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 أداء المصارف التجارية الليبية لىأثر كفاءة التكلفة المصرفية ع
 

يمان عمر السريتيو                •فيظ الزواويعلي عبدالح ا 
•                       

 ملخص
استهدفت الدراسة اختبار أثر كفاءة التكلفة المصرفية على األداء المصرفي, وذلك باالتببي  علاى عي اة مام المصاارج الت ارياة 

( والمتمثلاة فاي المصاارج اةتياة )ال مهورياة, الصااارح, الواادة, الت اارة والت مياة, 2010 إلاى 2005ليبية, خالل الفترة مم )ال
 ء  عدم و اود أثار لكفااءة التكلفاة المصارفية علاى األداء المصارفي, وب اا اإلاصائيةائج التاليالت الت ارح الوب ي(. وقد بي ت  ت

لتكااليج ابرفا  مساتويات كفااءة التكلفاة وذلاك مام خاالل تركياا إدارة المصارج علاى رقاباة الدراساة فقد أوصت ي ة  تهذه العلى 
وكاذلك اللمال علاى رفا  مساتويات األداء مام خاالل تباوير  ,والتاكم فيها ورف  مستوى التخبايب لمادخالت اللملياات المصارفية

 .وتاديث الخدمات المصرفية بشكل مستمر

 .CAMELS  موذج بريقة تاليل البيا ات المبورة, ,الكفاءةبر  قياس  ,كفاءة التكلفة ,الكفاءة المصرفية الكلمات الدالة:

 قدمةم  -1

 األساسااية فااي ب اااءالقباااا المصاارفي ماام أهاام الاادعامات  يلتباار
الهيكال اققتصااادح للدولااة, وذلاك ألهميااة الاادور الاذح يللباا  فااي 
ت مياا  الماادخرات ودفلهااا خااالل ق ااوات اقسااتثمار المختلفااة عاام 
بري  القروض والتسهيالت اقئتما ية والخدمات المصرفية التي 
يقااادمها لالقتصااااد ككااال, مماااا يسااااهم فاااي خلااا  ال اااو الم اسااا  

 وا  شاء المشروعات ال ديدة وتبويرها.للت مية اققتصادية 

 ا  اساساااااااية وتااااااا ثر  مؤسسااااااااتأكثااااااار ال مصاااااااارج مااااااامال تلتبااااااارو 
ممااااا ياااا لكس علااااى  ,اققتصااااادية والسياساااايةو لظروج البيئيااااة بااااا

 مااةهالم ةشاابماام األ فلاليااة وكفاااءة أدائهااا, فال شاااب المصاارفي 
فاااي توبياااد الثقاااة بسياساااة الدولاااة وذلاااك ألهميتااا  فاااي اققتصااااد 

دفا  ع لاة الت مياة اققتصاادية , و مصاال  اققتصااديةورعايتها لل
مااام خاااالل تقديمااا  للقاااروض والتساااهيالت, وهاااذا يقت اااي اللمااال 
علااى إي اااد قباااا مصاارفي قااوح يساااعد علااى إمااداد القباعااات 

الخااادمات   وتقديمااا ,المختلفاااة بالتمويااال الاااالام لمباشااارة  شاااابها
خاتالج أ واعهااا, ومام ال اارورح إخ ااا هااذا االمصارفية علااى 

القباا للملية الرقابة, وذلك للافاظ على سالمة المراكا المالية 
للمصاااارج والتوصااال إلاااى قبااااا مصااارفي ساااليم, يااااافظ علاااى 
اقاااو  الماااودعيم والمساااتثمريم, وي ااامم ساااالمة ت فياااذ السياساااة 

ال قديااااة للدولااااة بالشااااكل الم اساااا , للمساااااهمة بشااااكل فل ااااال فااااي 
 .(2005 )شاهيم, ادهارهاقتصاد الوب ي و تبور اق

وكااذلك تتاا ثر صاا اعة المصااارج بشاادة ألح تيياارات هيكليااة فااي 
ال ظااام المااالي , لااذلك تاتاااج المصااارج إلااى تقياايم أدائهااا ايااث 
يكتساا  تقياايم األداء أهميااة كبياارة فااي المصااارج الت اريااة, فماام 
خالل  تستبي  المصارج التلارج علاى مادى قادرتها فاي تاقيا  

ج والقااااوة فيهااااا, أهاااادافها األساسااااية والكشااااج عاااام  قاااااب ال اااال
باااال  القااادرات اقبتكارياااة الكام اااة, وتباااوير مصاااادر الاااادخل  وا 

ماام وممارسااة األ شاابة اياار التقليديااة, وتبااوير وظائفهااا, وهااذا 
شاااا    أم يرفاااا  ماااام مسااااتويات الكفاااااءة التشااااييلية واألداء ويايااااد 

, فلاايس المهاام الرباياة ويساااعد فاي بقاااء المصارج وتبااوره و ماوه
وا  مااا فااي كيفيااة تقااديم  ؛لمصاارج فقاابهااو التفكياار فااي وظااائج ا

إلي ااااد تلااك الوظاااائج بكفااااءة وب قاال تكااااليج, مااام خااالل سااالي  
الول بديلاة لتخفايض تكااليج تقاديم خدماتا  وذلاك بتفليال كفااءة 

 لهااذه الخاادمات ل ااوعيماام اإل تاااج الكمااي وا واقسااتفادةاإل تاااج, 
 .(2008)الكور, 

تسااتبي  المصااارج اقسااتفادة ماام ماايااا اق فتااا  والتارياار  لكايو 
التاادري ي للقباعااات الماليااة  وموا هااة الم افسااة عليهااا أم تقااوم 
بتقاااااديم خااااادماتها المصااااارفية بكفااااااءة عالياااااة ق تقااااال عااااام كفااااااءة 
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 مهاااام؛المصااااارج األخاااارى, ممااااا ي لاااال لكفاااااءة المصااااارج دور 
تقليال تكاليفهاا, وذلك بت وي  م ت اتها و تاسيم  اودة خادماتها و 

لرفاا  مسااتويات أم تلماال هااذه المصااارج كاال مااا فااي وساالها  و
دارة مواردهاا بكفااءة و  ت مية مهارات اللامليم بهاكفاءة تكاليفها و  ا 

 (.2007 للماافظة على استمرارها و موها )بشير,

و ظااارا  لااادور كفااااءة التكلفاااة فاااي دفااا  المصاااارج وتافياهاااا  ااااو 
اللوائااد وذلااك ماام خااالل اسااتخدام تقلاايا التكاااليج وايااادة توليااد 

لاذا ساوج  (2013 )الهبيال,أسلار تلمل علاى خفاض التكااليج 
 يتم دراسة ت ثير كفاءة التكلفة على األداء المصرفي.

  :الدراسةمشكلة   -2

إم عولمااااااااة ال شاااااااااب المصاااااااارفي وتارياااااااار الخاااااااادمات الماليااااااااة 
والمصااارفية كمتييااارات عالمياااة اديثاااة أبااارات تااااديات ت افساااية 

أمام تلك المؤسسات مما ياتم عليهاا مواكباة هاذه التييارات كبيرة 
ماااام خااااالل تبااااوير خاااادماتها وتاساااايم أدائهااااا, ايااااث أم األداء 
المالي يلتمد بشكل أساساي علاى التكااليج ك ااد مدخالتا  لاذلك 
ترك ا اهتمام المصارج على تخفايض تكاليفهاا إلاى الااد األد اى 

لك مم خاالل تب اي مم أ ل خل  ماايا ت افسية أمام اللمالء, وذ
المصارج لبار  وأساالي  تمك هاا مام تاسايم اساتخدام مواردهاا 
والااتاكم ال يااد فااي تكاليفهااا, واللماال علااى إي اااد وتبااوير الااول 

مساتوح, بماا يكفاال  ىبديلاة لمااولاة تد ياة هاذه التكاااليج إلاى أد ا
لهااا تقااديم خاادمات ذات  ااودة ت افسااية, وق يخفااي علااى البااااثيم 

التخاابب وال االج  ىة المصاارفية الليبيااة ماادوالمهتماايم بالصاا اع
وهذا ما قد أشارت إلي  بلض  ,المالاظ في أداء تلك المصارج

(, ايااث توصاالت 2013ماام بي هااا دراسااة الاارعيض ) ,الدراسااات
إلاااى و اااود ا خفااااض فاااي مساااتويات األداء بالمصاااارج الت ارياااة 
الليبية, و ظرا  قعتماد األداء بشكل كبير على تكااليج مدخالتا  

لك  ساالى ماام خااالل هااذه الدراسااة للتلاارج علااى ماادى كفاااءة لااذ
ومااام ثااام ت ثيرهاااا علاااى األداء المصااارفي بشاااكل  ,تلاااك التكااااليج

 عام, وبالتالي تبلورت مشكلة هذه الدراسة في التساؤل التالي:    

أداء المصااارج علااى لكفاااءة التكلفااة المصاارفية  أثاارهاال يو ااد  
 ؟الت ارية الليبية

 

 

 :الدراسةفرضية   -3

 للوصاااول إلاااى  تي اااة يمكااام ماااام خاللهاااا اإل اباااة علاااى تساااااؤل
والتاااي صاااييت التالياااة , سااايتم اختباااار الفر اااية الدراساااة مشاااكلة

 بالصورة اللدمية كما يلي:

 Hₒ  ة المصارفية تكلفاالكفاءة ل: ق يو د أثر ذو دقلة إاصائية
 ة. أداء المصارج الت ارية الليبيعلى 

 :الدراسةأهداف   -4

للدراساة يكمام فاي اختباار أثار كفااءة التكلفاة  إم الهدج الرئيساي
تلارج علاى  قااب القاوة على أداء المصارج, كما تهدج أي ا لل

, باإل اااافة إلاااى وال ااالج فاااي أداء المصاااارج الت ارياااة الليبياااة
 . بها على مستويات كفاءة التكلفةالتلرج 

 :الدراسات السابقة  -5

ألداء وا ةه اك اللديد مم الدراساات التاي ت اولات مو اوا الكفااء
 مااا قدماا  كااال   أهاام تلااك الدراسااات وماام الت اريااة, فااي المصااارج

باختباار أثار كفااءة التكلفاة وكفااءة   Fat & Hua (1998) مام
الاارب  ملااا  علااى أداء األسااهم, ايااث أ اارى الدراسااة علااى عي ااة 
تكو اات ماام سااتة مصااارج مدر ااة فااي بورصااة ساا يافورة خااالل 

الدراسااااااة إلااااااى أم , وتوصاااااالت 1996إلااااااى  1992الفتاااااارة ماااااام 
التييرات في أسلار أساهم المصاارج تلكاس التييارات فاي كفااءة 

(. 2008, الكاورالرب  أكثر مم كفاءة التكلفة,  قال عم دراساة )
( تقيااااايم أداء المؤسساااااات 2004كماااااا قااااادمت دراساااااة القريشاااااي )

المصااارفية ال اائرياااة اياااث أ ريااات علاااى عي اااة مااام المصاااارج 
)مصاارج الت ميااة الماليااة, الت اريااة تكو اات ماام أربلااة مصااارج 

المصرج الوب ي ال اائرح, القرض الشلبي ال اائرح, مصارج 
 2000إلاااااااااى  1994البركاااااااااة ال اائااااااااارح( خاااااااااالل الفتااااااااارة مااااااااام 

واسااتخدمت الدراسااة  مااوذج اللائااد علااى اقااو  الملكيااة كمقياااس 
ايااث توصاالت إلاااى أم مصاارج البركااة ال اائااارح  ,لتقياايم األداء

وكاذلك اقا  مساتوى  ,المصاارجاق  رباية أعلى مقار ة ببقياة 
وبالتاالي ا خفااض  ,وقد يلود ذلك لقلة فروع  ,أعلى مم الكفاءة

تكاليفااا  الثابتاااة, ومااام اياااث  ا ااا  الرفااا  الماااالي فكاااام  ىمساااتو 
في ايم كا ت  ,مصرج البركة أقل مخابرة مم بقية المصارج

اإل تا ية متقارباة بايم المصاارج باساتث اء مصارج البركاة اياث 
كا ااات إ تا يتااا   اااليفة مقار اااة مااا  بقياااة المصاااارج بيلاااة فتااارة 
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 AL-Zubi & Balloul (2005) اساتهدفت دراساةالدراساة. و 
أداء علاااااى كفااااااءة التكلفاااااة و اختباااااار اللالقاااااة بااااايم قاااااوة الساااااو  

إلاااااى  1992لفتااااارة مااااام خاااااالل ا, األرد ياااااةالمصاااااارج الت ارياااااة 
واساااااااااااااتخدمت الدراساااااااااااااة بريقاااااااااااااة الااااااااااااااد التصاااااااااااااادفي  2002

(SFA)Stochastic Cost Frontier Analysis    وفقااا  
( لتقااااااااادير  قااااااااااب كفااااااااااءة التكلفاااااااااة, Cobb-Douglasلدالاااااااااة )

مقااااييس تلبااار عااام أداء المصاااارج,  ةواساااتخدمت الدراساااة ثالثااا
وهاام   واللائد على اقاو  الملكياة, ,وهي اللائد على األصول

صافي الفائدة, وتوصلت  تائج الدراسة إلى عدم قدرة متييار قاوة 
الساااااو  ال سااااابية علاااااى تفساااااير اللالقاااااة بااااايم قاااااوة الساااااو  وأداء 
المصارج الت ارية األرد ية, وبال سبة لكفااءة التكلفاة كا ات ذات 
عالقة اير إاصائية م  مقاييس األداء للمصارج, أما المتيير 

ي ابيااا  علااى إإاصااائية كافيااة وتاا ثيرا  الوايااد الااذح أظهاار دقلااة 
أداء المصارج هو عامل الا م, والذح فسار فاي الدراساة علاى 
أم المصاااااارج األرد ياااااة تلمااااال  ااااامم مساااااتويات مقبولاااااة مااااام 

دراسااة  كمااا قاادمت (.2008, وفااورات الا اام,  قااال عاام )الكااور
وكفاااءة الاارب   تقاادير وتالياال  قاااب كفاااءة التكلفااة( 2006)الكااور 

المصااااارج المدر ااااة فااااي  ىوكفاااااءة الاااارب  البااااديل لاااادالمليااااارح 
 ريااات الدراساااة علاااى عي اااة تكو ااات مااام اياااث أ بورصاااة عماااام

 ىإلاااا 1993 لفتاااارة ماااام خااااالل ا ت اريااااا   خمسااااة عشاااار مصاااارفا  
, وقاد تام اقعتمااد علاى بار  اديثاة لتقادير ااد الكفاااءة, 2004

 مللمياااةالوذلاااك باساااتخدام بريقاااة تاليااال البيا اااات المباااورة ايااار 
(DEA),  وبريقة الاد التصادفي المللمية(SFA) وتوصالت ,

 تاااائج  تقااادير كفاااااءة التكلفاااة, وكفااااءة الاااارب  الملياااارح, وكفاااااءة 
 ,و ااااود ا ارافااااات شااااديدة عاااام الاااااد األمثاااال إلااااىالاااارب  البااااديل 

وتفاااوت كبياار فااي مسااتويات الكفاااءة المقاادرة باايم المصااارج  ااتج 
متوسااااابات م خف اااااة مااااام كفااااااءة التكلفاااااة والااااارب  فاااااي  همااااااع 

( تقااادير  قااااب عااادم 2008ر )اختبااارت دراساااة الكاااو , و المصاااارج
 الكفااااءة فاااي المصاااارج الت ارياااة التقليدياااة واإلساااالمية األرد ياااة

أ ريااات الدراساااة علاااى عي اااة مااام المصاااارج الت ارياااة التقليدياااة و 
 واإلسااالمية تكو ااات مااام خمساااة عشاار مصااارفا  خاااالل الفتااارة مااام

وبريقااااة  translog. وذلااااك باسااااتخدام دالااااة 2006إلااااى  1993
, وبي اات  تااائج الدراسااة و ااود (SFA) المللميااةالتصااادفي الاااد 

ا ارافااااات شااااديدة عاااام الاااااد األمثاااال, وا خفاااااض فااااي مسااااتويات 
كفاااااءة التكلفااااة وكفاااااءة الاااارب  المليااااارح والبااااديل فااااي المصااااارج 

( تالياال 2008دراسااة عثمااام ) اإلسااالمية, كمااا قاادمتالتقليديااة و 
أثااااار اساااااتخدام تق ياااااات تخفياااااج مخاااااابر اقئتماااااام علاااااى قيماااااة 

 أرد ياا   ا  ت اريا ااد عشر مصرفأأ ريت الدراسة على و األصول, 
اسااتخدمت الدراسااة تالياال و  2006إلااى  2001الفتاارة ماام  لخااال

وتاليل  اقستبا ةإلى استخدام  إ افةاق ادار الخبي المتلدد, 
 وقاد ,ه المصاارجذلقاوائم المالياة لهاال س  المالية المست دة إلاى ا
ثااار مو ااا  بااايم قيماااة المصااارج أ دتوصااالت الدراساااة إلاااى و اااو 
باااااام ساااااافاا ا. بي مااااااا  اااااااءت دراسااااااة ومخففااااااات قيمااااااة اقئتمااااااام

وأ ريااات  CAMELS( بتقيااايم األداء باساااتخدام  ماااوذج 2008)
 2003الدراسااة علااى المصاارج األهلااي اليم ااي خااالل الفتاارة ماام 

, وكشااافت الدراساااة أم المصااارج اادت قدرتااا  علاااى 2007إلاااى 
, كماا (2005)موا هة األصول ذات المخاابر اعتباارا  مام عاام 

أم مؤشااااارات رأس الماااااال تشاااااير بشاااااكل عاااااام إلاااااى ت اااااامي قااااادرة 
المصاااارج علااااى موا هااااة ودائاااا  اللمااااالء, وأم مؤشاااارات  ااااودة 

مااام م مااال األصاااول وهاااذا  (%80)األصاااول لااام تااا خفض عااام 
فاي اقت ااء األصاول الماققاة لديارادات,  يلكس اهتمام المصرج

كمااااا أظهاااارت مؤشاااارات الربايااااة ارتفاعااااا  م اااابردا  فااااي ربايااااة 
وقاااد بي ااات مؤشااارات  السااايولة ات ااااه المصااارج      المصااارج, 
 ا ااااا  السااااايولة لموا هاااااة الاااااااقت البارئاااااة.      ااااااو تقوياااااة 
المقار ااااااة باااااايم أداء   Sufian et al (2009) راسااااااةوت اولاااااات د

دولااة ماام دول شاامال إفريقيااا  ةالمصااارج اإلسااالمية, لساات عشاار 
( ايااااث كا اااات  تي ااااة DEAوآسااايا, واسااااتخدم البااااااث بريقااااة )

الدراسااة أ اا  ه اااك عالقااة مو بااة ومل ويااة باايم تركيااا القااروض 
وا ااام المصااارج وملااادل الرساااملة والرباياااة مااام  هاااة والكفااااءة 

كمااااا  (.2012 )شااااياد,المصاااارفية ماااام  هااااة أخاااارى,  قااااال عاااام 
( اختباااار أثااار عامااال مساااتقل واااااد 2010دراساااة الكاااور ) قااادمت

وهاااااو السااااايولة علاااااى كفااااااءة التكلفاااااة ومااااام ثااااام أداء المصاااااارج 
أ رياات الدراساة علاى عي ااة مام المصااارج و اإلساالمية األرد ياة, 

قاد تام و , 2008إلاى  1993مام خاالل الفتارة  األرد ية اإلسالمية
, قختبااااار فر ااااية الدراساااااة ساااايبتالياااال اق ااااادار الب مااسااااتخد

مو باة بايم متييار  إاصاائيةدقلاة  حو ود أثر ذها  تائ  بي تو 
وع ااد  (%54.4)الساايولة ومتيياار عاادم كفاااءة التكلفااة فااي ااادود 

وأم عالقااة متيياار الساايولة  ماا   (%1)مسااتوى مل ويااة أقاال ماام 
أداء المصاااااارج اإلساااااالمية المتمثااااال فاااااي ملااااادل اللائاااااد علاااااى 

إاصااااائيا وفااااي اااااادود  مهمااااةاألصااااول  اااااءت  ااااليفة واياااار 
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( قياااس الكفاااءة 2012(, وقاادمت أي ااا دراسااة شااياد )13.5%)
ايااااث  ,التق ياااة للمصاااارج اإلساااالمية ك اااااد أهااام أ اااواا الكفااااءة

ت مااام ثما ياااة عشااار مصااارفا  أ ريااات الدراساااة علاااى عي اااة تكو ااا
إساااالميا , واساااتخدمت الدراساااة أسااالو  تاليااال البيا اااات المباااورة 

(, وبي اااات  تااااائج الدراسااااة أم مسااااتويات DEAاياااار المللمياااا  )
الكفاءة فاي المصاارج اإلساالمية متباي اة مام مصارج ةخار إق 

اياااااث بليااااات ماااااا  سااااابت   ,أ هاااااا كمتوساااااب عاااااام تلتبااااار مرتفلاااااة
ود أثاار مو اا  باايم اللائااد علااى , وأو ااات ال تااائج و اا(91%)

األصااول وملاادل الت ااخم و ا اام المصاارج ومسااتويات الكفاااءة 
تمتاا   ى( ملرفااة مااد2013التق يااة, وأخياارا  بي اات دراسااة الهبياال )

المصارج المالية الفلسبي ية بالكفااءة المصارفية, أ ريات عي اة 
الدراسااة علااى ساابلة مصااارج ماليااة فلساابي ية خااالل الفتاارة ماام 

واسااتخدمت الدراسااة ماا هج التالياال القياسااي  2011إلااى  2006
        ( ك ماوذج كماي,SFAبتاليل  موذج الاد التصادفي المللمية )

.     

ايااث قاادرت دالااة التكاااليج اللوااريتميااة المتسااامية بهاادج قياااس 
مرو ات اإلاالل ومرو ات البل  السلرية لمدخالت المصارج 

 Frontier 4.1ووفرات الا م وال با  وقد تام اساتخدام بر اامج 
لقياس الكفاءة التشييلية للي ة الدراسة, وقد توصلت الدراسة إلى 

تتمتاا  بالكفاااءة ماام ايااث  أم المصااارج الفلساابي ية بشااكل عااام
إمكا ياااة اإلااااالل بااايم مااادخالتها, لك هاااا ق تتمتااا  بالقااادرة علاااى 
الااتاكم فااي تكاليفهااا ماام خااالل أساالار ماادخالتها, كمااا أظهاارت 
 تااااائج  تقاااادير الكفاااااءة التشااااييلية بالمصااااارج الفلساااابي ية مااااال 

لك هاااا  ؛مااام الكفااااءة التق ياااة ا   ياااد ىالدراساااة ب  هاااا اققااات مساااتو 
وبالتاااااااالي كفااااااااءة  ,ج الكفااااااااءة التخصصااااااايةتلاااااااا ي مااااااام  ااااااال

 التكاليج.

 :الدراسةنموذج   -6

المتيياااار  مبيااااام اللالقااااة التفاعليااااة بااااي الدراسااااة  مااااوذجيت اااامم 
المساتقل والمتيياار التااب , وعلياا  يمكام تو ااي  ال ماوذج بالشااكل 

 :يالتال

 
 

 
 

 

 الدراسة نموذجالشكل التوضيحي ل (1) شكل
                       

 

 :ةالنموذج القياسي المستخدم الختبار الفرضي  -7

علااى  مااوذج قياسااي يو اا  اللالقااة باايم المتيياار الدراسااة لتمااد ت
( األداء المصااااارفيالمتييااااار التااااااب  )كفااااااءة التكلفاااااة( و المساااااتقل )

 يمكم تو ي  ال موذج بالصيية الريا ية اةتية:و 

= αᵢ + b₁ᵢ (C_EFFIᵢᵼ) + e ᵢᵼ CAMELS)ᵢᵼ) 

 ايث أم:
CAMELS ᵢᵼأداء المصارج :.  

α ᵢ.المقب  الثابت لملادلة اق ادار : 
 ᵢb₁ ملاماال اق ااادار, ويلكااس در اااة اساات ابة كفاااءة التكلفاااة :

 للتيير في أداء المصارج.
 C_EFFI ᵢᵼ :.كفاءة التكلفة المصرفية  

e ᵢᵼ.الخب  اللشوائي : 

 :الدراسةمنهجية   -8

اعتمدت الدراسة على الم هج الللماي الااديث الاذح يلتماد علاى 
وذلااك ماام خااالل  ,اقساات باب اقسااتقراء قختبااار فر ااية الدراسااة

 تباا الخبوات التالية:ا

  مرا لاااااة الدراساااااات الساااااابقة المتللقاااااة بكفااااااءة التكلفاااااة واألداء
 المصرفي. 

  تكااويم  ماااوذج الدراساااة ويتبلااا  ذلااك تادياااد المتييااار المساااتقل
كفاااءة التكلفااة( الااذح يمكاام أم يكااوم لاا  تاا ثير علااى المتيياار )

 التاب  )األداء المصرفي( وبيام ات اه اللالقة بي هما وشراها.

  دراسااة  مااوذج الدراسااة لملرفااة تاا ثير كفاااءة التكلفااة علااى األداء
 المصرفي, ومم ثم صيااة الفر ية.
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   اساااااتخدام بريقااااااة تالياااااال البيا اااااات المبااااااورة اياااااار المللميااااااة
(DEA واساااتخدام ,)( لقيااااس المتييااار المساااتقل )كفااااءة التكلفاااة

لقياس المتيير التاب  )األداء المصرفي(,  CAMELS موذج 
كمااا اسااتخدمت اسااتمارة اقسااتبيام لت مياا  البيا ااات ماام عي اااة 

خااااااا تقياااااايم مكااااااو يم ماااااام مكو ااااااات  مااااااوذج الدراسااااااة فيمااااااا ي
CAMELS . هما اإلدارة والاساسية ت اه مخابر السو 

 ومم ثم صيااة ال تائج. ,تبوي  وتص يج وتاليل البيا ات 
  ,مقار اااة اقسااات تا ات اللملياااة للدراساااة باقسااات تا ات ال ظرياااة

فإذا كا ت اقست تا ات اللملياة مبابقاة لالسات تا ات ال ظرياة, 
فاإم الدراساة قااد أ اافت دلاايال  عملياا  يؤيااد صااة اقساات تا ات 

ذا ااادث اللكااس في اا  البااا ث عاام األساابا  التااي ال ظريااة, وا 
 قد تقج وراء ذلك.

 طار النظري للدراسة:اإل -9

 :الكفاءة المصرفية 1 -9
ق يختلاااج مفهاااوم الكفااااءة فاااي المؤسساااات المصااارفية ع ااا  فاااي 
المؤسساااااات اققتصااااااادية األخااااارى, خاصااااااة مااااام ايااااااث المباااااادأ 
 ىالمتمثل في اقستيالل األمثل للماوارد المتاااة أو تاقيا  أقصا

اااااة للمؤسساااة المصااارفية أو تاقيااا  مخر اااات مااام الماااوارد المت
 مخر ات ملي   ب د ى تكلفة ممك ة.  

وقااد يكااوم ه اااك مصااارج أف اال ماام ايرهااا, وير اا  ذلااك فااي 
األساس إلى  وعياة ت ظيمهاا, مماا يمك هاا تاسايم إدارة التادفقات 
والملااامالت الماليااة, وهااذه المصااارج كفااؤة تق يااا  لساايبرتها علااى 

لياااااة, مماااااا يخولهاااااا تقاااااديم الااااااد ال وا ااااا  التق ياااااة للوساااااابة الما
ملااايم مااام  ىاألقصاااى مااام هاااذه الخااادمات اعتماااادا  علاااى مساااتو 

 (.2011 الموارد )عبد موقه,

ومم ه ا يمكم اقعتماد على تلريج يمكم أم تقاس با  الكفااءة 
المصاارفية وهااذا التلريااج هااو: أم المصاارج يكااوم ذو كفاااءة إذا 

 ااو تاقيا  أكبار استباا تو ي  الموارد اققتصادية المتاااة لا  
قدر ممكم مم اللوائد ب قل قدر ممكم مم التكاليج, أح التاكم 
ال اااا   فاااي باقاتااا  المادياااة والبشااارية هاااذا مااام  هاااة, وتاقيقااا  
للا م األمثل وعر   لتشكيلة واسلة مم الم ت اات المالياة مام 

 (.2013)الهبيل,  ى هة أخر 

عاادة  ومام خاالل هاذا التلرياج   اد أم الكفااءة المصارفية تشامل
 (: 2013 وا   يمكم تلخيصها في ال قاب التالية )الهبيل, 

التاكم فاااي التكااااليج, باااالكفااااءة فاااي اساااتخدام الماااوارد المتاااااة  -
 وهو ما يسمي بكفاءة التكاليج.

الكفاااااءة فااااي تواياااا  التكاااااليج ماااام خااااالل الساااالي وراء تاقياااا   -
 الا م األمثل, ويبل  عليها كفاءة الا م.

 ااات الماليااة ماام خااالل ت وياا  ال شاااب, الكفاااءة فااي ت وياا  الم ت -
 ويلرج بكفاءة ال با .

 كفاءة التكلفة: 

ب  هااا عبااارة عاام تاقياا  المصاارج مسااتوى  ج كفاااءة التكلفااةر تلاا
 )الاادليمي, ملاايم ماام الخاادمات ع ااد أد ااى مسااتوى ماام التكاااليج

2006.) 

 وتلتبر كفاءة التكلفة مم أهم السمات التي تتميا بها المصارج

وذلااااك ماااام خااااالل قيامهااااا بممارسااااة الرقابااااة علااااى  ة إداريااااا  ؤ الكفاااا
التكاااااليج واسااااتخدامها لماااادخالت ب ساااالار تلماااال علااااى خفااااض 
التكااااليج, وبكمياااات تت اسااا  مااا  القااادر الاااالام للتشاااييل األمثااال 

إدارة  للمصرج, كما أم كفاءة التكلفة يمكم أم ت تج مام اعتمااد
المصاارج علااى تق يااات وتك ولو يااا إ تا يااة تاقاا  تكاااليج ع ااد 

وبشااكل  ساابي فااإم اق ارافااات . (2006دها األد ااى )الكااور, ااا
الصاااييرة عااام ااااد التكلفاااة يمكااام أم تكاااوم خار اااة عااام  باااا  

)بسااب  تاا ثيرات عشااوائية لاابلض الظااروج  رقابااة إدارة المصاارج
إلاااااااى ا ارافاااااااات بسااااااايبة, أماااااااا  تأدمماااااااا ال يااااااادة أو السااااااايئة( 

تشااير  اق ارافااات الكبياارة عاام اااد التكلفااة األمثاال فاااألر   أ هااا
إلااى عاادم قاادرة اإلدارة فااي الرقابااة علااى التكاااليج والااتاكم فيهااا, 
وتشااير أي ااا إلااى ا خفاااض مسااتوى التخباايب لماادخالت اللمليااة 

, وبهااذا تاا خفض كفاااءة التكلفااة بايااث تكااوم ماادخالت اإل تا يااة
مخر ااات ب قاال  إل تاااجالمصاارج أكباار ماام الاااد األد ااى الااالام 
م عاادم الكفاااءة تسااهم فااي تكلفااة ممك ااة, ي ااتج ع هااا مسااتويات ماا

 اياااااادة المخاااااابر وتخفاااااض ملااااادقت األداء للمصااااارج )الكاااااور,
2010). 
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كا اااات أالاااا  الدراسااااات فااااي الما ااااي تت اااااول مو ااااوا قياااااس 
الكفاءة المصرفية باستخدام ال س  المالية, لكم ا تقدت في عدة 
 قااااااب م هاااااا إهماااااال األهميااااااة ال سااااابية للمااااادخالت والمخر ااااااات 
المتلااددة لللمليااات المصاارفية, وكااذلك تلبااي فقااب صااوره  اايقة 

المااادى وايااار مكتملاااة ألداء المصااارج, وق تلباااي  ظااارة بويلاااة 
لكفااءة المصااارج, لاذا  شاا ت بار  مللمياا  أشاهرها تالياال الاااد 

وأخااااارى اياااار مللمياااااة أهمهااااا تاليااااال ميلاااااج  SFAالتصااااادفي 
(, ك ساااالي  اديثاااة اساااتخدمت 2013)الهبيااال,  DEAالبيا اااات 

بشكل واس  في دراسات وأبااث قيااس الكفااءة المصارفية. ايار 
ر بااااديال  أم اسااااتخدام بريقااااة اياااار مللميااااة لاسااااا  الاااااد, تلتباااا

مف ااال  فاااي كثيااار مااام الااااقت علاااى التق ياااات المللمياااة, أل هاااا 
تمكااااام مااااام الاصاااااول علاااااى  قااااااب الكفااااااءة دوم الاا اااااة إلاااااى 
افترا اات توايلياة للادم الكفااءة أو تادياد أح شاكل للااد, وهاي 
ق تتبلااا  مواصااافات مااااددة للشاااكل الااادالي للااااد, وأم  تائ هاااا 

بااااار  المللمياااااة ع اااااد الماققاااااة ق تختلاااااج كثيااااارا  عااااام  تاااااائج ال
ولكو هااااا  DEA, كمااااا أم بريقااااة ها فساااا لملبياااااتلاسااااتخدامها 

اياااار مللميااااة, تت اساااا  ماااا  اللي ااااات الصااااييرة وا اااام بيا اتهااااا 
(, لاااذا سااايتم اقعتمااااد عليهاااا فاااي قيااااس 2010 )الكاااور, البسااايب

 كفاءة التكلفة المصرفية لهذه الدراسة.

  مفهووووم طريقوووة تحليووول البيانوووات المطوووورة  يووور المعلميوووة
:(DEA) 

هااااي بريقااااة تلتمااااد علااااى أساااالو  يسااااتخدم البرم ااااة الريا ااااية 
إلي اد الكفاءة ال سابية التشاكيلية مام واادات اتخااذ القارار والتاي 

وتقوم هاذه  ,تستلمل م موعة متلددة مم المدخالت والمخر ات
م موا المخر ات علاى وذلك بقسمة  ,البريقة بب اء  سبة واادة

م مااوا الماادخالت لكاال مصاارج, ويااتم مقار ااة هااذه ال ساابة مااا  
( 0المصااارج األخاارى, وتكااوم وااادات الكفاااءة ماصااورة باايم )

( بمل ي الكفاءة المثالية وسب  تسامية 1بمل ي ا لدام للكفاءة و)
هااذا األساالو  باساام التالياال التبااويقي للبيا ااات يلااود إلااى كااوم 

ت الكفااااااءة تكاااااوم فاااااي المقدماااااة وتباااااو  الواااااادات اإلدارياااااة ذا
)تيلج( الوادات اإلدارية اليير كفؤة, وعلي  يتم تاليال البيا اات 

 (.2010 التي تيلفها الوادات الكفؤة )الم صورح وعكاشة,

شااروب اسااتخدام بريقااة تالياال البيا ااات المبااورة اياار المللمياا  
(DEA:) 

الكفااءة أم اختيار الوادات المتماثلة: ي   على عملية قيااس  -
تشمل م موعة مم المصارج الت ارية فيماا بي هاا أو م موعاة 
ماااام المؤسسااااات الماليااااة المختصااااة فيمااااا بي هااااا, وأساااااس هااااذا 
الشااااارب أم للمصاااااارج الت ارياااااة علاااااى سااااابيل المثاااااال شاااااروب 
وقااوا يم تاكاام  شااابها ومااوارد متساااوية يمكاام الاصااول عليهااا 

ا هاااا وهاااو كاااذلك يمكااام اقختياااار فاااي إ ت ,ومخر اااات متسااااوية
 وعكاشااااااة, ماااااااق يتااااااوفر لييرهااااااا ماااااام المؤسسات)الم صااااااورح,

2010.) 

اللالقااااة الخبيااااة باااايم الماااادخالت والمخر ااااات: بمل ااااي تااااوفر  -
اللالقااة البرديااة باايم الماادخالت والمخر ااات, ايااث أ اا   ظريااا  
ي ااا  أم تسااااهم اياااادة المااادخالت إلاااى اياااادة فاااي المخر اااات, 

ي اا  أم يكااوم واللكااس صاااي , أح أم ا خفاااض المخر ااات 
 (.2010  تي ة ق خفاض المدخالت )الم صورح, وعكاشة,

عالقاااة المتييااارات با ااام اللي اااة : اياااث ي ااا  أم يكاااوم عااادد  -
 المتيياارات أقاال ماام عااادد الوااادات المقي مااة, ول  ااا  اساااتلمال

ي ااااا  تاقااااا  إاااااادى القواعاااااد الثالثاااااة التالياااااة  DEAبريقاااااة 
 (:2010 )الم صورح, وعكاشة,

 اا  أم يكااوم ا اام اللي ااة أكباار ماام ااصاال : يالقاعوودة األولووى
ق سايفقد ال ماوذج   ر  عدد المدخالت في عدد المخر اات, وا 

 قوت  التميياية بيم الوادات الكفؤة والوادات اير الكفؤة.

: ي اا  أم يكااوم ا اام اللي ااة أكباار ماام ااصاال القاعوودة الثانيووة
 .(3) ر  عدد المدخالت في عدد المخر ات في اللدد 

: تسمي قاعدة الثلاث, اياث ياتم الت كاد مام  اودة الثالثةالقاعدة 
ال مااوذج فاااي ال تاااائج الماصااالة, باياااث ق ي ااا  أم يفاااو  عااادد 

 ( ثلث اللي ة المدروسة.%100الوادات الكفاءة الكاملة )

 األداء المصرفي: 2 -9

يلتبااار األداء وسااايلة مهماااة لتشاااخيا  قااااب القاااوة وال ااالج فاااي 
لمللوماات الالاماة قتخااذ أداء أ شبة المصرج ومم ثام تاوفير ا

 .اإل راءات التصاياية التي تكفل تاقي  المصرج ألهداف 
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 :نماذج قياس األداء المصرفي 

تختلاااج مؤشااارات قيااااس األداء المصااارفي بااااختالج المساااتفيديم 
مااام تقاااارير األداء, وكاااوم تقيااايم أداء المصاااارج عملياااة شااااملة 
تستفيد م ها إدارة المصارج و مي  ال هات المراقبة, اساتخدمت 

 ىملااااادل اللائاااااد علااااامااااام عااااادة ملااااادقت لقيااااااس األداء م هاااااا: 
ج القيماااة ماااوذ , و اقاااو  الملكياااة ىملااادل اللائاااد علااا, و األصاااول

 لقياس األداء.  CAMELS موذج , و اققتصادية الم افة

فااااي  األداء لقياااااس CAMELS مااااوذج وساااايتم اقعتماااااد علااااى 
هااااذه الدراسااااة؛ ألم الاااا ظم التقليديااااة الملروفااااة فااااي تقياااايم األداء 
قاصاااارة علااااى إعباااااء إدارة المصاااارج إشااااارات تاذيريااااة شاااااملة 

ى التاليال وتلتمد علا ,تيبي  مي  م اقت وعمليات المصرج
يتصج بالشامولية  CAMELSالكمي دوم ال وعي, وألم  ظام 

ويلتباااار ماااام أ ظمااااة اإل ااااذار المبكاااار الااااذح ييبااااي مااااالءة رأس 
الماااااال,  اااااودة األصاااااول, الرباياااااة, السااااايولة, اإلدارة, مخاااااابر 
السااو , ممااا يلبااي  تي ااة شاااملة عاام األداء, لااذلك أصااب  ماام 

دياااد يواكااا  ال ااارورح أم يكاااوم لااادح المصاااارج  ظاااام تقيااايم  
التبااورات اققتصااادية اللالميااة واقبتلاااد عاام األسااالي  التقليديااة 

 لقياس األداء )عبد الر ا, بدوم(.

 نموذج CAMELS: 

هو أسلو  مم األساالي  الفلالاة لتقيايم أداء المصاارج, وتادياد 
ماادى قااوة ومتا ااة مراكاهااا الماليااة وأو اااا اإلدارة بهااا, وماام ثاام 

والتكيااااااج ماااااا  أح متيياااااارات أو  تاديااااااد قاااااادرتها علااااااى التلاماااااال
مساات دات ذات عالقاااة ب شاااابها, والتلاارج علاااى ع اصااار القاااوة 
وال ااالج فاااي أداء المصاااارج ممااااا يلااااا مااام قااادرات الساااالبة 

  .)عبد الر ا, بدوم( الرقابية عليها

إ اااااااراء تصااااااا يج رقماااااااي  لكااااااال  CAMELSيتبلاااااا   ماااااااوذج 
مصااارج باقسااات اد إلاااي السااات ع اصااار األساساااية التاااي يلتماااد 

هذا ال موذج, ايث يادد لكل ع صر تصا يج رقماي مام  عليها
 ايث يل ي: 5 ىإل 1

)ساااااااليم مااااااام كااااااال  (: أداء المصااااااارج قاااااااوح1تصااااااا يج رقااااااام ) -
 .ال وااي(

)سليم  سبيا م  و ود  رض  (: أداء المصرج م  2تص يج رقم ) -
 .بلض القصور(

 .(: أداء المصرج ملقول3تص يج رقم ) -
خبااار قاااد )و اااود  (: أداء المصااارج هامشاااي4تصااا يج رقااام ) -

 .(يؤدح للفشل
 .)خبير  دا ( رض  (: أداء المصرج اير م  5تص يج رقم ) -

 (6إلااااى )اختصااااارا   CAMELSوساااامي هااااذا ال ظااااام ب مااااوذج 
 الماال رأس كفاية وهي: ,مكو ات رئيسية يتكوم م ها هذا ال ظام

(Capital Adequacy )األصاااااااااااااااااااااول و اااااااااااااااااااااودة (Assets 

Quality), اإلدارة و ااااااودة (Quality Management), 
 والاساساااااااية( Liquidity) والسااااااايولة ,(Earnings) والرباياااااااة

 (.Sensitivity to Market Risk) السو  مخابر ات اه

 وطرق قياسها: دراسةالتعريف اإلجرائي لمتغيرات ال

 (:C-EFFIكفاءة التكلفة المستقل ) المتغير أواًل:

بريقااااة تالياااال البيا ااااات المبااااورة  ىاعتماااادت هااااذه الدراسااااة علاااا
(DEA اياار المللميااة فااي قياااس كفاااءة التكلفااة والتااي تسااتلمل )

وتقوم هاذه البريقاة  ,م موعة متلددة مم المدخالت والمخر ات
بب اء  سابة وااادة وذلاك بقسامة م ماوا المخر اات علاى م ماوا 
المدخالت لكل مصرج, ويتم مقار ة هاذه ال سابة ما  المصاارج 

 ى( بمل ااااا0وم واااااادات الكفااااااءة ماصاااااورة بااااايم )األخاااارى, وتكااااا
 الكفاءة المثالية.  ى( بمل 1ا لدام للكفاءة و)

 (:CAMELSثانيًا: المتغير التابع )أداء المصارف 

لقياااااس أداء  CAMELSمااااوذج   علااااى ه الدراسااااةلتمد هااااذتساااا
؛ ألم ال ظم التقليدية الملروفة في تقييم األداء قاصارة المصارج

رج إشااااارات تاذيريااااة شاااااملة تيبااااي علااااى إعباااااء إدارة المصاااا
وتلتمد على التاليال الكماي  , مي  م اقت وعمليات المصرج

يتصااااااااج بالشاااااااامولية  CAMELSدوم ال ااااااااوعي, وألم  ظااااااااام 
ويلتباااار ماااام أ ظمااااة اإل ااااذار المبكاااار الااااذح ييبااااي مااااالءة رأس 
الماااااال,  اااااودة األصاااااول, الرباياااااة, السااااايولة, اإلدارة, مخاااااابر 

ة عاام األداء, لااذلك أصااب  ماام السااو , ممااا يلبااي  تي ااة شااامل
المصاااارج  ظاااام تقيااايم  دياااد يواكااا   ىال ااارورح أم يكاااوم لاااد

التبااورات اققتصااادية اللالميااة واقبتلاااد عاام األسااالي  التقليديااة 
 لقياس األداء )عبد الر ا, بدوم(.



  l 2017يو يو   l 1 lاللدد  l 6 lم لة دراسات اققتصاد واألعمال, الم لد 
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علاى م ماوعتيم مام  CAMELSويلتمد تقييم مكو ات  موذج 
والتااااي  ,كميااااةاللواماااال اللواماااال؛ األولااااى تتمثاااال فااااي م موعااااة ال

ماام المؤشاارات الماليااة التااي  عاادديمكاام قياسااها كميااا  ماام خااالل 
تلتماااااد علاااااى البيا اااااات المالياااااة للمصااااارج, وي ااااام كااااال مؤشااااار 
مؤشااارات تفصااايلية وفقاااا  لظاااروج كااال دولاااة وال ظاااام المصااارفي 
المتبااا  فيهاااا ومااادى وفااارة و اااود البيا اااات المالياااة الم شاااورة عااام 

 عة الثا ية مم اللوامال فتتمثال فاي, أما الم مو ال هاا المصرفي
 وعياااة وهاااذه تخ ااا  للتقااادير والتقيااايم الشخصاااي مااام اللوامااال ال

 اااودة اإلدارة  هاااذه اللوامااال ومااام بااايمخاااالل الاياااارات الميدا ياااة 
تاتااااج إلاااى تقيااايم داخلاااي بواسااابة اساااتمارة اساااتبيام تاااواا علاااى 

 ساايتم تقييمهااااو الاساسااية ات اااه مخااابر السااو  , عي ااة الدراسااة
ة اسااااتبيام تااااواا علااااى عي ااااة بواساااابة اسااااتمار  ه الدراسااااةفااااي هااااذ

مكو ااااات  ظااااام الدراسااااة, أمااااا فيمااااا يخااااا المؤشاااارات الكميااااة ل
CAMELS فقد تم قياسها كما يلي: 

  رأس المال كفاية: 

 يلتباار رأس المااال أاااد ع اصاار األمااام ل مهااور المااودعيم فااي
المصااارج وي بياااي أم يكاااوم كافياااا  لموا هاااة المخاااابر الماتملاااة 

وياااتم قياساااها علاااى ال ااااو خاصاااة مااا  تباااور أعماااال المصااارج, 
 (:2008)الفرا,  التالي

  رأس المال الت ظيمي =   ة رأس المالكفاي

  األصول والب ود خارج المياا ية المر اة بالمخابر
 

  جودة األصول:   

ذات أهمياااااة خاصاااااة فاااااي  ظاااااام التقيااااايم  األصاااااولتلتبااااار  اااااودة 
, أل هااا ال اااء الااساام فااي  شاااب المصاارج األمريكاايالمصاارفي 

, ألم ايااااة المصااارج األرباااا الااذح يقااود عملياتااا   اااو تاقياا  
 تولياااااد دخااااال أكثااااار للمصااااارج ذلاااااك  يااااادة يل اااااي أصاااااولعلاااااى 

, ويااااااتم قياسااااااها باسااااااتخدام  ساااااابة التصاااااا يج (2008 )األسااااااود,
 .(2008المر   )الفرا, 

المخصصات =  سبة التص يج المر   
 اقو  الملكية + المخصصات 
 *100    

  جودة اإلدارة:   

يلتباااار األداء اإلدارح مكو ااااا  أساساااايا  للاكاااام علااااى ماااادى   ااااا  
المصااارج فاااي تاقيااا  أهدافااا , ويتاقااا  ذلاااك مااام خاااالل و اااود 

م لاااااس إدارة, و إدارة ت فيذياااااة ذات كفااااااءة عالياااااة وقاااااادرة علاااااى 
التبورات البيئية والمصرفية وتاقيا  الرقاباة الالاماة التلامل م  

(, وسااوج يااتم تقياايم  ااودة 2008فااي هااذا الخصااوا )األسااود, 
 اإلدارة بواسبة استمارة استبيام تواا على عي ة الدراسة.

  الربحية: 

كافيااة تؤهلاا  لايااادة رأساامال   يهاادج المصاارج إلااى تاقياا  أربااا   
ومواكبااااة تبااااور أعمالاااا  المصاااارفية ومتبلبااااات ابائ اااا , وتلبااااي 
الرباياة مؤشارا  للمسااهميم للاكام علاى   اا  إدارة المصارج أو 

اللائااد  ؤشاار, وتقاااس الربايااة بواساابة م(2008سااود ,فشاالها )األ
اقاااااو  الملكياااااة متوساااااب  اللائاااااد علاااااى ؤشااااارعلاااااى األصاااااول وم

         ل صاااااااااو اللائاااااااااد علاااااااااى متوساااااااااب األؤشااااااااار  اااااااااافة إلاااااااااى مباإل
(, وسااوج يااتم أخااذ المتوسااب لهااذه ال ساا  للتلبياار 2008)الفاارا, 

 عم الرباية.

صافي الدخل=   صولاللائد على األ ملدل
 إ مالي األصول
 *100 

صافي الدخل = اقو  الملكية متوسب اللائد على ملدل
  متوسب اقو  الملكية 
 *100 

صافي الدخل=   األصولاللائد على متوسب  ملدل
 متوسب األصول
 *100 

  السيولة: 

تلتبااار سااايولة المصااارج مااام أهااام المؤشااارات التاااي يلتماااد عليهاااا 
اللمااالء فااي المقار ااة باايم المصااارج, ايااث تمثاال الساايولة أهاام 
وسائل الوقاياة للمصارج مام مخاابر اإلفاالس مام خاالل قدرتا  

)أبااو رقبااة, علااى موا هااة اقلتاامااات التااي تتميااا بالاادف  الفااورح 
باادوم ساا ة  شاار(, ويااتم قياساااها باسااتخدام  ساابة الساايولة و سااابة 

 السيولة ال قدية كالتالي:

 األصول السائلة=   سبة السيولة
 اقلتاامات السائلة
 

  قد بالخاي ة=   سبة السيولة ال قدية
 اقلتاامات السائلة
 

  الحساسية اتجاه مخاطر السوق: 

يل اااااي هاااااذا المؤشااااار قااااادرة المصااااارج علاااااى موا هاااااة التقلباااااات 
مثااال: مخاااابر الااصااالة فاااي أسااالار الفائااادة والمخاااابر الساااوقية 
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, مخابر أسلار الصارج, مخاابر أسالار الفائادة األسهم أسلار
(, وسيتم تقيايم الاساساية ات ااه مخاابر الساو  2008 )األسود,

 بواسبة استبيام يواا على عي ة الدراسة.

 :الدراسة نةوعي مجتمع

 الم ه ياة الخباوات أهام مام الدراسة م تم  تاديد مرالة تلتبر
 الباااااث ماام تتبلااا  وهااي, واإل ساااا ية اق تماعيااة البااااوث فااي
 وكفااءة وتصاميمها الدراساة إ اراء عليهاا يتوقاج اياث بالياة دقاة

 الت اريااة المصاارج  ميا  مام الدراساة م تما  ويتكاوم,  تائ هاا
 قرتفاااااااا للم تمااااا  شاااااامل مسااااا  إ ااااااراء لتلاااااذر و ظااااارا   الليبياااااة
 يااول قاد الوقات أم كماا, باذلك للقيام المبلو  وال هد التكاليج

 ماااام عي اااة اختيااااار تااام فقااااد الم تمااا  مفااااردات كافاااة دراساااة دوم
 وهااااااي ت اريااااااة مصااااااارج (5) ماااااام مكو ااااااة الم تماااااا  مفااااااردات

, والت مياااااة الت اااااارة, الواااااادة, الصااااااارح, ال مهورياااااة مصااااارج)
 . 2010إلى  2005 مم الفترة خالل( الوب ي الت ارح

 :البيانات جمع أساليب

 ماام المسااتمدة البيا ااات ىعلاا اللملااي  ا بهااا فااي الدراسااة تلتمااد
 الت اريااااااة المصااااااارج عاااااام الصااااااادرة الساااااا وية الماليااااااة القااااااوائم

 والاياااارات المركااااح المصااارج عااام الصاااادرة والتقاااارير وال شااارات
 .  اقستبيام استمارات و م  لتواي  الميدا ية

 :Panel Data بيانات تحليل نماذج

 السالساااال ماااام كاااال باااايم ت ماااا  التااااي البيا ااااات م موعااااة تلاااارج
 Cross) اللر ااااية والمقاااااب ( Time series) الام يااااة

section )الم ملااة بالبيا ااات (Panel Data )بلااض ويو ااد 
 فاااااي والمتمثلاااااة, الم ملاااااة البيا اااااات ل مااااااذج المختلفاااااة الاااااااقت
 PR) (pooled) الم مااااااا  اق اااااااادار مااااااام كااااااال  مااااااااذج

Regression )الثابتااة واةثااار (Fixed Effects Model 

FEM )اللشاوائية واةثاار (Random  Effects Model 

REM )ال ماذج هذه على التلرج سيتم يلي وفيما: 

  :العشوائية اآلثار نموذجواًل: أ

 ما  تارتبب ق المشااهدة ايار المتييارات أم ال ماوذج هاذا يفترض
 متييااااااارات تلتبااااااار أ هاااااااا إلاااااااى باإل اااااااافة, المساااااااتقلة المتيياااااارات

 وصااااج يمكاااام علياااا , المركاااا  الخباااا  اااااد يلتقبهااااا, عشااااوائية
 :التالي ال او على ال موذج

Yᵢᵼ = β₁ᵼ + β₂X₂ᵢᵼ +……+βĸ Xĸᵢᵼ + μᵢᵼ 

 مواعااة كا اات لااو كمااا ملاملتهااا المالئاام فماام الثابتااة الااادود أمااا
 الااااد يصاااب  باياااث, اللر اااي  المقبااا  واااادات بااايم عشاااوائيا
 :التالي ال او على, مصرج أو مقب   لكل الثابت

β 1ᵢ = β₁+ ɛᵢ               i = 1, 2, 3,……..5 

, صااافر يسااااوح بمتوساااب عشاااوائي خبااا  ااااد (ɛᵢ) يلتبااار اياااث
 (σ ² ɛ) وتبايم

 الثاباات الاااد قاايم فااي تاا لكس المصااارج باايم الفروقااات أم وبمااا
 ال مااوذج يكااوم( ɛᵢ) الخباا  اااد فااي مصاارج أوكاال مقباا  لكاال
 :يلي لما وفقا  

Yᵢᵼ = β₁ + β₂X₂ᵢᵼ + βĸ Xĸᵢᵼ + ωᵢᵼ 

 μᵢᵼ + ɛᵢ  = ωᵢᵼ    ايث

 ل ميااااا  القيماااااة متوساااااب يمثااااال( β₁) الثابااااات الااااااد فاااااإم وبهاااااذا
 عااام( مصااارج) مقبااا  كااال ا ااااراج( ɛᵢ) يمثااال بي ماااا, المقااااب 
 قابال ايار متييار( ɛᵢ) أم اياث, المقااب  ل مي  القيمة متوسب

 .للمشاهدة

 التبااااااااايم مت اااااااا س( ωᵢᵼ) المركاااااااا  الخبااااااا  اااااااااد يلتبااااااار كماااااااا
(Homoscedasticity )ااااااااادود بااااااايم اقرتبااااااااب قيماااااااة أم إق 

 المقااااب  ل ميااا  متماثلاااة مختلفااايم ام يتااايم قيمتااايم ع اااد الخبااا 
 تقادير فاي الصايرى المربلاات بريقاة تببيا  وع د(, المصارج)

 وتخفج فلالة اير تكوم ذاتي ارتباب و ود م  القياسية ال ماذج
 لااذلك,  ساابيا   كبياارة تباي ااات لهااا وتكااوم, المقاادرة الملااامالت دقااة

 التاااااا ثيرات ل مااااااوذج دقااااااة أكثاااااار تقاااااادير علااااااى الاصااااااول يمكاااااام
( GLS) اللاماة الصايرى المربلاات بريقاة باساتخدام, اللشاوائية

General Least Square (2006 ,الكور) 

  :الثابتة اآلثار نموذجثانيًا: 

 يلمااال الثابااات الااااد أم( FEM) الثابتاااة اةثاااار  ماااوذج يفتااارض
 ايااث, اق اادار  ماوذج فاي المقاااب  بايم الفروقاات التقااب علاى
, تقااديرها ي بيااي ملرفااة اياار كمللمااة ثاباات اااد كاال ملاملااة تااتم

, الثاباات الاااد فااي مت ساادا   المقاااب  باايم اقخااتالج يكااوم بايااث
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 الملااااامالت تظاااال بي مااااا, آخاااار إلااااى مقباااا  ماااام يختلااااج والااااذح
 المقاااااااب  لكاااااال وثابتااااااة مشااااااتركة المسااااااتقلة للمتيياااااارات المقاااااادرة
 المقاااااب  باااايم الثاباااات الاااااد بتييياااار السااااما  ويمكاااام, اللر ااااية
 (LSDV) ب موذج تلرج التي الوهمي المتيير بريقة بواسبة

Least- Squares Dummy Variable ال مااوذج وي خااذ 
 :التالية الصيية

Yᵢᵼ = αₒ + α₁ D₁ᵢ +….….+ α₅ D₅ᵢ + β₁ X₁ᵢᵼ + 

βĸ Xĸᵢᵼ + ɛᵢᵼ 

 :أم ايث

:D وتكااوم, الوهميااة المتيياارات (D = 1 )المشاااهدة كا اات إذا 
 .المصارج لباقي( D = 0)و( i) للمصرج

 للااادد  مسااااوح الوهمياااة المتييااارات مااام عااادد اساااتخدام إم اياااث
 مشاكلة اادوث فاي يساب , مصاارج (5) الدراسة في المصارج
 متيياااار إدخاااال ياااتم ق ذلاااك ولت  اااا , الكامااال الخباااي اقرتبااااب
 الثاباااااات المقباااااا ( αₒ) تمثاااااال بايااااااث األول للمصاااااارج وهمااااااي
 بإدخاال مصارج لكال مقبا  تقادير أو, للمقار اة مصارفا   ويصب 
, األصاال  قباة ماام اق اادار ي اارح أم بشارب, لاا  وهماي متييار
لياء  (2006, الكور) الساب  ال موذج في المشترك المقب  وا 

  :المجمع االنحدار نموذجثالثًا: 

 لكااال مشاااترك ثابااات ااااد علاااى الم مااا  اق اااادار  ماااوذج ياتاااوح
 الملاااااامالت مااااام وم موعاااااة, اللر اااااية( المصاااااارج) المقااااااب 
 والتي, بالمصرج الخاصة والمشاهدة المستقلة للمتييرات المقدرة
 اللشااوائي الخباا  أم ويفتاارض, الااامم عباار ثابتااة  ميلهااا تلتباار
 ال ماوذج يت ام ها لام التاي, المشااهدة ايار المتييارات أثار يلتقب

 :التالي ال او على اللامة  صييت  تكوم والذح القياسي
Y ᵢᵼ =β₁ +β₂ X₂ ᵢᵼ +……+βĸ Xĸ ᵢᵼ +ε ᵢᵼ 

ᵢ =1,2,…,5ᵢ 
ᵼ =1,2…,6 

 ا   موذ  الخبي ال موذج هذا اعتبار يمكم الاالة هذه وفي
 والتي( OLS) الصيرى المربلات بريقة م  يت اس  كالسيكيا  

 المشترك الثابت للاد بالكفاءة وتتسم متسقة تقديرات تلبي
 (.2006, الكور) الميل وملامالت

 :المستخدمة اإلحصائية االختبارات

 المساااتقل المتييااار أثااار قيااااس وهاااو الدراساااة هااادج إلاااى للوصاااول
 ماااام( المصاااارفي األداء) التاااااب  المتيياااار علااااى( التكلفااااة كفاااااءة)

 ماااااام م موعااااااة اسااااااتخدام تاااااام الدراسااااااة فر ااااااية اختبااااااار خااااااالل
 :كالتالي الدراسة بيا ات على اإلاصائية التاليالت

  حاختبار (Hausman Test( )Wald Test): بيم للمفا لة 
 الم ماااا  اق ااااادار و مااااوذج والثابتااااة اللشااااوائية اةثااااار  ماااااذج
 .الدراسة بيا ات م  اتساقا   أكثر ال ماذج أح اختيار ليرض

 اختباااااااااار (Durbin-Watson )و(Jarque – Bera test )
 المربلااات بريقااة شااروب تااوفر ماام للتاقاا  :(White test)و

 هاذه صاالاية ومادى Ordinary Least Squares الصايرى
 ودقيقااة متاياااة اياار ببريقااة ال مااوذج مللمااات لتقاادير البريقااة
 .  بالكفاءة وتمتاا

 اق اااااادار  ماااااوذج) اتسااااااقا   األكثااااار ال ماااااوذج اساااااتخدام تااااام وقاااااد
 .الدراسة فر ية قختبار Pooled Regression( الم م 

 للبيا اااات مالءمتهاااا اياااث مااام ال مااااذج تقاااديرات بااايم وللمفا ااالة
 Hausman) اإلاصائية اقختبارات تببي  سيتم الدراسة مال

Test )و (Wald Test) كالتالي: 

  :(Hausman Test) اختبار:  أوالً 

  اللشاااااااوائية اةثاااااااار  ماااااااوذج تقاااااااديرات بااااااايم للمقار اااااااة يساااااااتخدم 
(REM )الثابتااااااااة اةثاااااااار و ماااااااوذج (FEM ), هااااااااذا وإل اااااااراء 

( والبديلااة اللدميااة) اإلاصااائية الفر اايات صاايااة يااتم اقختبااار
 :التالي ال او على

: البيا ااات لتالياال المالئاام ال مااوذج هااو اللشااوائية اةثااار  مااوذج
Hₒ 

 Hᴀ: البيا اات لتاليال المالئام ال ماوذج هاو الثابتاة اةثار  موذج
  :Hausman Test اختبار  تائج التالي ال دول ويو  

 

 

 



يمام السريتي   علي الاواوح                                                   أداء المصارج الت ارية الليبية ىأثر كفاءة التكلفة المصرفية عل وا   

 
66 

 Hausman Test باراخت نتائج( 1) جدول

 
 

 
 

 
 
 

 

  p_value (0.0284) قيمااة أم تباايم( 1) رقاام ال اادول ماام
 المل ويااااة ىمسااااتو  ماااام أصااااير وهااااي Chi-square لااااا المقابلااااة

 الفر اية وقباول اللدمياة الفر اية رفاض إلاى يشاير مما ,(5%)
 مالءماة أكثار يلتبار  الثابتاة اةثاار  ماوذج فاإم وبالتالي ,البديلة
 .اللشوائية اةثار  موذج مم البيا ات لتاليل

 ما  يت اس  ق الذح اللشوائية اةثار  موذج استبلاد تم أم وبلد
 سا ااول, Hausman Test  قختباار وفقا الدراسة هذه بيا ات
  مااوذج كااام إذا مااا تاديااد( Wald Test) اختبااار خااالل ماام

 اق اادار  ماوذج مام البيا ات لتاليل مالءمة أكثر الثابتة اةثار
 .ق أم الم م 

 :(Wald Test) اختبار :ثانياً 

( PR) الم ماا  اق ااادار  مااوذج تقااديرات باايم للمقار ااة يسااتخدم 
 صااايااة خاااالل مااام(, FEM) الثابتاااة اةثاااار  ماااوذج وتقاااديرات
 :التالي ال او على اإلاصائية الفر يات

 لتالياااااال المالئاااااام ال مااااااوذج هااااااو الم ماااااا  اق ااااااادار  مااااااوذج 
  Hₒ  :البيا ات

 لتالياااااال المالئاااااام ال مااااااوذج هااااااوا الثاباااااات اق ااااااادار  مااااااوذج  
  Hᴀ  :للبيا ات

 (Wald Test) اختبار   تائج يو   التالي وال دول

 (Wald Test) اختبار نتائج( 2) جدول

 

 

 

 

 

 



  l 2017يو يو   l 1 lاللدد  l 6 lم لة دراسات اققتصاد واألعمال, الم لد 
 

 
67 

 قيمااااة أم تباااايم( 2) رقاااام بال اااادول اقختبااااار  تااااائج خااااالل ماااام
p_value  لااااااا المقابلااااااة Chi-square ( 0.1444) بلياااااات قااااااد

 إلاااى ذلاااك يشاااير مماااا ,(%5) المل وياااة ىمساااتو  مااام أكبااار وهاااي
  ماوذج با م القارار يكاوم وبالتاالي ,اللدمياة الفر اية رفاض عدم

 هاذه بيا ات لتاليل المالئم ال موذج هو( PR) الم م  اق ادار
 .الدراسة

 Wald)و( Hausman Test) الساابقة اقختباارات على وب اء  

Test )الم مااااا  اق اااااادار  ماااااوذج يكاااااوم (PR )ال ماااااوذج هاااااو 
 على ال موذج هذا قعتماد و ظرا  , الدراسة بيا ات لتاليل المالئم
 لااااذلك البيا اااات تقااادير فاااي( OLS) الصااايرى المربلاااات بريقاااة
 يفتاااارض الدراسااااة  مااااوذج مل ويااااة  تي ااااة واختبااااار فاااااا وقباااال

 الصااايرى المربلاااات ببريقاااة الخاصاااة اقفترا اااات مااام التاقااا 
(OLS ,)المقااادر الشااارب تاااوفر ل ااامام وذلاااك (OLS )وو اااود 

 الوثااو   سااتبي  واتااى, الدراسااة متيياارات باايم الخبيااة اللالقااة
 لللالقااااة التفساااايرية وقدرتاااا , القياساااي لل مااااوذج اق ااااادار ب تي اااة
 (. 2006 ,الكور) متييرات  بيم ت م  التي

 :      الصوووووغر  المربعوووووات طريقوووووة شوووووروط مووووون التحقوووووق: ثالثووووواً 
 اق اادار  ماوذج باواقي في  الذاتي اقرتباب مشكلة فاا سيتم

, (DW Durbin-Watson) اختبااااااااااااار باسااااااااااااتخدام المقااااااااااادر
( Normality Test) الببيلااي التواياا  اختبااار إلااى باإل ااافة
 اختباار وكاذلك ,(JB) باساتخدام المقادر اق اادار  ماوذج لبواقي
 .White test اختبار باستخدام التبايم ت ا س ثبات

 المربلااااات ببريقااااة كفاااااءة أكثاااار تقااااديرات علااااى  تاصاااال ولكااااي
 :م ها شروب عدة تتاق  أم ي  ( OLS) الصيرى

  و اود مام الت كاد وسايتم :الوذاتي االرتبواط مشكلة وجود عدم 
( DW) اختباااار باساااتخدام عااادمها مااام الاااذاتي اقرتبااااب مشاااكلة
, فقااااب األولااااي الرتبااااة ماااام اقرتباااااب اقختبااااار هااااذا يقاااايس ايااااث
 إ رائا  لسهولة شيوعا   الذاتي اقرتباب اختبارات أكثر مم ويلتبر

 علااى اقختبااار هااذا فر اايات صاايااة وتاام, األخباااء باسااتخدام
 eᵼ = ρ eᵼ₁ + ɛᵼ    :التالي ال او

 ىاألول الرتبة مم ذاتي ارتباب يو د ق      Hₒ : p = 0   

 ىاألول الرتبة مم ذاتي ارتباب يو د        Hᴀ : P ≠ 0 

 بايم الاذاتي لالرتبااب( DW) اختباار  تاائج يبايم التالي وال دول
 :اق ادار بواقي

 

 االنحدار بواقي بين الذاتي لالرتباط( DW) اختبار نتائج( 3) جدول

 

 

 

 

 

 
 

 

 قيمااة أم, DWباختبااار الخاااا( 3) رقاام ال اادول  تااائج وتشااير
(DW )هاااااذه مقار اااااة وع اااااد( 2.01) بمقااااادار كا ااااات الماساااااوبة 

 وعااادد (%5) مل وياااة مساااتوح ع اااد ال دولياااة القيماااة مااا  القيماااة
(K )مشاااهدات وعاادد( 1) يساااوح المسااتقلة المتيياارات ماام (T )

 الاد( 1.489) عم تايد القيمة هذه أم تبيم مشاهدة( 30) يبلغ
 رفاااض عااادم وبالتاااالي ,إاصاااائيا مقبولاااة أ هاااا أح( du) األعلاااى
 الاذاتي اقرتبااب مشاكلة و اود عدم يل ي وهذا, اللدمية الفر ية

 .البواقي بيم
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  تاااوفر مااادح ولملرفاااة :االنحووودار لبوووواقي الطبيعوووي التوزيوووع 
 اختباار اساتخدام سايتم اق اادار لباواقي الببيلي التواي  خاصية

(Jarque – Bera test( )JB) فر اايات  صاايااة تاام والااذح 
 :كالتالي( والبديل اللدم)

 الببيلي التواي  تتب  البواقي: Hₒ        
 الببيلي التواي  تتب  ق البواقي: Hᴀ  

 

 تااوفر ىمااد لملرفااة( JB) اختبااار  تااائج يباايم (4رقاام ) وال اادول
 إلاى  تاائجال وتشير, عدمها مم للبواقي الببيلي التواي  خاصية

 ىمسااتو  ماام أكباار اللشااوائي للخباا  p_value (0.09) قيمااة أم
 القائلاااة اللدميااة الفر ااية رفااض عاادم يل ااي ممااا (%5) مل ويااة

 .الببيلي التواي  تتب  البواقي ب م

 

 الدراسة بمتغيرات الخاصة تاللبيان الطبيعي للتوزيع( JB) اختبار نتائج( 4) جدول

 

 

 

 

 
 

 

  اختبااار يلتباار :البووواقي تجووانس ثبووات (White test )ماام 
  مااوذج فااي البااواقي ت ااا س لملرفااة اإلاصااائية اقختبااارات أهاام

 صااااييت والااااذح ,OLS الصاااايرى المربلااااات ببريقااااة اق ااااادار
 :كالتالي فر يات 

           ν +C_EFFI² ₂b +C_EFFI ₁b+ α = ²ê    

 البواقي بيم ت ا س يو د:     Hₒ : b₁ = b₂ = 0 
  البواقي بيم ت ا س يو دق :    HA : b₁ ≠ b₂ ≠ 0 

 

 بال اادول مو اا  هااو كمااا( White test) اختبااار ل تااائج وفقااا  
-Fا لا  المقابلاة (0.188) (p_value) قيمة أم  الاظ( 5) رقم

Statistic  يل اي مماا, (%5) المل وياة ىمساتو  مام أكبار وهاي 
 باااااايم عالقااااااة و ااااااود عاااااادم أح اللدميااااااة الفر ااااااية رفااااااض عاااااادم

 أم أح البااااواقي وهااااو ه ااااا التاااااب  والمتيياااار المسااااتقلة المتيياااارات
 يل ااااي وهااااذا المسااااتقلة المتيياااارات بتيياااار تتاااا ثر ق ثابتااااة البااااواقي
 جمااااااااااااااااااا يلاااااااااااااااااار  أح الت ااااااااااااااااااا س ثبااااااااااااااااااات صاااااااااااااااااافة و ااااااااااااااااااود

 .  Homoscedasticityبا

 البواقي تباين لتجانس( White test) اختبار نتائج( 5) جدول
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 المربلاااات بريقاااة أم ل اااا يتااابم الساااابقة اقختباااارات  تاااائج ومااام
 هاااذه فاااي المساااتخدم اق اااادار  ماااوذج لتقااادير صاااالاة الصااايرى
 المربلااااات بريقااااة شااااروب تااااوفر ماااام تاقق ااااا أم وبلااااد الدراسااااة,
 ال مااوذج وتالياال اختبااار يلااي فيمااا يااتم الدراسااة لبيا ااات الصاافرح
 .الدراسة فر ية قختبار المستخدم القياسي

 :وتحليلها الدراسة فرضية اختبار

 القياساي ال ماوذج متييارات مل وياة واختبار تاليل يلي فيما سيتم
 المساتقل المتييار قادرة ىماد تختبر التي الدراسة فر ية قختبار

 األداء) التاااااااب  المتيياااااار وتفسااااااير شاااااار  فااااااي( التكلفااااااة كفاااااااءة)
 وبريقااة( PR) الم ماا  اق ااادار  مااوذج باسااتخدام(, المصاارفي
 (.OLS) الصيرى المربلات

 :الدراسة فرضية

Hₒ :المصاارفية التكلفااة لكفاااءة إاصااائية دقلااة ذو أثاار يو ااد ق 
 . الليبية الت ارية المصارج أداء على

αᵢ + b₁ᵢ (C_EFFᵢᵼ) + e ᵢᵼ= CAMELS)ᵢᵼ) 
Hₒ : b₁ᵢ = 0 
Hᴀ : b₁ᵢ ≠  0 

 

 الم ماااا  اق ااااادار  مااااوذج ت فيااااذ  تااااائج يو اااا  التااااالي ال اااادول
(PR )بمقاااااادر  الدراسااااااة فر ااااااية قختبااااااار (OLS )والمتللقااااااة 

 .المصرفي باألداء وعالقت  التكلفة كفاءة التاب  المتيير بمل وية

 

 المجمع االنحدار نموذج باستخدام البيانات تحليل (6) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  P-VALUE قيماااة علاااى وب ااااء( 6) رقااام ال ااادول مااام

 اسات ابة در اة يلكاس الاذح( b₁) اق اادار لملامل (0.5837)
 اياااث, التكلفااة كفاااءة فااي يااادث الااذح للتيياار المصاارفي األداء
 ىمساتو  مام أكبار (C_EFFI) لا المقابلة p_value قيمة كا ت

 تشااير والتااي اللدميااة الفر ااية قبااول تاام وعلياا , (%5) المل ويااة
 ىمستو  ع د إاصائية دقلة ل  ليس التكلفة كفاءة متيير أم إلى

  تائج أكده ما وهذا, المصرفي األداء متيير على (%5) مل وية
 .Ṝ² الملدل التاديد ملامل وقيمة(, t-test) اختبار

 AL-Zubi) دراساة ما  متوافقاة الدراساة هاذه  تي اة  اءت وقد

and Balloul, 2005 )الدراسااات فااي استلرا ااها تاام التااي 
 باقسااات تا ات اللملياااة اقساات تا ات مقار اااة تماات وه اااا, السااابقة

 لم ه ياة وفقاا   تباعا ا تام ماا وهاذا إليهاا التوصال تام التي ال ظرية
 .اقستقراء

 فيماا سايتم الدراساة فر اية اختبار  تائج على التلرج تم أم بلد
 قختبااار إليهااا التوصاال تاام التااي ال تااائج ألهاام ملخااا   تقااديم يلااي
 .الفر ية هذه

 :الدراسة نتائج

 األداء علااااااى التكلفااااااة كفاااااااءة أثاااااار اختبااااااار الدراسااااااة اسااااااتهدفت
 مام الفتارة خالل, الليبية الت ارية المصارج مم للي ة المصرفي

 واألداء التكلفاة كفااءة تاليال  تائج مم وتبيم 2010 إلى 2005
 : يلما ي المصرفي
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 التبااااويقي التالياااال باساااتخدام التكلفااااة كفاااااءة قيااااس  تااااائج مااام 
 ىبمساتو  يتمت  ال مهورية مصرج أم تبيم(, DEA) للبيا ات
 خااالل%( 100)و (88)% بايم تتاراو  التكلفاة كفااءة مام عاال  
 لمصااارج م خف اااة التكلفاااة كفااااءة كا ااات بي ماااا, الدراساااة فتااارة

 كفااااااءة أماااااا%( 32)و (%2) بااااايم تراواااااات اياااااث الصااااااارح
 ايااااث متوساااابة كا اااات فقااااد الوااااادة لمصاااارج بال ساااابة التكلفااااة
 لمصااااارج التكلفاااااة وكفااااااءة%(, 91)و (%76) بااااايم تراواااااات
 مصااارج أماااا%(, 91)و (%1) بااايم متباي اااة والت مياااة الت اااارة
 بايم تتاراو   ادا  اليفة تكلفتا   كفااءة فكا ت الوب ي الت ارح

 %(.7)و (4%)
 ظاااااام يلمااااال  CAMELS ألداء شاااااامل تاليااااال إ اااااراء علاااااى 

 لااددارة ماكمااة وخبااب سياسااة رساام فااي يساااهم ممااا المصاارج
 إلاااى تاتااااج التاااي السااالبية الل اصااار علاااى التركياااا خاااالل مااام
 _       المصارفي األداء قيااس  تائج بي ت وقد خاصة, ع اية

 علاى تاصال ال مهورية مصرج أم ,_ ال موذج هذا باستخدام
 بي مااا, أدائاا  فااي  االج و ااود إلااى يشااير وهااو( 3) التصاا يج
 الوااااادة,, الصاااااارح: وهااااي اللي ااااة مصااااارج باااااقي تاصاااالت
 وهااي( 2) التصاا يج علااى, الااوب ي الت ااارح, والت ميااة الت ااارة
  وا ا  بلاض تشهد قد ولك ها ,سليما   أدائها أح مر ية  تي ة

 مصاارج لكاال أعبياات التااي التصاا يفات علااى وب اااء, القصااور
 بالمصاااااارج مقار اااااة أداء   أقااااال ال مهورياااااة مصااااارج أم تبااااايم

 .الدراسة للي ة األخرى

 الم ماا  اق ااادار  مااوذج باسااتخدام البيا ااات تالياال خااالل وماام
 تاام, الدراسااة فر ااية قختبااار المسااتخدم  OLS  مااوذج وتقاادير
 التيياار تفسااير علااى قاادرة لهااا لاايس التكلفااة كفاااءة أم ماام التاقاا 

 دراساة ما  متوافقة ال تي ة هذه  اءت وقد المصرفي, األداء في
(AL-Zubi and Balloul, 2005)  الفر اية قباول تام وعليا 

 تفساااير فاااي التكلفاااة كفااااءة قااادرة عااادم علاااى تااا ا التاااي اللدمياااة
 كفاءة قياس  تائج خالل مم وأي ا  , المصرفي األداء في التيير
 التكلفاة كفااءة أم ت ا ا الدراساة للي اة المصارفي واألداء التكلفة

 للي اااااة المصاااااارج ببااااااقي مقار اااااة مرتفلاااااة ال مهورياااااة لمصااااارج
 وهاذا, المصاارج بهاذه مقار اة ما خفض هؤ أدا كام بي ما الدراسة,

 . المصرفي واألداء التكلفة كفاءة بيم ت ثير و ود عدم يؤيد

     

 قائمة المراجع

 فااااي األداء تقياااايم عمليااااة(. 2008) اللكرمااااي, عااااادل األسااااود, .1
 الدراساات أكاديمياة, ما ساتير رسالة الت ارية, المصارج فروا
 .برابلس اللليا,

 الوااادات أداء قياااس(. 2006) مهاادح, صااال  بشااار, الاادليمي .2
, األردم في التاويلية الص اعات لقباا تببي  م  اققتصادية

 . األردم,  باراأل  املة, واققتصاد اإلدارة كلية
 كفااءة علاى السايولة أثار(. 2013,)البيادادح عائشاة, الارعيض .3

 والللاااوم اققتصااااد كلياااة, م شاااورة ايااار دراساااة, واألداء التكلفاااة
 .ليبيا, ةمصرات  املة, السياسية

 وكفاااءة الف يااة الكفاااءة تالياال(. 2003) إبااراهيم, مامااد السااقا, .4
 الت ميااااة إدارة مااااؤتمر, بالكوياااات الت اريااااة بالمصااااارج الربايااااة

 .الكويت  املة, اإلدارية الللوم كلية والم افسة,
  اااواد صاااائ , شااالوج مفتاااا  وفيصااال إساااماعيل ولياااد, السااايفو .5

: التاليلااي القياسااي  اققتصاااد مشاااكل(. 2006,) ااواد إبااراهيم
 األهلياة: عماام. الثا ياة الدر اة مام القياساية واقختبارات الت بؤ
 (.1) ب, والتواي  لل شر

 باااااايم التكاماااااال اسااااااتخدام(.  باااااادوم, )ماساااااام م يااااااد, اليااااااالبي .6
 دراساااااة, الم شااااا ة أداء لتقيااااايم المالياااااة وايااااار المالياااااة الملاااااايير
 .الكوفة  املة, دارةاإل كلية, المتاد المصرج في ميدا ية

 التقيااااااايم  ظاااااااام تاليااااااال(. 2008) الاااااااديم,  اااااااور أاماااااااد, الفااااااارا .7
 القبااا علاى للرقاباة ك داة( CAMELS) األمريكي المصرفي
 _اإلساالمية ال املاة, الت اارة كلية, المااسبة قسم,  المصرفي

 .ااة
 المؤسساااااات أداء تقيااااايم(. 2004)  ماااااوعي, ماماااااد, القريشاااااي .8

 (.3) اللدد, ورقلة  املة, البااث م لة, المصرفية
 كفاءة على السيولة أثر(. 2010) مصبفي, الديم عا الكور, .9

 الخادمات ماؤتمر األرد ياة, اإلساالمية المصارج أداء و التكلفة
 .برابلس اللليا, الدراسات أكاديمية اإلسالمية, المالية

 الكفاااااءة عاااادم تقاااادير(. 2008, )مصاااابفي الااااديم عااااا, الكااااور .10
, السياسااية والللاوم اققتصاااد كلياة, والاارب  التكلفاة ىمسااتو  علاى
 .ليبيا, برابلس  املة
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 والااارب  التكلفاااة كفااااءة (.2006, )مصااابفى الاااديم عاااا, الكاااور .11
, اإلدارياااة الللاااوم, دراساااات, األرد ياااة الت ارياااة المصاااارج فاااي

 (.1) اللدد(, 35) الم لد
 قياااااس(. 2010, )عكاشااااة راياااام و الكااااريم عبااااد, الم صااااورح .12

 المتلاااادد ال مااااوذج باسااااتخدام ال اائرياااة للب ااااوك ال ساااابية الكفااااءة
 الللااااوم كليااااة(, DEA) للبيا ااااات التبااااويقي التالياااال الملااااايير
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