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تقديــــم

خرية، ملعرفة القدرة  ونة الأ �ضدار، من تزايد الهتمام يف الآ تاأتي اأهمية اختيار مو�ضوع هذا الإ

�ضواق  التناف�ضية للقطاعات امل�ضرفية يف الدول العربية، خا�ضة يف ظل النفتاح القت�ضادي املت�ضارع، لأ

املحققة  الكفاءة  م�ضتوى  اأن  فر�ضية  التحليل، على  نتائج  تعتمد  ال�ضابقة.  عوام  الأ العربية خالل  املال 

موال وحتقيق عوائد  قليمية، جلذب روؤو�ص الأ لدولة ما، يعك�ص مقدرة قطاعها امل�ضريف على املناف�ضة الإ

مر الذي يدعم اإمكانية اأن ت�ضبح الدولة املعنية مركزًا  دارية املمكنة، الأ ا�ضتثمارية باأقل التكاليف الإ

دارية واختيار ال�ضيا�ضات امل�ضرفية التي تعظم  ماليًا اإقليميًا. مما ل �ضك فيه، اأن تقليل امل�ضروفات الإ

هداف القت�ضادية للقطاع امل�ضريف يف اأي دولة. ربحية القطاع امل�ضريف، متثل اأهم الأ

اأوًل، بتحليل طبيعة ملكية ر�ضاميل امل�ضارف اخلليجية من حيث توزيعها بني  تقوم الدرا�ضة 

القطاع اخلا�ص واحلكومة وا�ضتثمارات اأجنبية، وثانيًا، بالتعرف على العالقة بني اأداء الكفاءة للقطاع 

امل�ضريف يف كل دولة، واأهم الن�ضب املالية التي تعك�ص احلجم والربحية وموؤ�ضر للمخاطر املالية للبنوك 

يف كل دولة، وثالثًا، بقيا�ص الكفاءة لبنوك الدول ال�ضت بغر�ص التعرف على الو�ضع التناف�ضي بني هذه 

البنوك.

تو�ضح نتائج الدرا�ضة اأن البنوك اخلليجية قد حققت اأعلى م�ضتويات الكفاءة يف عام 2007، 

حيث انخف�ص موؤ�ضر الكفاءة يف عام 2008. ونتيجة لرتاجع الكفاءة يف عام 2008، تقدر الدرا�ضة اأن 

 ،2007 5% يف عام  16% مقارنة بحوايل  نتاج املفقود يف القطاع امل�ضريف اخلليجي بحوايل  ن�ضبة الإ

وتو�ضح اأي�ضًا اأن ن�ضبة كبرية من تراجع الكفاءة ناجت عن تراجع كفاءة احلجم التي تعني عدم كفاءة 

قيا�ص  مت  فقد  الكفاءة،  على  املوؤثرة  العوامل  وملعرفة  البنوك.  لدى  املتوفرة  املالية  املوارد  ا�ضتخدام 

وموؤ�ضرًا  �ضول،  لالأ الربحية  موؤ�ضر  تت�ضمن  مالية  وموؤ�ضرات  الكفاءة  موؤ�ضرات  بني  الرتباطية  العالقة 

للمخاطر، وموؤ�ضرًا حلجم البنك. تو�ضح النتائج اأن اأهم م�ضدر لعدم كفاءة البنوك اخلليجية هو عدم 

دارة املخاطر يف القطاع  قدرة امل�ضارف على ت�ضغيل الودائع ب�ضورة كفوءة وعدم وجود اأدوات مالية لإ

امل�ضريف.

املدير العام
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اأواًل: مقدمة

تهدف الدرا�ضة اإىل قيا�ص م�ضتوى الكفاءة الفنية للبنوك التجارية يف دول جمل�ص التعاون لدول 

36 بنك جتاري،  2006-2008، وذلك للتعرف على حالة التناف�ضية بني  اخلليج العربية خالل الفرتة 

موزعة بني دول املجل�ص من اإجمايل البنوك التجارية العاملة يف املنطقة حتى عام 2008، التي ت�ضل 

حوايل اإىل 50 بنك. تبلغ ن�ضبة ودائع البنوك التي �ضملها البحث حوايل، 70% من اإجمايل ودائع القطاع 

مر الذي يدعم �ضمولية نتائج الدرا�ضة. امل�ضريف يف دول اخلليج، الأ

ُتعرف الكفاءة الفنية باأنها جزء من الكفاءة القت�ضادية والتي ت�ضمل بدورها الكفاءة الفنية   

والكفاءة ال�ضعرية، حيث تعترب من�ضاأة ما اأكرث كفاءة من غريها اإذا ما ا�ضتطاعت اإنتاج م�ضتوى اأعلى 

نتاج بنف�ص م�ضتوى تكاليف الت�ضغيل، بينما تكون املن�ضاأة اأكرث كفاءة �ضعرية يف حال ا�ضتخدامها  من الإ

التناف�ضي  الو�ضع  يعزز  ل  قد  رباح  الأ تعظيم  اأن  اأرباحها. ومبا  تعظم  التي  بالطريقة  املطلوبة  للموارد 

تتناول  الفنية فقط.  الكفاءة  قيا�ص  على  الدرا�ضة  الرتكيز يف هذه  �ضيتم  فاإنه  حوال  الأ كل  للبنوك يف 

الدرا�ضة اجلوانب التالية من عمل البنوك التجارية:

اخلا�ص  القطاع  بني  توزيعها  حيث  من  اخلليجية  امل�ضارف  ر�ضاميل  ملكية  طبيعة  حتليل   .1
جنبية. واحلكومة وال�ضتثمارات الأ

تعك�ص  التي  املالية  الن�ضب  واأهم  دولة  لكل  الفنية  الكفاءة  اأداء  بني  العالقة  على  التعرف   .2
احلجم والربحية وموؤ�ضر املخاطر املالية للبنوك يف كل دولة.

3.  قيا�ص الكفاءة الفنية لبنوك الدول ال�ضت بغر�ص التعرف على الو�ضع التناف�ضي بني هذه 
البنوك.

تعتمد نتائج التحليل على فر�ضية اأن م�ضتوى الكفاءة املحققة لدولة ما يعك�ص مقدرة قطاعها 

دارية  موال وحتقيق عوائد ا�ضتثمارية باأقل التكاليف الإ قليمية على جذب روؤو�ص الأ امل�ضريف للمناف�ضة الإ

مر الذي يدعم اإمكانية الدولة املعنية اأن ت�ضبح مركزًا ماليًا اإقليميًا. ومما ل �ضك فيه اأن  املمكنة، الأ

دارية واختيار ال�ضيا�ضات امل�ضرفية التي تعظم ربحية القطاع امل�ضريف متثل اأهم  تقليل امل�ضروفات الإ

هداف القت�ضادية للقطاع امل�ضريف يف اأي دولة. الأ

هم الدرا�ضات  ت�ضتمل بقية هذه الورقة على خم�ضة اأق�ضام. يتناول الق�ضم الثاين ا�ضتعرا�ضًا لأ

ال�ضابقة حول كفاءة القطاع امل�ضريف يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، ويف الق�ضم الثالث 

متت مناق�ضة اأهم مالمح القطاع امل�ضريف اخلليجي، ويف الق�ضم الرابع مت تو�ضيح منهجية البحث، كما 

خري  الأ والق�ضم  البحث  ال�ضاد�ص خال�ضة  الق�ضم  الق�ضم اخلام�ص، ويف  البحث يف  نتائج  متت مناق�ضة 

ملخ�ص املناق�ضات.
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ثانيًا: الدرا�سات ال�سابقة

من الدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت مو�ضوع قيا�ص الكفاءة الفنية يف القطاع امل�ضريف يف دول 

الفرتة                     تناولت   )Derrat et al, 2002( واآخرون  درات  على  بها  قام  درا�ضة  التعاون  جمل�ص 

 )1994-1997(. اإقت�ضرت هذه الدرا�ضة على بنوك دولة الكويت فقط، وذلك با�ضتخدام ثالثة مدخالت 
هي عدد العمال وراأ�ص املال والودائع واثنني من املخرجات هما القرو�ص وال�ضتثمارات.

تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن البنك ال�ضناعي والبنك العقاري هما اأكفاأ البنوك يف الكويت، كما 

اأهم  من  باأن  يوحي  الذي  مر  الأ الكبرية،  البنوك  من  كفاءة  اأكرث  ال�ضغرية  البنوك  اأن  اأي�ضًا  تو�ضلت 

نتاج بالعوائد املتزايدة للحجم، مما يتطلب تقلي�ص النفقات  م�ضادر عدم الكفاءة، ات�ضاق تقنيات الإ

.
)1(

دارية بالن�ضبة للبنوك الكبرية احلجم لتزيد من كفاءتها الإ

درا�ضة  التعاون  الكفاءة يف دول جمل�ص  قيا�ص  تناولت مو�ضوع  التي  ال�ضابقة  الدرا�ضات  ومن 

بنظرياتها  اأقل كفاءة مقارنة  الكويتية هي  البنوك  اأن  اإىل  فيها  تو�ضل   ،)2008( ال�ضقا  اأعدها حممد 

ف�ضل لبنوك دول  داء الأ يف دول جمل�ص التعاون، حيث ل يظهر اأي من البنوك الكويتية على منحنى الأ

اأن عينة  اإذ  ن�ضبيًا،  تاريخية  تعترب  الدرا�ضة  اأن هذه  اإىل  �ضارة هنا،  بالإ خرى. ومن اجلدير  الأ اخلليج 

الدرا�ضة تتناول الفرتة من )1997-2004(، كما اأن هناك م�ضكلة خا�ضة بح�ضر املخرجات يف القرو�ص 

�ضافة للرتكيز على قيا�ص الكفاءة بافرتا�ص  خذ يف احل�ضبان الربحية، هذا بالإ وال�ضتثمار فقط دون الأ

.
)2(

خذ يف احل�ضبان ثبات عوائد احلجم زيادة عوائد احلجم فقط دون الأ

مام )2003(،  ومن الدرا�ضات ال�ضابقة التي تناولت مو�ضوع كفاءة البنوك اخلليجية، درا�ضة الإ

املال  وراأ�ص  والعمل  الثابتة  �ضول  الأ من  وكل  كمخرجات  وال�ضتثمارات  القرو�ص  با�ضتخدام  وذلك 

كرث كفاءة بني دول اخلليج. وتعزي  كمدخالت. تو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن بنوك ال�ضعودية والبحرين هي الأ

الدرا�ضة الختالف يف م�ضتويات الكفاءة بني م�ضارف دول اخلليج اإىل اختالف عوامل البيئة الت�ضغيلية 

يف دول جمل�ص التعاون. ومن اأهم ال�ضلبيات املحيطة بهذه الدرا�ضة، اأنها تركز على قيا�ص الكفاءة يف عام 

1999، وبالتايل فاإن نتائج الدرا�ضة ل تعرب عن فرتة زمنية ممتدة واإمنا تعرب عن نقطة زمنية واحدة.

ول: باأنها تتناول عددًا اأكرب  تختلف هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات املذكورة اأعاله يف ثالثة اأ�ضياء: الأ

من البنوك التجارية العاملة يف دول اخلليج مقارنة بالدرا�ضات ال�ضابقة، وت�ضمل عينة الدرا�ضة الفرتة من 

نها تت�ضمن م�ضتجدات  �ضواق راأ�ص املال اخلليجية، لأ 2006 اإىل 2008، التي تعترب ذات اأهمية خا�ضة بالن�ضبة لأ
جنبية، هذا بجانب تداعيات   موال الأ اإقت�ضادية هامة مبا فيها �ضيا�ضة انفتاح اأ�ضواق املال اخلليجية لروؤو�ص الأ

زمة املالية العاملية على اأ�ضواق املال اخلليجية التي بداأت اآثارها بالظهور بدءًا من منت�ضف عام 2008. الأ

كما تختلف الدار�ضة اأي�ضًا يف املنهجية، اإذ تعتمد معظم الدار�ضات ال�ضابقة على فر�ضية اإما 

ثبات عوائد احلجم اأو تغري عوائد احلجم. اأما يف الدرا�ضة احلالية، للتمكن من حتليل الكفاءة الفنية 
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ب�ضورة �ضاملة، فقد اأخذ يف العتبار قيا�ص معيار الكفاءة بناءًا على فر�ضية ثبات عوائد احلجم وكذلك 

فر�ضية تغري عوائد احلجم. وحتاول الدرا�ضة احلالية حتديد م�ضادر عدم الكفاءة من خالل حتليل 

عالقة موؤ�ضرات الكفاءة الفنية ببع�ص الن�ضب املالية للبنوك. وقبل التطرق ملنهجية الدرا�ضة، فاإنه من 

�ضواء على اأهم مالمح القطاع امل�ضريف يف دول اخلليج. املفيد ت�ضليط الأ

ثالثًا: اأهم مالمح القطاع امل�سريف اخلليجي

�ضارة لذلك فى درا�ضة احل�ضن واأخرون )2010(  من اأهم �ضمات البنوك اخلليجية كما متت الإ

خللق  رئي�ضي  كم�ضدر  القرو�ص  وعلى  للتمويل،  اأ�ضا�ضي  كم�ضدر  الودائع  على  الكلي  �ضبه  اعتمادها 

جنبية يف تركيبة مواردها املالية. العوائد، حيث ينعدم دور �ضندات املوؤ�ض�ضات واأدوات املديونية الأ

و   2007 العامني  2% يف  اإجمايل املطلوبات حوايل  املوؤ�ض�ضات يف  يتجاوز ن�ضيب �ضندات  مل   

2008، مع العلم اأن القرو�ص املبا�ضرة متثل اأعلى ن�ضبة يف مكونات التمويل امل�ضريف، حيث ت�ضل حوايل 
وراق املالية يف اأ�ضول البنوك  عوام 2007، 2008. كما اأن دور الأ �ضول يف الأ 50% من اإجمايل قيمة الأ

اخلليجية يرتاوح كاأعلى ن�ضبة يف البنوك ال�ضعودية بحوايل 23% اإىل اأقل ن�ضبة يف قطر حوايل %8.

القرو�ص  ومتويل  العقاري  القطاع  مثل  معينة  قطاعات  يف  التمويل  تركيز  يالحظ  كذلك 

ال�ضتهالكية  والقرو�ص  العقاري  القطاع  متويل  ن�ضبة  بلغت   2008 عام  ففي  فراد.  لالأ ال�ضتهالكية 

انك�ضاف  يزيد من  الذي  مر  الأ امل�ضريف اخلليجي،  القطاع  اإجمايل قرو�ص  55% من  فراد حوايل  لالأ

�ضواق املالية اخلليجية. دارة املخاطر يف الأ القطاع امل�ضريف ملخاطر التمويل يف ظل غياب اأدوات لإ

خمتلفة  جهات  بني  التعاون  جمل�ص  دول  بنوك  ر�ضاميل  ملكية  توزيع   )1( رقم  جدول  يو�ضح 

بدءًا بالقطاع اخلا�ص وجهات اأجنبية غري خليجية وحكومة وغريهم. يالحظ اأن ن�ضبة كبرية من ملكية 

البنوك يف كل دول جمل�ص التعاون تعود اإىل القطاع اخلا�ص املحلي يف كل دولة، ول توجد ملكية كبرية 

مارات، ومن اجلدير باملالحظة  ال�ضعودية والإ با�ضتثناء  للحكومة يف القطاع امل�ضريف يف دول املجل�ص 

جانب من خارج دول املجل�ص يف كل من الكويت، وقطر  اأنه ل توجد م�ضاركة ملحوظة من امل�ضتثمرين الأ

القطاع  يف  جانب  الأ امل�ضتثمرين  جتاه  حتفظًا  اخلليجية  الدول  اأكرث  من  الكويت  وتعترب  مارات.  والإ

جانب من داخل وخارج دول املجل�ص يف البنوك الكويتية. كذلك ميكن  امل�ضريف، اإذ ل توجد ملكية لالأ

مارات العربية املتحدة، ل يوجد دور ملمو�ص يف ر�ضاميل البنوك للعوائل  مالحظة اأنه، با�ضتثناء دولة الإ

احلاكمة يف هذه الدول. خال�ضة القول، اأن القطاع امل�ضريف يف دول جمل�ص التعاون، تعود ملكيته اإىل 

حد كبري للقطاع اخلا�ص املحلي.

يو�ضح جدول رقم )2(، اأن ن�ضب املالءة املالية لبنوك دول جمل�ص التعاون خالل الثالث �ضنوات 

دنى املطلوب ل�ضمان ال�ضتقرار املايل املحدد يف بازل )2(،  2006-2008، هي اأكرب بكثري من احلد الأ
مارات العربية، تت�ضدر بنوك دول املجل�ص  اأما بالن�ضبة للقرو�ص املتعرثة، فاإن بنوك الكويت ودولة الإ
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خرى، فاإن اأف�ضل البنوك من حيث التح�ضيل للقرو�ص، هي بنوك قطر وال�ضعودية. وبالن�ضبة ملعدل  الأ

�ضول، تت�ضدر البنوك الكويتية والقطرية بقية البنوك اخلليجية. الربحية على الأ

جدول رقم )1(: توزيع ملكية ر�ضاميل البنوك )2008(

عدد البنوكن�ضبة امللكية )%(

11البحرين
قطاع خا�ص حملي  -100  to  339

GCC متلك اأجنبي  -65 to  59
GCC متلك اأجنبي غري  -661

حكومة  -49  to   42
عوائل حاكمة    ---

9الكويت
قطاع خا�ص حملي  -100  to  519

GCC متلك اأجنبي  ---

GCC متلك اأجنبي غري  ---

حكومة  -49  to  24
عوائل حاكمة    ---

7ُعمان
قطاع خا�ص حملي  -90   to  167

GCC متلك اأجنبي  -35  to  153
GCC متلك اأجنبي غري  -49  to  103

حكومة  -27  to  75
عوائل حاكمة    -101

9قطر
قطاع خا�ص حملي  -100  to  509

GCC متلك اأجنبي  -40 to  103
GCC متلك اأجنبي غري  ---

حكومة  -50  to  182
عوائل حاكمة    ---

11ال�ضعودية
قطاع خا�ص حملي  -100  to  2011

GCC متلك اأجنبي  ---

GCC متلك اأجنبي غري  -40  to  37
حكومة  -70  to  69

عوائل حاكمة    ---

مارات  19الإ
قطاع خا�ص حملي  -100  to  2019

GCC متلك اأجنبي  -20  to 113
GCC متلك اأجنبي غري  ---

حكومة  -77  to  316
عوائل حاكمة    -70  to  126
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�ضول والودائع لبنوك دول جمل�ص التعاون )%( ال�ضكل رقم )1(: حجم الأ

عام )2008(

ال�ضكل رقم )2(: املالءة الراأ�ضمالية ح�ضب كفاية راأ�ص املال )%(
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ال�ضكل رقم )3(: ن�ضبة القرو�ص املتعرثة )%(

�ضول )%( ال�ضكل رقم )4(: معدل عائد الأ
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رابعًا: منهجية البحث

بالتحليل  ُيعرف  اأو ما  الدرا�ضة منهجية الربجمة اخلطية،  ت�ضتخدم  البنوك،  لتحديد كفاءة 

ا�ضتخدام  يتطلب  املجموعة.  يف  اأداء  اأف�ضل  على  قيا�ضًا  الكفاءة  حتدد  والتي   ،
)3(

للبيانات التطويقي 

التحليل التطويقي، ت�ضنيف البيانات ملخرجات ومدخالت. متثل املدخالت يف هذه الدرا�ضة، الودائع 

القرو�ص  املخرجات،  متثل  بينما  واملرتبات،  جور  الأ م�ضروفات  تت�ضمن  التي  دارية،  الإ وامل�ضروفات 

رباح املتحققة. و�ضايف الأ

من املعلوم اأن هذا الت�ضنيف يرتكز على فر�ضية، اأن اأهم دور للبنوك اخلليجية هو، الو�ضاطة 

املالية بني املودعني وامل�ضتثمرين. 

وفقًا ملنهجية التحليل التطويقي للبيانات، يتم يف البداية ح�ضاب م�ضتويات الكفاءة وفق ترتيب 

ف�ضل،  قل كفاءة، ومن ثم ح�ضاب موؤ�ضر يعادل الواحد ال�ضحيح لالأ كفاء اإىل الأ ف�ضل اأو الأ تنازيل، من الأ

خرى، ح�ضب بعدها عن اأداء املجموعة القيادية يف الكفاءة.  وموؤ�ضر اأقل من الواحد ال�ضحيح للبنوك الأ

�ضالمية يف هذه الدرا�ضة، ن�ضبة لختالف طبيعة عمل البنوك  ولهذا ال�ضبب، فقد مت ا�ضتبعاد البنوك الإ

خرى، خا�ضة يف ما يخ�ص مفهوم املدخالت واملخرجات. �ضالمية عن البنوك التجارية الأ الإ

نتاج عند  نتاج مع حتديد م�ضتوى مدخالت الإ اإما تعظيم الإ يتطلب ح�ضاب م�ضتوى الكفاءة، 

نتاج عند و�ضع معني. يف  قل ما ميكن، مع حتديد م�ضتوى الإ نتاج لأ م�ضتوى معني، اأو تقليل مدخالت الإ

نتاج  نتاج التي تنتج كمية حمددة من الإ دنى ملدخالت الإ ال�ضكل رقم )5( متثل اخلطوط )CG(، احلد الأ

مثل، بينما كل النقاط  نتاجية الأ )Y(، ولذلك فاإن النقاط التي تقع على هذا اخلط، تعترب الوحدات الإ

دنى للمدخالت غري كفوءة، اأو دون م�ضتوى الكفاءة مقارنة بنظرياتها الواقعة  التي تقع فوق اجلدار الأ

فوق اخلط.

نتاج عند م�ضتوى حمدد. لذلك  رباح مع تثبيت مدخالت الإ ميثل ال�ضكل رقم )6(، تعظيم الأ

تقع  التي  النقاط  الكفاءة. فكل  اأو جدار  على  الأ )HF(، ميثل اجلدار  النقاط  يربط  الذي  فاإن اخلط 

داخل جدار الكفاءة تعترب غري كفوءة. اإذًا، يف كال احلالتني يقا�ص م�ضتوى الكفاءة اأو عدمها، مبدى ُبعد 

نتاجية عن جدار الكفاءة. الوحدات الإ

هو  كما  ريا�ضية  معادلت  اإطار  يف   )6( و   )5( ال�ضكالن  يت�ضمنه  عما  التعبري  كذلك  وميكن 

الهدف من  دالة  تهدف  – )4(. حيث   )1( املعادلت  امل�ضمن يف  الربجمية اخلطية  مو�ضح يف منوذج 

)2( التي ترمز  قل ما ميكن ب�ضرط حتقق املعادلة  نتاج لأ اأو تقليل تكاليف الإ )1( اإىل ت�ضغري  املعادلة 

لل�ضكل رقم )6( واملعادلة )3( لل�ضكل رقم )5(.
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ال�ضكل رقم )5(: منحنى الكفاءة عند تقليل التكاليف حلالة عن�ضري اإنتاج ومنتج واحد

رباح: منتجني وعن�ضر اإنتاج واحد ال�ضكل رقم )6(: منحنى الكفاءة عند تعظيم الأ
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لقيا�ص الكفاءة الفنية، مت ا�ضتخدام دالة كفاءة التكاليف التالية:

)1( تقليل=          

حتت القيود التالية:    

         p لكل  )2(

         q لكل  )3(

∑ ≥=
i

i 0      1 λλ               )4(

حيث متثل n عدد البنوك، Xj  املدخالت، Yi  املخرجات،  و Wj اأ�ضعار املدخالت.
 

موؤ�ضر  بني  رتباطية  الإ العالقة  ملعرفة  النحدار  حتليل  ا�ضتخدام  مت  فقد  عدمها،  اأو  الكفاءة  م�ضادر  لتحديد 

�ضول، ون�ضبة  الكفاءة الذي مت التو�ضل اإليه من منوذج الربجمة اخلطية، وبع�ص الن�ضب املالية الهامة، مثل: معدل عائد الأ

القرو�ص للودائع، وموؤ�ضر حجم البنك، متمثاًل يف ن�ضبة الودائع لكل بنك من اإجمايل الودائع يف القطاع امل�ضريف لكل دولة. 

ولذلك، مت ا�ضتخدام حتليل النحدار، باعتبار موؤ�ضر الكفاءة متغري تابع، والن�ضب املالية املذكورة اأعاله متغريات م�ضتقلة.

خام�سًا: نتائج البحث

كما مت اإي�ضاحه يف املنهجية، فاإن البحث يهدف اإىل قيا�ص الكفاءة الفنية التي تنق�ضم بدورها 

اإىل ق�ضمني: هما: الكفاءة الفنية البحتة، وكفاءة احلجم )Scale(. تقي�ص الكفاءة الفنية البحتة كفاءة 

نتاج. اأما كفاءة احلجم، فاإنها  اإدارة املن�ضاأة يف اإطار تنفيذ خطة اإنتاج كفوءة عند ا�ضتخدام مدخالت الإ

مثل واإنتاجيته  ن�ضطة اأو اخلدمات التي يقدمها البنك تتنا�ضب مع احلجم الأ تقي�ص اإذا ما كان حجم الأ

نتاجية املفقودة نتيجة لعدم الكفاءة.  الفعلية. ومن خالل معرفة كفاءة احلجم، فاإنه ميكن حتديد الإ

)2( نتائج الكفاءة الفنية للبنوك يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي خالل الفرتة  يلخ�ص اجلدول رقم 

 2008 عام  الفنية يف  الكفاءة  وا�ضح يف  انخفا�ص  اأن هناك  نتائج اجلدول  تو�ضح   .2008 اإىل   2006
مقارنة بعام 2007 يف دول املجل�ص، وذلك نتيجة لنخفا�ص يف الكفاءة الفنية البحتة وكفاءة احلجم. 

نتاج املفقود نتيجة لعدم كفاءة احلجم اإىل 17% يف عام 2008 مقارنة بــ 5% يف عام  وقد زاد حجم الإ

زمة املالية العاملية على قطاع البنوك يف دول جمل�ص التعاون. مر الذي يو�ضح تاأثري الأ 2007، الأ

كما تو�ضح نتائج اجلدول رقم )3(، العالقة بني موؤ�ضر الكفاءة الفنية وبع�ص الن�ضب املالية التي 

�ضول، وموؤ�ضرًا للمخاطر متمثاًل يف ن�ضبة القرو�ص لإجمايل  تت�ضمن موؤ�ضرًا للربحية متمثاًل يف العائد على الأ

الودائع لدى كل بنك، وموؤ�ضرًا حلجم البنك متمثاًل يف ن�ضبة حجم الودائع لكل بنك، من اإجمايل الودائع 
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وكفاءة  موؤ�ضر احلجم  اأن هناك عالقة عك�ضية بني  نف�ضه،  نتائج اجلدول  كما تظهر  دولة.  كل  البنكية يف 

نتاجية  مر الذي يو�ضح اأن اأحد اأهم م�ضادر عدم كفاءة البنوك يف دول املجل�ص هو، عدم اإت�ضاق الإ احلجم، الأ

احلقيقية مع حجم الن�ضاط امل�ضريف. كذلك تو�ضح النتائج، وجود عالقة عك�ضية بني موؤ�ضر املخاطر وكفاءة 

دارة املخاطر يف القطاع امل�ضريف يف دول اخلليج العربية. مر الذي يوؤكد اأهمية وجود اأدوات لإ احلجم، الأ

جدول رقم )2(: متو�ضط الكفاءة

200620072008عدد البنوكالدولة
ال�ضعودية:

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود 

الكويت:

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود 

مارات: الإ

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود 

قطر:

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود 

البحرين:

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود 

ُعمان

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود

8

7

8

4

4

5

0.68
0.82
0.83
0.17

0.71
0.91
0.78
0.22

0.65
0.68
0.95
0.05

0.66
0.69
0.96
0.04

0.55
0.76
0.78
0.22

0.67
0.92
0.72
0.28

0.72
0.77
0.93
0.07

0.90
0.91
0.98
0.02

0.85
0.89
0.96
0.04

0.86
0.87
0.97
0.03

0.74
0.85
0.88
0.12

0.86
0.87
0.99
0.01

0.44
0.58
0.81
0.19

0.73
0.74
0.97
0.03

0.51
0.67
0.80
0.20

0.63
0.78
0.84
0.16

0.61
0.77
0.79
0.21

0.40
0.49
0.84
0.16

قليم: الإ

- كفاءة فنية

- كفاءة فنية بحتة

- كفاءة حجم

- اإنتاج مفقود

36
0.70
0.79
0.83
0.17

0.82
0.86
0.95
0.05

0.55
0.67
0.84
0.16

ملحوظة:

رقام يف اجلدول رقم )3( من جداول املالحق )1( – )3( . 1. مت احت�ضاب الأ
2. الكفاءة الفنية = الكفاءة الفنية البحتة X كفاءة احلجم
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جدول رقم )3(: نتائج حتليل النحدار

كفاءة احلجمالكفاءة الفنيةكفاءة احلجمالكفاءة الفنية
ال�ضعودية:

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

*1.21
)0.00(

*0.039
)0.05(

*-0.10
)0.06(

*1.27
)0.01(

0.49
)0.79(

)0.14(

-0.51
)0.19(

0.001
)0.92(

-0.004
)0.10(

1.30
*)0.00(

0.27
)0.09(

)0.37(

الكويت:

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

*0.65
)0.00(

*0.06
)0.00(

0.002
)0.08(

*0.29
)0.03(

0.98
*)0.02(

)0.68(

*-0.06
)0.00(

*0.005
)0.01(

0.0001
)0.54(

*0.96
)0.00(

0.99
*)0.00(

)0.72(

مارات العربية: الإ

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

0.25
)0.54(

0.013
)0.74(

-0.0001
)0.94(

*0.67
)0.00(

0.15
)0.79(

*)0.002(

-0.45
)0.24(

0.003
)0.82(

*-0.003
)0.03(

*1.27
)0.00(

0.02
*)0.03(

)0.32(

قطر:

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

0.11
)0.32(

*0.12
)0.01(

0.004
)0.39(

-0.06
)0.89(

0.93
)0.84(

)0.07(

-0.31
)0.12(

*0.07
)0.04(

*-0.01
)0.04(

*2.08
)0.00(

0.37
)0.21(

)0.27(

البحرين:

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

0.073
)0.71(

-0.05
)0.63(

0.001
)0.67(

*0.66
)0.02(

0.04
)0.49(

)0.20(

-0.31
)0.12(

*0.07
)0.04(

*-0.01
)0.04(

*2.08
)0.00(

0.14
)0.28(

)0.23(

ُعمان:

x
)p-value(

z
)p-value(

h
)p-value(

c
)p-value(

2R
LM

B-Pagan

-0.03
)0.63(

*0.003
)0.02(

*-0.004
)0.00(

*0.58
)0.00(

0.25
)0.84(

*)0.002(

-0.93
)0.80(

-0.001
)0.30(

*-0.004
)0.00(

*1.23
)0.00(

0.05
*)0.00(

)0.31(

ملحوظة:

�ضول، و x= حجم البنوك h= القرو�ص على الودائع، z= عائد الأ
*معنوية حتت م�ضتوى %5 

LM و B-Pagan   اإختبارين  للت�ضل�ضل الذاتى للتباين امل�ضروط   •
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ال�ضكل رقم )7(: متو�ضط الكفاءة الفنية

نتاج املفقود ال�ضكل رقم )8(: متو�ضط الإ
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�ساد�سًا: اخلال�سة

مت ا�ضتخدام التحليل التطويقي للبيانات لقيا�ص كفاءة البنوك اخلليجية اإ�ضتنادًا على مفهوم، 

اأن البنوك تنتج خدمات مالية با�ضتخدام مدخالت اإنتاج ت�ضمل، الودائع وم�ضروفات الت�ضغيل، وذلك 

ن�ضطة ال�ضتثمارية. لتحقيق عوائد ربحية، وتقدمي قرو�ص لالأ

اأعلى من  تنتج م�ضتوى  اأن  ت�ضتطيع  اأكرث كفاءة من غريها عندما  املن�ضاأة القت�ضادية  تعترب 

نتاج بنف�ص م�ضتوى تكاليف الت�ضغيل اأو تقليل تكاليف الت�ضغيل اإىل حد اأدنى، مع الحتفاظ مب�ضتوى  الإ

البحتة  الفنية  الكفاءة  اإىل ق�ضمني، هما:  تنق�ضم  الفنية  الكفاءة  باأن  اإىل م�ضتوى حمدد، علمًا  نتاج  الإ

اإنتاج عند  تنفيذ خطة  املن�ضاأة من خالل  اإدارة  البحتة، كفاءة  الفنية  الكفاءة  تقي�ص  وكفاءة احلجم. 

ن�ضطة  نتاج، اأما كفاءة احلجم، فهي مرتبطة مبدى توافق حجم اخلدمات والأ ا�ضتخدام اأمثل ملدخالت الإ

التي يقدمها البنك، مع حجم املوارد الفعلية املتاحة.

من خالل ا�ضتعرا�ص موؤ�ضرات الكفاءة الفنية يالحظ اأن البنوك اخلليجية قد حققت اأعلى 

كفاءة  موؤ�ضر  خالل  ومن   .2008 عام  يف  الكفاءة  تناق�ضت  حيث   ،2007 عام  يف  الكفاءة  م�ضتويات 

نتاجية املفقودة نتيجة لعدم الكفاءة. كذلك فاإن نتائج البحث  احلجم، فاإنه ميكن ا�ضتخال�ص ن�ضبة الإ

نتاجية يف عام 2008، نتيجة لرتاجع موؤ�ضر كفاءة احلجم، حيث قدر اأن ن�ضبة  تت�ضمن، الرتاجع يف الإ

اأو�ضحت  كما   .2007 عام  يف   %5 بـن�ضبة  مقارنة   %16 حوايل  بلغت   ،2008 عام  يف  املفقود  نتاج  الإ

بدًل من تراجع  الفنية ناجت عن، تراجع كفاءة احلجم،  الكفاءة  ن�ضبة كبرية من تراجع  اأن  الدرا�ضة، 

الكفاءة الفنية البحتة.

ملعرفة العوامل املوؤثرة يف كفاءة البنوك اخلليجية، فقد مت قيا�ص العالقة الرتباطية بني موؤ�ضر 

�ضول، وموؤ�ضر للمخاطر وهو ن�ضبة  الكفاءة )كمتغري تابع(، وموؤ�ضرات مالية تت�ضمن، موؤ�ضر الربحية لالأ

حجم التمويل لكل بنك من اإجمايل التمويل للبنوك يف كل دولة، وموؤ�ضر حلجم البنك )حجم الودائع 

لكل بنك كن�ضبة من اإجمايل الودائع يف كل دولة(. تو�ضح نتائج البحث اأن، كفاءة احلجم ذات عالقة 

مر الذي يو�ضح اأن اأهم م�ضدر لعدم كفاءة البنوك اخلليجية هو، عدم  عك�ضية مع موؤ�ضر احلجم، الأ

الت�ضاق بني حجم الودائع وحجم الن�ضاط التمويلي املربح. كما توؤكد النتائج، وجود عالقة عك�ضية بني 

دارة املخاطر يف  مر الذي يدعم اأهمية وجود اأدوات مالية لإ موؤ�ضر كفاءة احلجم وموؤ�ضر املخاطر، الأ

للبنوك  الفنية  اإمكانية رفع م�ضتوى موؤ�ضر الكفاءة  اأي�ضًا،  القطاع امل�ضريف اخلليجي. تو�ضح الدار�ضة 

ال�ضعودية، من خالل معاجلة موؤ�ضر املخاطر وموؤ�ضر احلجم.
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�سابعًا: ملخ�ص املناق�سات 

بعد عر�ص اأهم نتائج البحث، مت فتح املجال للمناق�ضة من جانب احل�ضور، حيث ت�ضمن النقا�ص 

ال�ضتف�ضارات والتو�ضيحات التالية:

اأهم �ضمات البنوك اخلليجية املتمثلة يف اعتماد البنوك اخلليجية بدرجة  �ضمن احلديث حول 

ن�ضطة ال�ضتثمارية بعيدًا عن اإ�ضدار �ضندات،  كبرية على القرو�ص كم�ضدر اأ�ضا�ضي من م�ضادر متويل الأ

كبرية،  �ضيولة  لديها  ن  لأ اخلليجية  للبنوك  كبرية  م�ضكلة  لي�ضت  ال�ضمة  هذه  اأن  اإىل  احل�ضور  اأحد  اأ�ضار 

�ضدار اأدوات مديونية مثل ال�ضندات التي من �ضاأنها زيادة املخاطر للبنوك. وبالتايل فاإنها لي�ضت بحاجة لإ

وقد اأو�ضح مقدم الورقة باأن، وجود �ضيولة كبرية لدى القطاع امل�ضريف اخلليجي دللة وا�ضحة 

مر الذي يتعار�ص بدوره مع مفهوم كفاءة  لعدم ات�ضاق حجم الودائع مع وجود فر�ص متويلية مربحة، الأ

ول، ا�ضتك�ضاف قنوات اإ�ضتثمارية  احلجم، ويف هذه احلالة فاإنه ي�ضبح اأمام البنوك اخلليجية خيارين: الأ

�ضحاب الودائع، اأو تقلي�ص حجم  جديدة لال�ضتفادة من ال�ضيولة املتوفرة لديها خللق عوائد جمزية لأ

ودائعها مبا يتنا�ضب مع فر�ص ال�ضتثمارات املتاحة. 

واأثار م�ضارك اآخر �ضوؤاًل، حول مدى دقة املعلومة التي حوتها الورقة يف ما يخ�ص عدم م�ضاركة 

اأن  املمكن  اإذ من  امل�ضريف،  القطاع  ر�ضاميل  والبحرين يف ملكية  الكويت  العوائل احلاكمة يف كل من 

تكون م�ضاهمة العوائل احلاكمة يف هذه الدول يف ر�ضاميل البنوك ب�ضورة غري مبا�ضرة وذلك من خالل 

م�ضاهماتها يف تاأ�ضي�ص �ضركات جتارية متتلك فيها البنوك اأ�ضهمًا.

تت�ضمن  والتي  الورقة  )1( يف  رقم  املعلومات اخلا�ضة باجلدول  باأن م�ضدر  املحا�ضر  اأو�ضح 

معلومات  بجمع  املتخ�ض�ص  املوقع  وهو   )Bankscope( هو   2008 لعام  البنوك  ر�ضاميل  ملكية  توزيع 

عن اأكرث من ثالثني األف بنك يف كل اأرجاء العامل. اأما بالن�ضبة للبنوك التي ت�ضاهم يف تاأ�ضي�ص �ضركات 

جتارية �ضمن م�ضاهمني اآخرين، فال يعني ذلك اأن مالك ال�ضركة هم مالك البنك امل�ضاهم يف تاأ�ضي�ص 

ال�ضركة.

كما ا�ضتف�ضر م�ضارك اآخر عن �ضبب اإعتماد نتائج البحث على بيانات لفرتة ثالث �ضنوات فقط 

�ضبيل  املا�ضية على  �ضنة  ملدة اخلم�ص ع�ضرة  بيانات  ا�ضتخدام  جدر  الأ اأنه من  )2006-2008(، حيث 

املثال. اأجاب املحا�ضر على هذه النقطة باأن تركيبة القطاع امل�ضريف يف دول جمل�ص التعاون ل حتتاج 

للذهاب بعيدًا لفرتات زمنية طويلة، اإذ اأن اأهم التطورات يف القطاع امل�ضريف اخلليجي قد متت خالل 

ال�ضنوات اخلم�ص املا�ضية فقط، وتتمثل هذه التطورات يف دخول بنوك عاملية واإقليمية جديدة للمنطقة 

عوام  الأ يف  اخلليجي  امل�ضريف  القطاع  هيكلة  اإعادة  �ضيا�ضات  اخلليج  دول  يف  املركزية  البنوك  وتبني 

ربعة املا�ضية. الأ
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الهوام�ص

. ”Increasing return to scale 1(  العوائد املتزايدة للحجم “ترجمة للتعبري(

.”Constant return to Scale 2(   ثبات عوائد احلجم “ترجمة للتعبري(

.)Data Envelopment Analysis( التحليل التطويقي للبيانات ترجمة لتعبري  )3(

املراجع العربية

التحليل  با�ضتخدام  الكويت  بدولة  للبنوك  الفنية  الكفاءة  »حتليل   ،)2002( اإبراهيم  حممد  ال�ضقا، 

دارة، كلية التجارة، جامعة عني �ضم�ص، العدد الثاين. التطويقي للبيانات«، املجلة العلمية لالقت�ضاد والإ

جنبية  املراجع االأ

AL-Hassan A., Khamis M., Oulid N., )April 2010( “The GCC banking sector: 
topology and analysis” IMF, WP/10/87.
Darrat A.; Topuz C.; and Yousef T., )2002( “Assessing Cost and Technical 
Efficiency of Banks in Kuwait” Economic Research Forum, 8th annual conference, 
Cairo.
Limam, I. (2003) “A Comparative Study of GCC Banks Technical Efficiency”, 
ERF Working Paper No. 0119.
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املالحق

ملحق رقم )1(: موؤ�ضرات الكفاءة )2008(

الكفاءة الفنيةا�ضم البنك
الكفاءة الفنية 

البحتة
عوائد احلجمكفاءة احلجم

تناق�ص0.4480.5910.758037بنك الريا�ص

ازدياد0.3120.3250.96بنك اجلزيرة

ازدياد0.4520.4570.989059بنك ال�ضتثمار ال�ضعودي

تناق�ص0.3650.3740.975936البنك ال�ضعودي الهولندي

تناق�ص0.5460.7550.723179البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

تناق�ص0.4590.6090.753695البنك ال�ضعودي الربيطاين

تناق�ص0.4460.5610.795009البنك العربي الوطني

مريكي تناق�ص0.5421.000.542البنك ال�ضعودي الأ

ثبات1.001.001البنك الوطني الكويتي

ازدياد0.5710.5730.99651بنك اخلليج

ثبات1.001.001البنك التجاري الكويتي

هلي الكويتي ازدياد0.2250.2730.824176البنك الأ

و�ضط ازدياد0.6970.7000.995714بنك الكويت وال�ضرق الأ

ثبات1.001.001بنك الكويت الدويل

تناق�ص0.6410.6490.987673بنك برقان

تناق�ص0.5790.8520.679577بنك اأبو ظبي الوطني

تناق�ص0.5450.5650.964602بنك اأبو ظبي التجاري

ازدياد0.3380.3820.884817البنك التجاري العاملي

ول تناق�ص0.6620.8750.756571بنك اخلليج الأ

ازدياد0.5510.5540.994585بنك الحتاد الوطني

تناق�ص0.5590.5690.982425بنك دبي التجاري

مارات الدويل تناق�ص0.3961.000.396بنك الإ

تناق�ص0.4640.6000.773333بنك امل�ضرق

ثبات1.001.001بنك البحرين الوطني

ازدياد0.5310.5640.941489بنك البحرين والكويت

هلي املتحد تناق�ص0.3620.5260.688213البنك الأ

ازدياد0.5551.000.555البنك البحريني ال�ضعودي

هلي ازدياد0.3360.6060.554455البنك الأ

ازدياد0.4200.4750.884211بنك ظفار العماين الفرن�ضي

تناق�ص0.4390.4670.940043بنك م�ضقط

ازدياد0.4170.4450.937079بنك ُعمان الوطني

ازدياد0.4220.4750.888421بنك ُعمان الدويل

تناق�ص0.6441.000.644بنك قطر الوطني

بنك قطر التجاري
تناق�ص0.8561.000.856

بنك الدوحة
تناق�ص0.5790.6040.958609

هلي بنك الدوحة الأ
ازدياد0.4760.5260.904943
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ملحق رقم )2(: موؤ�ضرات الكفاءة )2007(

الكفاءة الفنيةا�ضم البنك
الكفاءة الفنية 

البحتة
عوائد احلجمكفاءة احلجم

تناق�ص0.718800.754070.953227بنك الريا�ص

ازدياد0.912360.923160.988301بنك اجلزيرة

ازدياد0.584570.590760.989522بنك ال�ضتثمار ال�ضعودي

تناق�ص0.543350.596210.91134البنك ال�ضعودي الهولندي

تناق�ص0.794660.871080.91227البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

تناق�ص0.716560.745310.961425البنك ال�ضعودي الربيطاين

تناق�ص0.717650.740860.968672البنك العربي الوطني

مريكي تناق�ص0.788381.000000.78838البنك ال�ضعودي الأ

تناق�ص0.944451.000000.94445البنك الوطني الكويتي

تناق�ص0.996831.000000.99683بنك اخلليج

تناق�ص0.995181.000000.99518البنك التجاري الكويتي

هلي الكويتي ازدياد0.735430.735810.999484البنك الأ

و�ضط ازدياد0.853300.861680.990275بنك الكويت وال�ضرق الأ

ازدياد0.795800.799400.995497بنك الكويت الدويل

ثبات1.000001.000001بنك برقان

ثبات1.000001.000001بنك اأبو وظبي الوطني

ثبات1.000001.000001بنك اأبو ظبي التجاري

ازدياد0.828060.831030.996426البنك التجاري العاملي

ول تناق�ص0.834220.867800.961304بنك اخلليج الأ

ازدياد0.783950.787250.995808بنك الحتاد الوطني

ازدياد0.885690.886240.999379بنك دبي التجاري

مارات الدويل تناق�ص0.790671.000000.79067بنك الإ

تناق�ص0.718320.752640.954401بنك امل�ضرق

ازدياد0.640710.652980.981209بنك البحرين الوطني

ازدياد0.765070.767470.996873بنك البحرين والكويت

هلي املتحد تناق�ص0.830281.000000.83028البنك الأ

ازدياد0.746971.000000.74697البنك البحريني ال�ضعودي

هلي ثبات1.000001.000001البنك الأ

ازدياد0.862700.866880.995178بنك ظفار العماين الفرن�ضي

ازدياد0.920260.921000.999197بنك م�ضقط

ازدياد0.906130.914170.991205بنك ُعمان الوطني

ازدياد0.650320.673090.966171بنك ُعمان الدويل

تناق�ص0.791960.833380.950299بنك قطر الوطني

ثبات1.000001.000001بنك قطر التجاري

ازدياد0.904600.905170.99937بنك الدوحة

هلي ازدياد0.754530.780130.967185بنك الدوحة الأ
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ملحق رقم )3(: موؤ�ضرات الكفاءة )2006(

الكفاءة الفنيةا�ضم البنك
الكفاءة الفنية 

البحتة
كفاءة احلجم

عوائد احلجم

تناق�ص0.559100.717890.77881بنك الريا�ص

ثبات1.000001.000001بنك اجلزيرة

تناق�ص0.939911.000000.93991بنك ال�ضتثمار ال�ضعودي

تناق�ص0.533860.571980.933354البنك ال�ضعودي الهولندي

تناق�ص0.728071.000000.72807البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

تناق�ص0.555480.741720.748908البنك ال�ضعودي الربيطاين

تناق�ص0.583460.687990.848065البنك العربي الوطني

مريكي تناق�ص0.650511.000000.65051البنك ال�ضعودي الأ

تناق�ص0.732831.000000.73283البنك الوطني الكويتي

تناق�ص0.857500.860730.996247بنك اخلليج

ثبات1.000001.000001البنك التجاري الكويتي

هلي الكويتي تناق�ص0.522890.653630.799979البنك الأ

و�ضط ازدياد0.646900.659350.981118بنك الكويت وال�ضرق الأ

تناق�ص0.509540.562050.906574بنك الكويت الدويل

ازدياد0.733430.746260.982808بنك برقان

تناق�ص0.595320.627370.948914بنك اأبو ظبي الوطني

ثبات1.000001.000001بنك اأبو ظبي التجاري

تناق�ص0.532330.583890.911696البنك التجاري العاملي

ول ازدياد0.678180.678880.998969بنك اخلليج الأ

ازدياد0.731980.749090.977159بنك الحتاد الوطني

تناق�ص0.657870.675350.974117بنك دبي التجاري

مارات الدويل تناق�ص0.486450.515380.943867بنك الإ

تناق�ص0.567010.651910.869767بنك امل�ضرق

تناق�ص0.470750.471130.999193بنك البحرين الوطني

تناق�ص0.633440.661400.957726بنك البحرين والكويت

هلي املتحد تناق�ص0.658451.000000.65845البنك الأ

ازدياد0.443951.000000.44395البنك البحريني ال�ضعودي

هلي ثبات1.000001.000001البنك الأ

تناق�ص0.701900.770050.911499بنك ظفار العماين الفرن�ضي

تناق�ص0.586080.690630.848616بنك م�ضقط

تناق�ص0.548480.604940.906668بنك ُعمان الوطني

تناق�ص0.514360.541840.949284بنك ُعمان الدويل

تناق�ص0.643730.651360.988286بنك قطر الوطني

تناق�ص0.723700.794660.910704بنك قطر التجاري

تناق�ص0.700830.712270.983939بنك الدوحة

هلي تناق�ص0.585950.605860.967138بنك الدوحة الأ
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ملحق رقم )4(: موؤ�ضرات الكفاءة )2008-2006(

كفاءة احلجمالكفاءة الفنية البحتةالكفاءة الفنيةا�ضم البنك

0.57530.6876530.830025بنك الريا�ص
0.7414530.7493870.982767بنك اجلزيرة

0.6588270.6825870.97283بنك ال�ضتثمار ال�ضعودي
0.4807370.5140630.94021البنك ال�ضعودي الهولندي
0.6895770.875360.78784البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

0.5770130.6986770.821343البنك ال�ضعودي الربيطاين
0.582370.6632830.870582البنك العربي الوطني

مريكي 0.66029710.660297البنك ال�ضعودي الأ
0.89242710.892427البنك الوطني الكويتي

0.8084430.8112430.996529بنك اخلليج
0.99839310.998393البنك التجاري الكويتي

هلي الكويتي 0.494440.5541470.874546البنك الأ
و�ضط 0.73240.7403430.989036بنك الكويت وال�ضرق الأ

0.7684470.787150.967357بنك الكويت الدويل
0.7914770.798420.99016بنك برقان

0.7247730.8264570.876164بنك اأبو ظبي الوطني
0.8483330.8550.988201بنك اأبو ظبي التجاري
0.566130.5989730.93098البنك التجاري العاملي

ول 0.72480.8072270.905615بنك اخلليج الأ
0.6889770.696780.989184بنك الحتاد الوطني

0.7008530.7101970.985307بنك دبي التجاري
مارات الدويل 0.5577070.838460.710179بنك الإ

0.583110.6681830.865834بنك امل�ضرق
0.703820.7080370.993467بنك البحرين الوطني

0.643170.664290.965363بنك البحرين والكويت
هلي املتحد 0.616910.8420.725648البنك الأ

0.58197310.581973البنك البحريني ال�ضعودي
هلي 0.7786670.8686670.851485البنك الأ

0.6615330.7039770.930296بنك ظفار العماين الفرن�ضي
0.6484470.6928770.929285بنك م�ضقط

0.623870.6547030.944984بنك ُعمان الوطني
0.5288930.563310.934625بنك ُعمان الدويل
0.693230.8282470.860862بنك قطر الوطني

0.85990.9315530.922235بنك قطر التجاري
0.7281430.740480.980639بنك الدوحة

هلي 0.6054930.637330.946422بنك الدوحة الأ

رقام املتو�ضطات خالل الثالث �ضنوات.  - متثل الأ
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ملحق رقم )5(: موؤ�ضرات ترتيب البنوك

رباحالودائعا�ضم البنك ال�ضتثمار�ضايف الأ

674بنك الريا�ص

262620بنك اجلزيرة
172312بنك ال�ضتثمار ال�ضعودي

161915البنك ال�ضعودي الهولندي
899البنك ال�ضعودي الفرن�ضي

586البنك ال�ضعودي الربيطاين
9117البنك العربي الوطني

مريكي 321البنك ال�ضعودي الأ

10310البنك الوطني الكويتي
151622بنك اخلليج

181526البنك التجاري الكويتي

هلي الكويتي 193423البنك الأ

و�ضط 252427بنك الكويت وال�ضرق الأ

312530بنك الكويت الدويل

201829بنك برقان
4513بنك اأبو ظبي الوطني

111317بنك اأبو ظبي التجاري
323333البنك التجاري العاملي

ول 121014بنك اخلليج الأ

141725بنك الحتاد الوطني

232124بنك دبي التجاري

مارات الدويل 112بنك الإ

13128بنك امل�ضرق

272721بنك البحرين الوطني

302819بنك البحرين والكويت

هلي املتحد 243البنك الأ

363631البنك البحريني ال�ضعودي

هلي 353535البنك الأ

343236بنك ظفار العماين الفرن�ضي

222218بنك م�ضقط

292932بنك ُعمان الوطني

333134بنك ُعمان الدويل

7611بنك قطر الوطني

211416بنك قطر التجاري

24205بنك الدوحة

هلي 193428بنك الدوحة الأ
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�سدر عن هذه ال�سل�سلة:

التحرير بعد  ما  لظروف  الكويت  بدولة  والنقدية  المالية  ال�ضيا�ضات  مواءمة   -  1
د. يو�ضف البراهيم ، د. اأحمد الكواز  

تحريرها بعد  الكويت  في  ال�ضكانية  وال�ضيا�ضات  الاأو�ضاع   -  2
د. ابراهيم العي�ضوي )محرر(  

الكويت في  والتنمية  التعمير  اإعادة   -  3
د. عمرو محي الدين  

العربية الاأقطار  في  الاقت�ضادي  الاإ�ضلاح  ق�ضايا  بع�ص   -  4
د. جميل طاهر ، د. ريا�ص دهال ، د. عمادالامام  

العربي الوطن  في  والعمالة  التعليم  وتخطيط  الب�ضرية  الموارد  اإدارة   -  5
د. محمد عدنان وديع  

العربية الاأقطار  في  التخطيط  م�ضتقبل  حول   -  6
د. ابراهيم العي�ضوي  

العمل �ضوق  على  واأثرها  التعليم  م�ضاكل    -  7
د. محمد عدنان وديع   

العربية الدول  في  الاإقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  الدولية  التنمية  اأهداف   -  8
د. علي عبد القادر علي  

الحديث العربي  الاقت�ضاد  في  النمو  تحديات   -  9
د. عماد الاإمام  

العربية؟ الدول  نمو  معدلات  على  الكلية  الاقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  توؤثر  هل   -  10
د. علي عبد القادر علي  

�ضالمية : الفر�ص والتحديات الإ ال�ضيرفة   -  11
د. محمد اأن�ص الزرقا  

دور التجارة العربية البينية في تخفيف وطاأة  النظام الجديد للتجارة  -  12
اعداد : د. محمد عدنان وديع ، تحرير : اأ. ح�ضان خ�ضر  

العربية الدول  في  الدخل  توزيع  في  الم�ضاواة  وق�ضايا  العولمة   -  13
اعداد : د. علي عبد القادر علي  

ال�ضيا�ضات الكلية واإ�ضكالات النمو في الدول العربية  -  14
اعداد : اأ. عامر التميمي ، تحرير : د. م�ضطفى بابكر  
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الجودة ال�ضاملة وتناف�ضية الم�ضروعات  -  15
اعداد : اأ.د. ماجد خ�ضبة ، تحرير : د. عدنان وديع   

العربية الدول  في  المبا�ضرة   غير  النقدية  ال�ضيا�ضة  اأدوات  تقييم   -  16
اإعداد: د. عماد مو�ضى، تحرير : د. اأحمد طلفاح  

-      الاأ�ضرار البيئية والمحا�ضبة القومية المعدلة بيئيا : اإ�ضارة لحالة العراق  17
اإعداد: د . اأحمد الكواز   

18 -      نظم الاإنتاج والاإنتاجية في ال�ضناعة
اإعداد: م . جا�ضم عبد العزيز العّمار، تحرير: د. م�ضطفى بابكر  

19 -      اتجاهات توزيع الاإنفاق في الدول العربية
، تحرير: د. ريا�ص بن جليلي ي عبدالقادر علي اإعداد: د . عل  

20 -      هل اأ�ضاعت البلدان العربية  فر�ص التنمية؟
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

21 -      ماأزق التنمية بين ال�ضيا�ضات  الاقت�ضادية والعوامل الخارجية
اإعداد: د . اأحمد الكواز  

22 -     التنمية وتمكين المراأة في الدول العربية
ي عبد القادر اإعداد: د .عل  

23 -     العولمة والبطالة: تحديات التنمية الب�ضرية
اإعداد: د .محمد عدنان وديع  

وال�ضيا�ضات الاآثار  المناخي:  التغير  اقت�ضاديات       -  24
اإعداد: د .محمد نعمان نوفل  

25 -     املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

26 -     البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت
قا�ضم العبا�ص اإعداد: د .بل  

27 -     الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

عمال ودور القطاع اخلا�ص 28 -     بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأ
اإعداد: د .اأحمد الكواز  
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جنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية  29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأ
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

30 -     ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
اإعداد: د .عبا�ص املجرن  

31 -     ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

زمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج  32 -    الأ
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله

33 -     ا�ضتخدام العوائد النفطية
اإعداد: د .حممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

ال�ضرائب، هبة املوارد الطبيعية وعر�ص العمل يف الدول العربية ودول جمل�ص التعاون      -  36
                  اإعداد: د. بلقا�ضم العبا�ص

            د. و�ضاح رّزاق

اإندماج اإقت�ضادي اإقليمي اأم دويل: احلالة العربية      -  37
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز

اخلليجية البينية  التجارة       -  38
                 اإعداد: د. وليد عبدموله

النا�ضئة �ضواق  بالأ خا�ضة  اعتبارات  والتقلب  التقييم  املالية  �ضواق  الأ تطوير       -  39
                  اإعداد: اأ. اآلن بيفاين

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  التنموية  التجربة  تقييم       -  40
                  اإعداد: د. اأحمد الكواز






