 -132.9602- 1.000 31.53077 -29.67320- اإلسالمي العربي

 162.2245 -44.3496- 1.000 31.53077 58.93747 اإلسالمي الفلسطيني

 118.1580 -88.4161- 1.000 31.53077 14.87095 التجاري الفلسطيني

 69.1447 -137.4293- 1.000 31.53077 -34.14230- القدس

 -296.9527- -503.5267- 000. 31.53077 *-400.23970- فلسطين

 119.6669 -86.9072- 1.000 31.53077 16.37987 االستثمار الفلسطيني القدس

 107.7561 -98.8179- 1.000 31.53077 4.46910 اإلسالمي العربي

 196.3668 -10.2073- 118. 31.53077 93.07977 اإلسالمي الفلسطيني

 152.3003 -54.2738- 1.000 31.53077 49.01325 التجاري الفلسطيني

 137.4293 -69.1447- 1.000 31.53077 34.14230 الرفاه

 -262.8104- -469.3844- 000. 31.53077 *-366.09740- فلسطين

 485.7643 279.1902 000. 31.53077 *382.47727 االستثمار الفلسطيني فلسطين

 473.8535 267.2795 000. 31.53077 *370.56650 اإلسالمي العربي

 562.4642 355.8901 000. 31.53077 *459.17717 اإلسالمي الفلسطيني

 518.3977 311.8236 000. 31.53077 *415.11065 التجاري الفلسطيني

 503.5267 296.9527 000. 31.53077 *400.23970 الرفاه

 469.3844 262.8104 000. 31.53077 *366.09740 القدس

P1  االستثمار
يالفلسطين  

 001172. -008872.- 353. 0015330. -0038500.- اإلسالمي العربي

 001438. -008605.- 531. 0015330. -0035833.- اإلسالمي الفلسطيني

 003522. -006522.- 1.000 0015330. -0015000.- التجاري الفلسطيني

 004205. -005838.- 1.000 0015330. -0008167.- الرفاه

 004522. -005522.- 1.000 0015330. -0005000.- القدس

 002938. -007105.- 1.000 0015330. -0020833.- فلسطين

 008872. -001172.- 353. 0015330. 0038500. االستثمار الفلسطيني اإلسالمي العربي

 005288. -004755.- 1.000 0015330. 0002667. اإلسالمي الفلسطيني

ينيالتجاري الفلسط  .0023500 .0015330 1.000 -.002672- .007372 

 008055. -001988.- 1.000 0015330. 0030333. الرفاه
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 008372. -001672.- 749. 0015330. 0033500. القدس

 006788. -003255.- 1.000 0015330. 0017667. فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

 008605. -001438.- 531. 0015330. 0035833. االستثمار الفلسطيني

 004755. -005288.- 1.000 0015330. -0002667.- اإلسالمي العربي

 007105. -002938.- 1.000 0015330. 0020833. التجاري الفلسطيني

 007788. -002255.- 1.000 0015330. 0027667. الرفاه

 008105. -001938.- 1.000 0015330. 0030833. القدس

 006522. -003522.- 1.000 0015330. 0015000. فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 006522. -003522.- 1.000 0015330. 0015000. االستثمار الفلسطيني

 002672. -007372.- 1.000 0015330. -0023500.- اإلسالمي العربي

 002938. -007105.- 1.000 0015330. -0020833.- اإلسالمي الفلسطيني

 005705. -004338.- 1.000 0015330. 0006833. الرفاه

 006022. -004022.- 1.000 0015330. 0010000. القدس

 004438. -005605.- 1.000 0015330. -0005833.- فلسطين

 005838. -004205.- 1.000 0015330. 0008167. االستثمار الفلسطيني الرفاه

 001988. -008055.- 1.000 0015330. -0030333.- اإلسالمي العربي

 002255. -007788.- 1.000 0015330. -0027667.- اإلسالمي الفلسطيني

 004338. -005705.- 1.000 0015330. -0006833.- التجاري الفلسطيني

 005338. -004705.- 1.000 0015330. 0003167. القدس

 003755. -006288.- 1.000 0015330. -0012667.- فلسطين

 005522. -004522.- 1.000 0015330. 0005000. االستثمار الفلسطيني القدس

 001672. -008372.- 749. 0015330. -0033500.- اإلسالمي العربي

 001938. -008105.- 1.000 0015330. -0030833.- اإلسالمي الفلسطيني

 004022. -006022.- 1.000 0015330. -0010000.- التجاري الفلسطيني

 004705. -005338.- 1.000 0015330. -0003167.- الرفاه

 003438. -006605.- 1.000 0015330. -0015833.- فلسطين

 007105. -002938.- 1.000 0015330. 0020833. االستثمار الفلسطيني فلسطين

 003255. -006788.- 1.000 0015330. -0017667.- اإلسالمي العربي

 003522. -006522.- 1.000 0015330. -0015000.- اإلسالمي الفلسطيني

 005605. -004438.- 1.000 0015330. 0005833. التجاري الفلسطيني

 006288. -003755.- 1.000 0015330. 0012667. الرفاه

 006605. -003438.- 1.000 0015330. 0015833. القدس

P2 مار االستث
 الفلسطيني

 -023813.- -178487.- 003. 0236088. *-1011500.- اإلسالمي العربي

 -031563.- -186237.- 001. 0236088. *-1089000.- اإلسالمي الفلسطيني

 054220. -100453.- 1.000 0236088. -0231167.- التجاري الفلسطيني

 017653. -137020.- 339. 0236088. -0596833.- الرفاه
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 056620. -098053.- 1.000 0236088. -0207167.- القدس

 061220. -093453.- 1.000 0236088. -0161167.- فلسطين

 178487. 023813. 003. 0236088. *1011500. االستثمار الفلسطيني اإلسالمي العربي

 069587. -085087.- 1.000 0236088. -0077500.- اإلسالمي الفلسطيني

 155370. 000697. 046. 0236088. *0780333. التجاري الفلسطيني

 118803. -035870.- 1.000 0236088. 0414667. الرفاه

 157770. 003097. 035. 0236088. *0804333. القدس

 162370. 007697. 020. 0236088. *0850333. فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

 186237. 031563. 001. 0236088. *1089000. االستثمار الفلسطيني

 085087. -069587.- 1.000 0236088. 0077500. اإلسالمي العربي

 163120. 008447. 019. 0236088. *0857833. التجاري الفلسطيني

 126553. -028120.- 934. 0236088. 0492167. الرفاه

 165520. 010847. 014. 0236088. *0881833. القدس

 170120. 015447. 008. 0236088. *0927833. فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 100453. -054220.- 1.000 0236088. 0231167. االستثمار الفلسطيني

 -000697.- -155370.- 046. 0236088. *-0780333.- اإلسالمي العربي

 -008447.- -163120.- 019. 0236088. *-0857833.- اإلسالمي الفلسطيني

 040770. -113903.- 1.000 0236088. -0365667.- الرفاه

 079737. -074937.- 1.000 0236088. 0024000. القدس

 084337. -070337.- 1.000 0236088. 0070000. فلسطين

 137020. -017653.- 339. 0236088. 0596833. االستثمار الفلسطيني الرفاه

بياإلسالمي العر   -.0414667- .0236088 1.000 -.118803- .035870 

 028120. -126553.- 934. 0236088. -0492167.- اإلسالمي الفلسطيني

 113903. -040770.- 1.000 0236088. 0365667. التجاري الفلسطيني

 116303. -038370.- 1.000 0236088. 0389667. القدس

 120903. -033770.- 1.000 0236088. 0435667. فلسطين

 098053. -056620.- 1.000 0236088. 0207167. االستثمار الفلسطيني القدس

 -003097.- -157770.- 035. 0236088. *-0804333.- اإلسالمي العربي

 -010847.- -165520.- 014. 0236088. *-0881833.- اإلسالمي الفلسطيني

 074937. -079737.- 1.000 0236088. -0024000.- التجاري الفلسطيني

 038370. -116303.- 1.000 0236088. -0389667.- الرفاه

 081937. -072737.- 1.000 0236088. 0046000. فلسطين

 093453. -061220.- 1.000 0236088. 0161167. االستثمار الفلسطيني فلسطين

 -007697.- -162370.- 020. 0236088. *-0850333.- اإلسالمي العربي

 -015447.- -170120.- 008. 0236088. *-0927833.- اإلسالمي الفلسطيني

 070337. -084337.- 1.000 0236088. -0070000.- التجاري الفلسطيني
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 033770. -120903.- 1.000 0236088. -0435667.- الرفاه

 072737. -081937.- 1.000 0236088. -0046000.- القدس

P3  االستثمار
 الفلسطيني

 037681. -018248.- 1.000 0085368. 0097167. اإلسالمي العربي

 013098. -042831.- 1.000 0085368. -0148667.- اإلسالمي الفلسطيني

 039698. -016231.- 1.000 0085368. 0117333. التجاري الفلسطيني

 034731. -021198.- 1.000 0085368. 0067667. الرفاه

 029664. -026264.- 1.000 0085368. 0017000. القدس

 040948. -014981.- 1.000 0085368. 0129833. فلسطين

 018248. -037681.- 1.000 0085368. -0097167.- االستثمار الفلسطيني اإلسالمي العربي

 003381. -052548.- 142. 0085368. -0245833.- اإلسالمي الفلسطيني

 029981. -025948.- 1.000 0085368. 0020167. التجاري الفلسطيني

 025014. -030914.- 1.000 0085368. -0029500.- الرفاه

 019948. -035981.- 1.000 0085368. -0080167.- القدس

 031231. -024698.- 1.000 0085368. 0032667. فلسطين

اإلسالمي 
 الفلسطيني

ر الفلسطينياالستثما  .0148667 .0085368 1.000 -.013098- .042831 

 052548. -003381.- 142. 0085368. 0245833. اإلسالمي العربي

 054564. -001364.- 077. 0085368. 0266000. التجاري الفلسطيني

 049598. -006331.- 334. 0085368. 0216333. الرفاه

 044531. -011398.- 1.000 0085368. 0165667. القدس

 055814. -000114.- 052. 0085368. 0278500. فلسطين

التجاري 
 الفلسطيني

 016231. -039698.- 1.000 0085368. -0117333.- االستثمار الفلسطيني

 025948. -029981.- 1.000 0085368. -0020167.- اإلسالمي العربي

 001364. -054564.- 077. 0085368. -0266000.- اإلسالمي الفلسطيني

 022998. -032931.- 1.000 0085368. -0049667.- الرفاه

 017931. -037998.- 1.000 0085368. -0100333.- القدس

 029214. -026714.- 1.000 0085368. 0012500. فلسطين

 021198. -034731.- 1.000 0085368. -0067667.- االستثمار الفلسطيني الرفاه

 030914. -025014.- 1.000 0085368. 0029500. اإلسالمي العربي

 006331. -049598.- 334. 0085368. -0216333.- اإلسالمي الفلسطيني

 032931. -022998.- 1.000 0085368. 0049667. التجاري الفلسطيني

 022898. -033031.- 1.000 0085368. -0050667.- القدس

 034181. -021748.- 1.000 0085368. 0062167. فلسطين

 026264. -029664.- 1.000 0085368. -0017000.- االستثمار الفلسطيني القدس

 035981. -019948.- 1.000 0085368. 0080167. اإلسالمي العربي

 011398. -044531.- 1.000 0085368. -0165667.- اإلسالمي الفلسطيني

لسطينيالتجاري الف  .0100333 .0085368 1.000 -.017931- .037998 
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 033031. -022898.- 1.000 0085368. 0050667. الرفاه

 039248. -016681.- 1.000 0085368. 0112833. فلسطين

 014981. -040948.- 1.000 0085368. -0129833.- االستثمار الفلسطيني فلسطين

 024698. -031231.- 1.000 0085368. -0032667.- اإلسالمي العربي

 000114. -055814.- 052. 0085368. -0278500.- اإلسالمي الفلسطيني

 026714. -029214.- 1.000 0085368. -0012500.- التجاري الفلسطيني

 021748. -034181.- 1.000 0085368. -0062167.- الرفاه

 016681. -039248.- 1.000 0085368. -0112833.- القدس

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
 (1لحق رقم )م

 نتائج تقدير الكفاءة التشغيلية للمصارف

 المصرف العام
الكفاءة 
 التقنية

الكفاءة 
 التخصيصية

كفاءة 
 التكاليف

 0.210 0.220 059.6 االستثمار الفلسطيني 2006

 0.181 0.245 0.740 بيالعر  اإلسالمي 2006

 0.155 0.172 0.905 الفلسطيني اإلسالمي 2006

 0.111 0.117 0.944 التجاري الفلسطيني 2006

 0.100 0.122 0.820 الرفاه 2006

 0.142 0.161 0.885 القدس 2006

 0.126 0.160 0.784 فلسطين 2006

 0.193 0.217 0.889 االستثمار الفلسطيني 2007

 0.189 0.242 0.783 العربي اإلسالمي 2007

 0.174 0.222 0.783 الفلسطيني اإلسالمي 2007

 0.112 0.146 0.770 التجاري الفلسطيني 2007

 0.125 0.159 0.785 الرفاه 2007

 0.202 0.209 0.968 القدس 2007

 0.127 0.147 0.862 فلسطين 2007

 0.153 0.202 0.758 االستثمار الفلسطيني 2008

 0.150 0.150 1.000 العربي سالمياإل 2008

 0.171 0.276 0.617 الفلسطيني اإلسالمي 2008

 0.112 0.159 0.703 التجاري الفلسطيني 2008
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 0.144 0.202 0.716 الرفاه 2008 

 0.155 0.229 0.678 القدس 2008

 0.125 0.159 0.785 فلسطين 2008

 0.102 0.156 0.658 االستثمار الفلسطيني 2009

 0.125 0.151 0.831 العربي اإلسالمي 2009

 0.103 0.184 0.560 الفلسطيني اإلسالمي 2009

 0.109 0.202 0.541 التجاري الفلسطيني 2009

 0.119 0.172 0.694 الرفاه 2009

 0.115 0.197 0.586 القدس 2009

 0.105 0.129 0.814 فلسطين 2009

 0.100 0.181 0.555 االستثمار الفلسطيني 2010

 0.133 0.188 0.710 العربي اإلسالمي 2010

 0.102 0.134 0.762 الفلسطيني اإلسالمي 2010

 0.105 0.177 0.593 التجاري الفلسطيني 2010

 0.116 0.154 0.748 الرفاه 2010

 0.108 0.176 0.614 القدس 2010

 0.100 0.164 0.611 فلسطين 2010

 0.107 0.189 0.567 االستثمار الفلسطيني 2011

 0.133 0.183 0.730 العربي اإلسالمي 2011

 0.113 0.150 0.757 الفلسطيني اإلسالمي 2011

 0.109 0.178 0.614 التجاري الفلسطيني 2011

 0.118 0.145 0.813 الرفاه 2011

 0.114 0.228 0.501 القدس 2011

 0.115 0.168 0.684 فلسطين 2011

 0.131 0.179 0.740 المتوسط


