
 جامعة أحمد دراية أدرار

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم االقتصادية 

  

 تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر األكاديمي مذكرة

 مالية المؤسسة تخصص:

 تحت عنوان 

 

 

 

 

 

 

  

- 

 
- 

- 

 

 

 الموسم الجامعي 

AGB 
2016 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I 

 اإلهــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 

 أهدي هذا العمل المتواضع 

 إلى... 

اللذان ربياني على الفضيلة و األخالق وأناروا لي درب    أعز وأغلى ما في الوجود 

نون والقـلب  حياتي بحبهما وكانوا لي درع األمان الذي أحتمي به والصدر الح 

 . إلى والدي الكريمين حفظهما هللا وأطال في عمرهما   العطوف... 

 إلى... 

 . وأخي العزيز حفظهم هللا وأطال في عمرهم   الغالي   أختي العزيزة وزوجها وإبنها 

 إلى... 

 . قريب أو بعيد من    هذا العمل    وإلى كل من ساهم في إنجاز زمالئي في العمل  

 
 مسعـــــــــودي فتيحة الطالبة:  
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 داء ــــــــــ ه اإل 
 الى من أوصيت بهما و أمرت بطاعتهما و أبغي رضاهما

 إلى من تعلمت منهما الصبر و اإليمان و القيم النبيلة 

 إلى أبي و أمي اطال هللا بقـائهما

 إلى من يرجع الفضل له بعد هللا سبحانه وتعالى

 الصغيرة و جميع أعضاء العائلة الكبيرة    أسرتيإلى  

 زرعو فكانت هذه المذكرة حصاد عملهم إلى من غرسو و  

 االستاذ الدكتور : بوعزة عبد القـادر 

 واساتذتي في جميع مراحلي التعليمية 

 الطالبة : لنصاري فـاطمة 
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 الشكــــــــــــــــــــــــــــــر والتقديـــــــــــــــــــــــــــــر
 

 الحمد والشكر هلل العلي القدير على جميع نعمه. 

عبد القـادر    األستاذ المشرف األستاذ بوعزة يل الشكر واالمتنان إلى  أتقدم بجز 

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه، وأرائه السديدة التي كانت عونا لنا في  

 إتمام هذا البحث.

كل باسمه على    ألعضاء لجنة المناقشة الموقرةكما اليفوتني أن أتقدم بالشكر  

 ، وإبداء مالحظاتهم القيمة. قبولهم قراءة ومناقشة هذا العمل

 نجازفي إ  بعيد من أو قريب من سواء ساهم أو ساعدني من كل اشكر  كما
 . المتواضع  العمل هذا

 

 
 

 مسعـــــــــودي فتيحة الطالبة: 
 



 

IV 

 

 الشكر و التقدير : 
 على تعالى و سبحانه  هلل  بالشكر  التوجه إال  العمل هذا أنهي  أنا و يسعني ال

 . هاته  نعمته و  توفيقه
 

  العمل هذا على المشرف أستاذي إلى العرفـان عظيم و بالشكر أتوجه ثم
 : الدكتور

 لهذا كان ما دعمه لوال الذي نصائحه و توجيهاته على بوعزة عبد القـادر
 . النور يرى أن البحث

 
 هذا إلنجاز  بعيد من أو قريب من سواء ساهم أو ساعدني من كل اشكر  كما

 . المتواضع العمل
 
 

 لنصاري فـاطمة الطالبة :  
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 الملخص: 
تتناول هذه الدراسة قياس الكفاءة التشغيلية في المؤسسة االقتصادية بواسطة النسب المالية دراسة حالة بنك  

الفترة ) الجزائر خالل  المطروحة  2018-2016الخليج  الدراسة معالجة اإلشكالية  (، فحاولنا من خالل هذه 
االقتصادية بالكفاءة التشغيلية التي تعكس قدرتها على تحقيق الربح    ما مدى تمتع المؤسسة  والمتمثلة في:  

وتدنئة التكاليف؟ ، حيث تطرقنا إلى مفهوم الكفاءة التشغيلية، محدداتها ومؤشرات قياسها استنادا إلى النسب  
لمالية لتقييم  المالية، كما قمنا بدراسة تطبيقية باستخدام مؤشرات قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب ا

ما مدى تمتع البنك محل الدراسة بالكفاءة التشغيلية التي تعكس قدرته على تحقيق أعلى عائد بأقل تكلفة من  
 خالل استغالله األمثل لموارده المتاحة.

إلى   نظرا  التكاليف،  وتدنئة  الربح  تحقيق  في  الدراسة  محل  البنك  كفاءة  محدودية  إلى  الدراسة  خلصت  وقد 
المؤسسات    تداولللغياب سوق   فيه  الجزائر  االقتصادية  تتنافس  السوق   القطاعسيطرة  و في  على  العمومي 

 ، باإلضافة إلى عدم كفاية مؤشرات النسب المالية للحكم على كفاءة هذه المؤسسات بصفة دقيقة. الجزائرية
 الكفاءة التشغيلية، مؤشرات النسب المالية  الكلمات المفتاحية:

 Abstract: 

This study deals with measuring the operational efficiency of the economic 
institution by means of financial ratios a case study of Gulf Bank Algeria during 
the period (2016-2018). Through this study, we tried to address the problem 
posed, represented in: The extent to which the economic institution enjoys 
operational efficiency that reflects its ability to achieve profit and minimalism 
Costs? Where we dealt with the concept of operational efficiency, its determinants 
and indicators for measuring it based on financial ratios, and we also conducted 
an applied study using indicators to measure operational efficiency based on 
financial ratios to assess the extent to which the bank under study enjoys 
operational efficiency that reflects its ability to achieve the highest return at the 
lowest cost through its exploitation optimization of his available resources. 
        The study concluded that the efficiency of the bank under study is limited in 
achieving profit and reducing costs, due to the absence of a market for trading  
in which economic institutions in Algeria compete and the control of the public 
sector over the Algerian market, in addition to the insufficiency of financial ratios 
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indicators to accurately judge the efficiency of these institutions. 
Key words: operational efficiency, indicators of financial ratios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII 

 قائمة المحتويات 
 الصفحة قائمة المحتويات 

 II-I اإلهداء
 IV-III الشكر
 VI-V ملخص 

 VII قائمة المحتويات 
 VIII قائمة الجداول
 IX قائمة األشكال 
 X قائمة المالحق 

 XI قائمة المختصرات والرموز
 د -أ مقدمة البحث 

 ياسها اإلطار المفاهيمي للكفاءة التشغيلية ومؤشرات قالفصل األول:
 1 تمهيد 

 4-2 الدراسات السابقة المبحث األول:
 10-4 مفهوم الكفاءة التشغيلية المبحث الثاني: 
 14-10 محددات الكفاءة التشغيلية المبحث الثالث: 
 17-15 مؤشرات قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب المالية المبحث الرابع: 
 18 خالصة الفصل 
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 19 تمهيد 

 24-20 الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة التطبيقية المبحث األول: 
 28-25 نتائج الدراسة التطبيقية، تفسيرها ومناقشتهاالمبحث الثاني: 
 29 خالصة الفصل 
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 قائمة الجداول 

 
رقم  
 الجدول

رقم   عنوان الجدول
 الصفحة

 23 (2018-2016مجاميع كل من األصول والخصوم لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) 01
 24-23 ( 2018-2016جدول حسابات النتائج لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) 02
 25 (2018-2016العائد على حقوق الملكية لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) 03
 26 ( 2018-2016العائد على األصول لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة )  04
 26 (2018-2016مؤشر مضاعف حقوق الملكية لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) 05
 27 ( 2018-2016لخليج الجزائر خالل الفترة )مؤشر منفعة األصول لبنك ا  06
 27 ( 2018-2016مؤشر هامش الربح لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) 07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX 

 
   قائمة األشكال 

 
 رقم الصفحة  عنوان الشكل رقم الشكل 

 6 الكفاءة التقنية والتخصيصية من وجهة نظر المدخالت  01
 8 صية من وجهة نظر المخرجات الكفاءة التقنية والتخصي 02
 14 ( SCPاألداء )-السلوك-نموذج الهيكل 03
 21 حصص المساهمين في بنك الخليج  04
 22 الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر  05
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 قائمة المالحق 

 
رقم   عنوان الملحق رقم الملحق 

 الصفحة
 

 ( 01ملحق رقم )
 36 جانب األصول 2016خليج الجزائر لسنة  لبنك ال الميزانية المالية
 37 جانب الخصوم  2016لبنك الخليج الجزائر لسنة   الميزانية المالية

 38 2016لبنك الخليج الجزائر لسنة   جدول حسابات النتائج
 

 ( 02ملحق رقم )
 39 2017لبنك الخليج الجزائر لسنة   الميزانية المالية

 40 2017يج الجزائر لسنة  لبنك الخل جدول حسابات النتائج
 
 

 ( 03ملحق رقم )

 41 الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر  
 42 جانب األصول 2018لبنك الخليج الجزائر لسنة   الميزانية المالية
 43 جانب الخصوم  2018لبنك الخليج الجزائر لسنة   الميزانية المالية

 44 2018ة  لبنك الخليج الجزائر لسن جدول حسابات النتائج
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 قائمة المختصرات والرموز
 

 الداللة باللغة العربية الداللة باللغة األصلية االختصار/الرمز 
ROE Return On Equity العائد على حقوق الملكية 
ROA Return On Assets العائد على األصول 
EM Equity Multiplier  مضاعف حقوق الملكية 
AU Assets Utulity  منفعة األصول 
PM Profit Margin هامش الربح 

MRTS Marginal Rate of Technical 
Substitution 

 معدل اإلحالل التقني 

SCP Structure-Conduct-
Performance 

 األداء  -السلوك -الهيكل

AGB Gulf Bank Algeria  بنك الخليج الجزائر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــث مقدمـــــــــــــــــة البحــــ
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   مقدمــــــــــــة

 : البحث ــــــــــــــــــــــــــــةمقدمــــــ
يشهد تحوالت وتطورات كبيرة في جميع المجاالت، خاصة الجانب االقتصادي    لشهد العالم وال يزا 

إلى   بينها،  المنافسة  المؤسسات على اختالف مجاالت نشاطاتها واشتداد  منها، من ارتفاع ملحوظ في عدد 
عوام كلها  التكنولوجيا،  نقل  إلى  بالمؤسسة  العولمة،  أدت  المداخل    الماليةل  عن  البحث  إلى  المعاصرة 

 اإلستراتيجية التي تمكنها من مواجهة كل هذه التحديات. 
، وذلك من منطلق أن الكفاءة  ماليةلذا اكتسب موضوع تقييم الكفاءة أهمية كبيرة بالنسبة ألي مؤسسة  
العا تعتبر  كما  عدمه،  من  مؤسسة  أي  لوجود  األساسي  الدافع  هدفها  تمثل  تحقيق  في  إسهاما  األكثر  مل 

الرئيسي أال وهو البقاء واالستمرارية، كما ترتبط بمدى بلوغها ألهدافها من خالل االستغالل العقالني والرشيد 
للموارد واإلمكانيات المتاحة، وهو ما يعرف بالكفاءة التشغيلية فهي في مدلولها تعبير عن الكيفية المثلى في  

واإل الموارد  ممكنة،استخدام  تكلفة  بأقل  واألهداف  المرجوة  النتائج  لتحقيق  المتاحة  التزايد   مكانيات  وأمام 
لذا توجب القيام بعملية قياس وتقييم مدى   الماليةالمتنامي لإلمكانيات والموارد المالية والمادية في المؤسسات  

من العمليات الضرورية    كفاءة هذه الموارد في إنجاز األهداف التي سخرت من أجلها في تلك المؤسسات،
 والملحة. 

مؤشر العائد  كل من    ومن هذا المنطلق ستركز هذه الدراسة على قياس الكفاءة التشغيلية باستخدام 
الملكية، المالية، مؤشر منفعة    العائد علىمؤشر    على حقوق  الرافعة  أو  الملكية  األصول ومضاعف حقوق 

،  لتقييم كفاءة الربح و كفاءة التكاليف  ةوشامل  ةمتكامل  ات مؤشر   اباعتباره   األصول وكذا مؤشر هامش الربح
 ، ولمعرفة صالحيتها ارتأينا اإلجابة على اإلشكالية التالية:  المخاطرة واإلنتاجية

 أوال: اإلشكالية:

 يمكن طرح اإلشكال الرئيسي للبحث فيما يلي: اإلشكالية الرئيسية: -1

 ؟ على مستوى المؤسسة الماليةالكفاءة التشغيلية ياس هل يمكن االستعانة بالنسب المالية في ق            
   تندرج تحت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية هي كاآلتي:  الجزئية: األسئلة-2

المؤسسة   - تلتزم  لمواردها    الماليةهل  األمثل  االستخدام  ممكن من خالل  عائد  أعلى  بتحقيق 
 المتاحة؟ 

األصول ومضاعف حقوق    ائد علىالع  العائد على حقوق الملكية،  هل تعتبر مؤشرات كل من -
الملكية أو الرافعة المالية،  منفعة األصول وكذا هامش الربح كافية لقياس الكفاءة التشغيلية  

 ؟ المالية بالمؤسسة 
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   مقدمــــــــــــة

 ثانيا: فرضيات البحث: 
بهدف معالجة موضوع البحث واإلجابة على إشكاليته، نحاول اختبار صحة مجموعة من الفرضيات المبدئية  

 التالية: 
تعكس    أنها  طالما  في المؤسسة الماليةالتشغيلية  يمكن االستعانة بالنسب المالية للوقوف على الكفاءة   -1

 ،  خالل االستخدام األمثل لمواردها المتاحةعلى عائد ممكن من تحقيقه أل تحقيقه للربحية وكذا 
 في المؤسسة المالية. الكفاءة التشغيلية   لقياس واعتبارها كافيةبالنسب المالية ال يمكن االستعانة  -2

 ثالثا: مبررات اختيار الموضوع:
 :   يتتمثل أهم األسباب التي أدت بنا إلى اختيار الموضوع فيما يل

 مبررات ذاتية: •
 المواضيع ذات الصلة بالجوانب المالية للمؤسسات.الميل الشخصي للبحث في   -1
 يعتبر الموضوع في مجال التخصص.  -2
 مبررات موضوعية:  •
خاصة في الوقت    الماليةلتشغيلية والدور الذي تلعبه في رفع أداء المؤسسات  أهمية الكفاءة ا -1

 الحالي في ظل اشتداد المنافسة بينها. 
المؤسسات   -2 كفاءة  مدى  ما  العلمية   الماليةمعرفة  التطورات  من  الراهنة  الوضعية  ظل  في 

 والتكنولوجية المتسارعة. 
 رق قياسها. السعي إلى التعرف وفهم موضوع الكفاءة التشغيلية وط -3

 
 رابعا: أهداف البحث: 
 تسعى هذه الدراسة إلى: 

التشغيلية   -1 الكفاءة  الجزائر)حالة  المالية  للمؤسسة  تقييم  الخليج  المالية    بعرض وذلك    (بنك  البيانات 
األصول    العائد على  العائد على حقوق الملكية،  وتحليلها وتفسيرها استنادا إلى مؤشرات   الخاصة بها

ة أو الرافعة المالية،  منفعة األصول وكذا هامش الربح من خالل االستعانة  ومضاعف حقوق الملكي
 بالتقارير المالية للمؤسسة محل الدراسة، 

 على التأقلم ومسايرة التغيرات العالمية الراهنة.  الماليةحاولنا معرفة مدى قدرة المؤسسة -2
م-3 التشغيلية  الكفاءة  قياس  في  التقييم  أسلوب  وفعالية  كفاءة  ممكن  ن خالل  إبراز  عائد  أعلى  تحقيق 

 . موارد المتاحةلاالستخدام األمثل لب
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   مقدمــــــــــــة

 
 خامسا: أهمية البحث: 

التحديات   ظل  وفي   الراهن  الوقت  في  خاصة  تعالجه،  الذي  الموضوع  أهمية  من  الدراسة  أهمية  تنبع 
التنافسية  وسعيها إلى تحقيق الكفاءة في أدائها لتحسين قد   الماليةوالمؤثرات التي تواجه المؤسسات   رتها 

 وضمان استمراريتها وكذا قدرتها على التأقلم ومسايرة التطورات العلمية و التكنولوجية الراهنة. 
 سادسا: حدود البحث: 

 كاآلتي:  ةدراسال هذه من أجل دراسة موضوعنا حددنا مجال
في بنك الخليج  التي تمكنا من الحصول على بياناتها  المؤسسةتمثلت  من حيث المكان: •

 .(AGBجزائر )ال
حددت الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الدراسة بثالث سنوات من  من حيث الفترة الزمنية: •

 .2018إلى سنة   2016سنة 
 سابعا: منهج البحث واألدوات المستخدمة:  

جان  في  اعتمدنا  الدراسة  موضوع  معالجة  أجل  والتطبيقية  بمن  النظرية  باألدبيات  المتعلق  النظري  ه 
أما جانب الدراسة التطبيقية المتمثل في الفصل الثاني تم االعتماد على المنهج  ،  الوصفي  على المنهج

مستخدمين في ذلك التحليل والتفسير    ،التحليلي في دراسة الحالة وهذا لتوافقه مع طبيعة موضوع الدراسة
الرافعة المالية،   األصول ومضاعف حقوق الملكية أو    العائد على  العائد على حقوق الملكية،  لقيم مؤشرات 

 . 2007إصدار  Excelمنفعة األصول وكذا هامش الربح، باالعتماد على برنامج معالجة الجداول 
 ثامنا: صعوبات البحث:  

 عند قيامنا بإعداد البحث واجهتنا صعوبات عدة من بينها:
راءات بسبب اتخاذها لإلج الماليةصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات المالية للمؤسسات  -1

 الوقائية ضد فيروس كورونا وتوقف التربصات التطبيقية على مستواها. 
عدم فتح المكتبة الجامعية بسبب جائحة كورونا مما إطرنا إلى اللجوء إلى االنترنت للحصول على   -2

 الكتب والمذكرات والمقاالت والمجاالت.
 تاسعا: هيكل البحث:  

لية واختبار صحة الفرضيات تناولنا الموضوع من  من أجل إنجاز هذا البحث واإلجابة على اإلشكا
األولخالل فصلين،   التشغيلية    الفصل  للكفاءة  المفاهيمي  اإلطار  فيه  تناولنا  النظري حيث  بالجانب  متعلق 

مباحث، أربعة  ويضم  قياسها  األول  ومؤشرات  فيه  المبحث  التطرق  السابقةل  تم  الثاني ،  لدراسات    المبحث 
ا الكفاءة  مفهوم  عن  أما  يتحدث  الثالثلتشغيلية،  التشغيلية    المبحث  الكفاءة  لمحددات  والمبحث  فخصصناه 

 لمؤشرات قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب المالية. الرابع



 

 

 د 

   مقدمــــــــــــة

 

الثاني مبحثين،    والفصل  فيشمل  التطبيقي  بالجانب  األولمتعلق  للطريقة    المبحث  فيه  التطرق  تم 
الدراسة   المتبعة في  أما  بيقيةالتطواإلجراءات  الثاني،  الدراسة    المبحث  نتائج  فيه  تفسيرها  التطبيقيةفتناولنا   ،

 ومناقشتها.  
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 : تمهيد
يعتبر موضوع الكفاءة التشغيلية من بين المواضيع التي تحضى بأهمية كبيرة في النشاط االقتصادي  

عات المالية و المصرفية و التطور التكنولوجي الذي أدى إلى االنفتاح  خاصة في ظل التحرير المالي للقطا
و دفعها إلى تخفيض تكاليفها و تعظيم أرباحها و    الماليةعلى العالم و زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات  

و   )تنظيمية(  داخلية  منها عوامل  بعدة عوامل  يتأثر  المؤسسات  تلك  أن عمل  كما  كفاءتها،  تحسين  ثم  من 
عدة  أ الغرض  لهذا  المنظمات  و  الدول  استخدمت  المؤسسات  هذه  أداء  كفاءة  لتقييم  و  خارجية)بيئية(  خرى 

 مؤشرات من بينها مؤشرات النسب المالية. 
و من خالل هذا الفصل سنتطرق لإلطار المفاهيمي للكفاءة التشغيلية و مؤشرات قياسها استنادا إلى 

 مباحث كاآلتي:  أربعالنسب المالية في 
   

 الدراسات السابقة المبحث األول : 
 مفهوم الكفاءة التشغيلية  :الثانيالمبحث 
 محددات الكفاءة التشغيلية  :الثالثالمبحث 
 مؤشرات قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب المالية :الرابعالمبحث 
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 الدراسات السابقة  األول:المبحث 

وجز ألهم الدراسات و األبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة  من خالل هذا المبحث حاولنا عرض م
 وهي كاآلتي:  األحدث ف  األحدث اخذين بعين االعتبار التسلسل التاريخي لها من 

 الدراسات باللغة العربية:أوال: 

هذه الدراسة   شوقي بورقبة، "تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية:دراسة تطبيقية مقارنة": •
أطرو  سنة  عبارة  سطيف  لجامعة  مقدمة  دولة  دكتوراه  التشغيلية  2011حة  الكفاءة  الدراسة  هذه  ناقشت   ،

التقليدية في منطقة الشرق األوسط لعينة من البنوك مكونة من   بنك منها    32للبنوك اإلسالمية والبنوك 
و  17 إسالمي  )  15بنك  الفترة  تقليدي خالل  ال2008-2000بنك  تحليل  باستخدام طريقة  وذلك  حد (، 

(، حيث توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المصارف التقليدية أكثر  SFAالعشوائي )
بشكل  الموارد  هذه  بين  المزج  أو في  المتاحة  الموارد  استغالل  المصارف اإلسالمية سواء في  كفاءة من 

اإل  والمصارف  التقليدية  المصارف  وأن  التكاليف،  في  التحكم  في  ثم  ومن  في  أمثل  كفاءة  أكثر  سالمية 
 استغالل الموارد المتاحة للوصول إلى المخرجات من استعمال المزيج األمثل لهذه الموارد. 

الدراسة عبارة عن  • االقتصاد،  تمويل  في  ودوره  الجزائري  المالي  النظام  كفاءة  ابتسام ساعد،تقييم 
تقييم كفاءة النظام المالي  ، تمثلت إشكالية هذا البحث ف2009مذكرة ماجستير بجامعة بسكرة لسنة   ي 

وكفاءة   التكاليف  كفاءة  لتقييم  استخدمت طريقتين  الدراسة  هذه  االقتصاد، من خالل  تمويل  في  الجزائري 
التكلفة   حد  نموذج  في  والثانية  المالية  النسب  طريقة  في  تتمثل  األولى  الجزائرية،  البنوك  في  األرباح 

بالجزائر خالل ا النتائج التي توصلت إليها  2006-1995لفترة )العشوائية لعينة من البنوك  (، ومن أهم 
بالبنوك   مقارنة  تكاليفها  في  التحكم  على  وقدرة  كفاءة  أكثر  الجزائر  في  الخاصة  البنوك  أن  الدراسة  هذه 

 العمومية.

والتقليدية   • االسالمية  المصارف  أداء  مقارنة  فتحي،  عنان  السروجي،  طالل  منذر  المومني، 
الما النسب  المنارة،المجلد  باستخدام  مجلة  في  منشور  بحث  العدد  13لية،  األردن،  2،   ،2007  :

األردن   في  التقليدية  المصارف  أداء  مع  األردني  اإلسالمي  البنك  أداء  مقارنة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
( باستخدام مجموعة من النسب المالية. وتلخصت نتائج التحليل باستخدام  2001-1992خالل الفترة )

ي عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية بين أداء البنك اإلسالمي األردني وأداء المصارف ، فtاختبار  
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أنها   متوسطاتها  فروقات  أظهرت  فقد  النسب  باقي  أما  بالربحية،  الخاصة  النسب  يخص  فيما  التقليدية 
 تتمتع بمعنوية ذات داللة إحصائية. 

المؤس • في  االقتصادية  الكفاءة  قياس  قريشي،  الجموعي  نظرية  محمد  دراسة  المصرفية  سات 
، هذه الدراسة عبارة أطروحة دكتوراه دولة مقدمة  (2003-1994وميدانية للبنوك الجزائرية خالل الفترة )

، تناول الباحث هذه الدراسة في شطرين األول تمثل في الدراسة النظرية حيث  2006لجامعة الجزائر سنة  
التطبيقية حيث قام    ، أما الشطر الثاني فخصه للدراسةتطرق من خاللها للكفاءة المصرفية وطرق قياسها

باستخدام مؤشر هامش الربح كنسبة مالية لقياس إدارة التكاليف، كما استخدم دالة التكاليف اللوغاريتمية  
لعناصر   اإلحالل  ومرونات  الطلب  مرونات  لحساب  ووفورات    اإلنتاجالمتسامية  الحجم  وفورات  وتقدير 

دراسة إلى أن البنوك صغيرة الحجم أكثر قدرة على التحكم في تكاليفها من البنوك النطاق، وتوصلت هذه ال
بينما بوفورات جحم موجبة  الحجم تتميز  البنوك صغيرة  الحجم، كما أن  الحجم تتمتع    كبيرة  البنوك كبيرة 

 النطاق. بوفورات حجم معدومة أو سالبة، كما أن البنوك صغيرة الحجم منها وكبيرة الحجم تتمتع بوفورات 

   :األجنبيةالدراسات باللغة ثانيا: 

• Hamiltona et al,   "  Cost and profit efficiency in jordanian banking 
sector 1993-2006 " : a parametric approach. 

، 2010سنة    56هذه الدراسة عبارة عن مقال منشور في مجلة البحوث الدولية للتمويل و االقتصاد العدد  
دراسة بقياس وتحليل كفاءة التكلفة والربح لعينة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي األردني، تقوم هذه ال

( باستخدام طريقة حد التكلفة العشوائية المعلمية ، وقد توصلت إلى أن البنوك  2006-1993خالل الفترة )
التقليدية، البنوك  التكلفة من  كفاءة  كفاءة من حيث  أقل  األردنية  أكبر من    اإلسالمية  كفاءة  حيث أظهرت 

  حيث كفاءة الربح.

• Siddiqui,Anjum,   "  Financial Contracts,riskand performance of Islamic 
banking", jounal of managerial finance Vol.34 N°.10, Emeral Group 
Publishing Limited, 2008 : 

التمويل من صيغ  الكثير  على  بالتركيز  الدراسة  هذه  هذه   قامت  وقد خلصت  مخاطرها،  واختبار  اإلسالمي 
المالية   القوائم  أن  إلى  تتجه  الدراسة  اإلسالمية  المصارف  أن  على  داللة  هي  المختلفة  األداء  ومؤشرات 
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لالنضمام إلى مشاريع التمويل الصغيرة طويلة األجل، وقد أظهرت كذلك تطور أداء هذا النوع من المصارف  
دارة جيدة للمخاطر و السيولة من ناحية  خاصة فيما يتعلق بالعوائد عل ى األصول وحقوق الملكية من ناحية وا 

 أخرى. 

  :مناقشة الدراسات السابقة ومقارنتها مع الدراسة الحاليةثالثا: 

النسب المالية، وقد قمنا باختيار    استنادا إلىالكفاءة التشغيلية  مؤشرات  تهدف هذه الدراسة إلى قياس  
التقييم من جانب الربحية، الكفاءة، اإلنتاجية وكذا جانب الرافعة الماليةالتي تمكننا م  المؤشرات  ،حيث ن 

ثم تحليلها و تفسيرها أما الدراسات السابقة فقد قامت باستخدام الدراسات القياسية و   المؤشرات حساب بقمنا 
للفترة الممتدة  بنك الخليج الجزائر    ةدراسال  هذه  ، حيث خصت اإلحصائيوكذا أسلوب التحليل    معا  المالية
( العينة  (2018-2016من  بتنوع  تمتاز  التي  السابقة  الدراسات  خالف  وأخرى    على  محلية  بنوك  من 
  تمتاز بحداثة معطياتها. ةدراسال هذه للمقارنة بينها، كما أن أجنبية

 مفاهيمي للكفاءة التشغيلية  الطار اإل:  الثانيالمبحث 

بأقل   الكثير  انجاز  بأنها  الكفاءة  التشغيلية   ماتعتبر  الكفاءة  إلى  نتطرق  المبحث  هذا  وفي  يمكن, 
باعتبارها مقياس إضافي للموارد على مستوى المؤسسة وعلى مستوى الصناعة وعلى مستوى االقتصاد ككل  

 من خالل تقديم مفاهيم عامة حول الكفاءة التشغيلية . 

 : تعريف الكفاءة التشغيلية   أوال

اءة اإلنتاجية أو الكفاءة االقتصادية في العالقة االقتصادية بين الموارد تتمثل الكفاءة التشغيلية أو الكف
المدخالت  أساس كمية معينة من  المخرجات على  تعظيم  المحققة من خالل  والنتائج  تخفيض    ،المتاحة  أو 

المخرجات  من  معين  حجم  إلى  للوصول  المدخالت  من  المستخدمة  غياب    ،الكمية  عن  عبارة  هي  وعليه 
في   كاآلتياإلسراف  وتقاس  المتاحة  والبشرية  والمالية  المادية  الموارد  ، 2011-2010)بورقبة،    توظيف 

 :  (46صفحة  

 

 

 . وتتحقق الكفاءة المثلى عندما تكون هذه النسبة تساوي الواحد 

 المخرجات الفعلية / المخرجات القصوى من الموارد المتاحة الكفاءة التشغيلية= 
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ممكن   إنتاج  أقصى  على  للحصول  المتاحة  الموارد  استخدام  بأنها  اإلنتاجية  الكفاءة  تعريف  ويمكن 
 .(22، صفحة  2013)الهبيل،  راعى فيها تقليل التكاليف وتحقيق رغبات المستهلكينبطريقة مالئمة ي

لعوامل  الحدي  الناتج  يتساوى  عندما  وتتحقق  والمخرجات  المدخالت  بين  العالقة  بأنها  تعرف  كما 
والتخصيص  والتوزيع  اإلنتاج  في  كفاءة  تحقق  أي  عامل  كل  تكلفة  مع  صفحة  2016)عمان،    اإلنتاج   ،

315) . 

الكفاءة االقتصادية )التشغيلية(وتع الذي   ،ريف  التعريف  الجزئية مستمد من  النظرية االقتصادية  في 
باريتو" الذي يقول بأنه اليمكن زيادة منفعة أي فرد   بكفاءة " هو ما يعرف  للكفاءة و   1906  عام   باريتوقدمه  

ا على  تطبيقه  يمكن  حتى  تطورا  التعريف  هذا  عرف  وقد  آخر,  فرد  منفعة  نقص  أو  دون  النهائية  لمنتجات 
حتى تم التوصل للتعريف الممتد من كال من باريتو وكوبمنس    1951المخرجات من طرف "كوبمنس" عام  

على مستوى االقتصاد القومي إال إذا وفقط إذا كان    %   100والقائل بأنه ال يمكن الوصول للكفاءة الكاملة  
حدوث تدهور في احد المدخالت أو المخرجات  من غير الممكن تحسين احد المدخالت أو المخرجات, بدون  

 . ( 2، صفحة 2018)متولي، 

   : مكونات الكفاءة التشغيلية ثانيا

 ،تعريفا للكفاءة على مستوى الوحدة االقتصادية ومؤداه أن الكفاءة االقتصادية Farrellقدم فاريل 

 Economic Efficiency  (EEالكفا من  تتكون  االقتصادية  للوحدة  الكلية  أو  أو  (  التقنية  أو  الفنية  ءة 
السعر    ،Technical or productive efficiency  (TE)اإلنتاجية   أو  التخصيص  كفاءة  ومن 

Allocative or price efficiency (AEو اللتان تعرفان كالتالي , )  ،(2، صفحة  2018)متولي   : 

  :الكفاءة التقنية  -1
ا للكفاءة والذي يقصد به " تحويل المدخالت المادية إلى يعتبر مفهوم الكفاءة التقنية أكثر المفاهيم شيوع

مخرجات بأفضل أداء ممكن . "  أي المنشأة تستخدمٌ أقل ما يمكن من عناصر اإلنتاج لتعطي مستوى محدد 
 . (23، صفحة  2013)الهبيل، من اإلنتاج أو أنها تعطي أعلى إنتاج دون زيادة في عناصر اإلنتاج 

  ، ة في الحصول على اكبر قدر او كمية من المخرجات بغض النظر عن سعرها وتعني أيضا قدرة المنشأ
 .(15، صفحة  2012-2011)طلحة،  أو استخدام اقل ما يمكن من المدخالت بغض النظر عن تكلفتها 
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من   معينة  كمية  استخدام  نتيجة  المخرجات  من  ممكنة  كمية  أقصى  "إنتاج   : بأنها  أيضا  وتعرف 
إ أقصى  تحقيق  أو  المتاحةالمدخالت,  اإلنتاج  عوامل  من  ممكن  صفحة  2011-2010)بورقبة،    "نتاج   ،

46)  . 

 الكفاءة التخصيصية او السعرية   -2

بأسعار     تتأثر  التي  والمخرجات  المدخالت  اختيار  حسن  أي  مباشرة  اإلنتاج  بتقنيات  مرتبطة  هي 
للمؤسسة   االقتصادي  الهدف  لتحقيق  األفضل  المستويات  تحديد  بمعنى  صفحة  2016ان،  )عمالسوق   ،

316) . 
اإلنتاج لمدخالت  ممكنة  تكلفة  بأقل  المخرجات  من  معينة  كمية  إنتاج   "  : بأنها  )الهبيل،    " وتعرف 

 .  (23، صفحة  2013
ويمكن القول أنها تعكس قدرة المنشأة على اختيار المزيج األمثل من المدخالت لغرض تقليل التكلفة  

لغرض زيادة المداخيل, أي بمعنى األخذ بعين االعتبار السعر لذلك   أو اختيار التشكيلة المثلى من المخرجات 
 . (15، صفحة  2012-2011)طلحة، تسمى أحيانا بالكفاءة السعرية 

 : قياس الكفاءة التشغيلية   ثالثا
يقوم على نوعين أساسيين لقياس الكفاءة    Farrellقياس الكفاءة االقتصادية في ظل االقتراح الذي قدمه  

   و المبينة كاآلتي:  ومقاييس الكفاءة الموجهة بالمخرجات  ،الكفاءة الموجهة بالمدخالت  وهما مقاييس
 :   Input – oriented Measuresمقاييس الكفاءة الموجهة بالمدخالت   -1

من       الممكنة  الكميات  اقل  استخدام  طريق  عن  يتحقق  الكفاءة  هذه  تحقيق  ترى  المقاييس  هذه 
يتم استخدام    Yبافتراض انه إلنتاج كمية معينة من اإلنتاج ولتكن    ،اإلنتاج  المدخالت إلنتاج حجم معين من

بثبات اقتصاديات الحجم  X2 و  X1مدخلين فقط هما   تقنية تتميز  -2011)طلحة،  بحيث  في ظل ظروف 
 : (17-16، الصفحات 2012
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   : الكفاءة التقنية و التخصيصية من وجهة نظر المدخالت 01الشكل رقم 
 

 

 

 

 

Source : timothy j.coelli and all,An introduction to efficiency and productivity analysis,2 
edition,spring sciences + business media, New York, USA,2005,p52end  

' Aو    X2و  X1بأقصى كفاءة باستخدام المدخالت    Y' تقنية إنتاج وحدة واحدة من   SS حيث تمثل
 منحنى التكلفة المتساوية إلنتاج الوحدة .

, وعليه فإن النقطة  Y' نقاط االستخدام ذات الكفاءة الكاملة إلنتاج وحدة من الناتج  SSيمثل المنحنى  
P    تعتبر اقل كفاءة منQ    إلنتاج وحدة واحدة منY    وتعبر المسافةPQ    عن مدى االنخفاض في الكفاءة

اإلنتاج, ويحسب    ص تي يمكن بها تقليص جميع المدخالت, تناسبيا بدون تنقيالتقنية حيث تشير إلى الكمية ال

  بالقانون :    OPعلى الشعاع   Pمؤشر الكفاءة التقنية للمنشأة التي تنتج عند النقطة 

 للمنشأة.تدل على الكفاءة التقنية الكاملة  1حيث القيمة   1إلى  0قيم من يأخذ المؤشر ال  •
 ' السعر النسبي للمدخالت .AAمستقيم يمثل الميل ال •
بالقانون :    OPوبمعرفة هذا الميل يمكن حساب مؤشر الكفاءة التوظيفية )التخصيصية( للمنشأة على الشعاع  •

 

' بدال Qبتوظيف المدخالت حسب النقطة  Yالمقدار الذي يمكن به تخفيض تكلفة إنتاج الوحدة  RQتمثل المسافة و  •
 .    Qمن النقطة

 تعرف الكفاءة االقتصادية للمنشأة حسب القانون :   •

 

  أي أن الكفاءة االقتصادية تساوي حاصل ضرب الكفاءة التقنية والكفاءة التخصيصية . 

X2/Y 

X1/Y 

S 

S' 

A 

A' 

0 

R 

Q 

P 
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فاهيمي للكفاءة التشغيلية ومؤشرات قياسها الفصل األول: اإلطار الم   

  : Output – oriented Measuresالكفاءة الموجهة بالمخرجات  مقاييس  -2

المدخال تخفيض  يمكن  كيف  لمعرفة  يسعى  بالمدخالت  الموجه  العملية  المقياس  في  المستخدمة  ت 
اإلنتاج من  معين  مستوى  لتحقيق  الكفاءة    ،اإلنتاجية  تحقيق  أن  فترى  بالمخرجات  الموجهة  المقاييس  أما 

 ،سيتحقق عن طريق إنتاج اكبر كمية ممكنة من المخرجات من خالل استخدام كمية معينة من المدخالت 
المخرجات   من  نوعين  إنتاج  يمكن  إنه  بافتراض  وهو    Q2و  Q1وذلك  واحد  باستخدام مدخل   أي   Xوذلك 

 :  (5-4، الصفحات 2018)متولي، 
g (Q1 , Q2)  =X 

والذي يوضح    02' كما في الشكل رقم  ZZفي هذا التحليل يمكن االستعانة بمنحنى إمكانيات اإلنتاج  
استخ طريق  عن  المختلفة  المخرجات  من  إنتاجها  يمكن  التي  الكميات  من  الممكنة  التوليفات  كمية  لنا  دام 

تمثل نقطة عدم كفاءة فنية ألنها تقع أسفل منحنى إمكانيات اإلنتاج    Aنجد أن النقطة    ،محددة من المدخالت 
الفنية  ABوبالتالي المسافة    ، والذي يمثل أعلى حد ممكن إلمكانيات اإلنتاج فهي    ،ستعبر عن عدم الكفاءة 

ويمكن وضع   ،ي زيادة في المستخدم من المدخالت الكمية التي يمكن بها زيادة اإلنتاج من المخرجات بدون أ
     مقياس لكفاءة الفنية الموجهة بالمخرجات كاآلتي :   

 التخصيصية من وجه نظر المخرجات الكفاءة التقنية و    :  02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

Source : timothy j.coelli and all,An introduction to efficiency and productivity analysis,2 
edition,spring sciences + business media, New York, USA,2005,p55end  

' النسبة  DDإذا كانت األسعار معلومة ومتاحة وفي ظل افتراض تعظيم اإليرادات سيمثل ميل الخط  
 من العالقة التالية: (AEبين األسعار ويمكن قياس كفاءة التخصيص )

Z 
B 

A 

D’ 

Q1 

D 

B’ 

Q2 
0 

C 

Z’ 



 

 

9 

فاهيمي للكفاءة التشغيلية ومؤشرات قياسها الفصل األول: اإلطار الم   

AE =  

, فهي تعظيم لإليرادات Revenue Efficiency' هي نقطة كفاءة اإليرادات  Bهنا ستعتبر النقطة  
  :(REوعلى ذلك يمثل مقياس الكفاءة الكلية لإليرادات )

   = *  RE= TE * AE =  

 كحد أقصى .  1كحد أدنى والواحد الصحيح  0 وعليه فإن مقاييس الكفاءة تتخذ قيم تتراوح بين 

هذه المقاييس للكفاءة تقاس على شعاع يبدأ من نقطة األصل حتى نقطة اإلنتاج, فتكون ميزة هذه  
المقاييس الشعاعية للكفاءة أنها ال تتأثر بوحدات القياس المستخدمة, فمثال إذا تم قياس احد المدخالت وليكن 

بدال من سنوات العمل, فإن ذلك لن يؤثر على قياس الكفاءة, كما أن هذه    العمل في صورة ساعات العمل
قدمها   التي  وتعظيم    Farrellالمقاييس  التكاليف  تدنية  جانب  التخصيص من  بكفاءة  الخاص  الجزء  ناقشت 

   .اإليرادات, ولكن ليس من جانب تعظيم األرباح والذي يفترض تدنية التكاليف في نفس وقت تعظيم اإليرادات 

 : أهمية الكفاءة التشغيلية   رابعا

التي   األهداف  وتختلف  معين،  هدف  تحقيق  هي  مؤسسة  أي  في  لإلدارة  األساسية  الوظيفة  تتمثل 
مكانيات كل مؤسسة ولكن المبدأ األساسي الذي يحكم اإلدارة    ،تسعى إليها المؤسسات حسب طبيعة نشاط وا 

 ة. الكفاءهو ضرورة تحقيق إنتاج معين بدرجة عالية من 

وتستمد الكفاءة اإلنتاجية أو التشغيلية أهميتها من اعتبارها إحدى المؤشرات األساسية التي يمكن   
التعرف بواسطتها على مدى حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، باإلضافة إلى أنها تعكس مدى كفاءة  

وتتمثل أهمية الكفاءة التشغيلية فيما   اإلدارة العليا في التنسيق وحسن االختيار بين البدائل وسالمة التوجيه .
 :  (88-87، الصفحات 2010-2009)حيمر،   ييل

التخلف يرجع في جزء كبير منه في التأخر في استخدام الفن اإلنتاجي الحديث واالستفادة من التقدم الفني   ▪
وغيرها واآلالت  األولية  وللمواد  للعمل  اإلنتاجية  الكفاءة  انخفاض  إلى  يؤدي  اإلنتاجية  فزيادة    ،مما  الكفاءة 

 ، يكون عامال أساسيا في زيادة العمل 
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اإلدارية   ▪ والكفاءات  كالخبرات  اإلنتاجية  العناصر  بعض  ندرة  إلى  بالنظر  التشغيلية  الكفاءة  أهمية  تزداد 
العامل المال  ورأس  اإليرادات   ،والتنظيمات  أعظم  وتحقيق  المتاحة  الموارد  استغالل  حسن  على  تعمل  فهي 

   ،منها
قوى  تظهر    ▪ تواجه  حيث  األطراف  جميع  بين  التوفيق  اإلدارة  محاولة  خالل  من  التشغيلية  الكفاءة  أهمية 

الوقت  نفس  وفي  جودتها,  تحسين  وكذا  السلع  األسعار  بتخفيض  للعمالء  المستمرة  المطالبة  في  ضاغطة 
اهتمام أصحاب  العمل, مع  العمل وتحسين ظروف  بتحسين األجور وتخفيض ساعات  العمال  رأس   مطالبة 

اإلنتاجية   الكفاءة  من  الزيادة  طريق  عن  إال  األطراف  هذه  جميع  إرضاء  يمكن  وال   . األرباح  بزيادة  المال 
)التشغيلية(, ألنه بهذه الوسيلة يمكن زيادة اإلنتاج وخفض التكاليف مع زيادة األجر للعمال وتخفيض أسعار  

 ، السلع و تحسين جودتها 
ي  ▪ التي  الهامة  الوسائل  إحدى  والواردات في  تعتبر  الصادرات  بين  التوازن  تحقيق  االعتماد عليها في  مكن 

 ، الدول التي تواجه مشكلة العجز في الميزان التجاري
العمال   ▪ على  بالنفع  يؤدي  فارتفاعها  والمجتمع  للفرد  المعيشي  بالمستوى  المباشر  الرتباطها  أهمية  تزداد 

 ،والمؤسسة والمجتمع ككل
  ،مؤسسة ممن حيث أنها مؤشر على مدى االستغالل الفعال للموارد المتوفرةتظهر أهميتها على مستوى ال  ▪

ووسيلة هامة لرسم سياسة األجور وتخفيض التكاليف ومراقبة اإلنتاج فهي تعتبر ذات داللة كبيرة في تسيير  
  المؤسسة.

 : محددات الكفاءة التشغيلية الثالثالمبحث 

وتتمثل هذه العوامل في عوامل داخلية  القتصادية،تقوم عدة عوامل بالتأثير على عمل المؤسسات ا
)تنظيمية( و أخرى خارجية )بيئية(، فالعوامل الداخلية تكون خاصة بالمؤسسة ذاتها كحجم األعمال أو 

األنشطة في المؤسسة والتكنولوجيا المستخدمة و كفاءة اإلدارة، أما العوامل الخارجية فتكون خاصة بالظروف  
 . قوانين المنظمة وكذا البيئة االقتصادية و االجتماعيةالسياسية للبلد و ال

 ومن خالل هذا المبحث سنتطرق لمحددات الكفاءة التشغيلية من خالل مايلي:
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 : نظرية المرونة السعرية واالحالل. أوال

ة و درجة اإلحالل من العوامل المؤثرة على الكفاءة التشغيلية في المؤسسة بحيث  يتعتبر المرونة السعر 
 : (55-50، الصفحات 2014-2013)جعدي،  مثل كل منها فيتت

 المرونة السعرية للطلب:  -1
  تعريف المرونة السعرية للطلب: -1-1

تتمثل في درجة استجابة الكمية المطلوبة من سلعة معينة للتغير في سعرها. فالمرونة تقيس حساسية  
 الكمية المطلوبة من السلعة نتيجة لتغير سعرها.

 ية للطلب: قياس المرونة السعر  -1-2
تساوي المرونة السعرية للطلب، حاصل قسمة التغير النسبي في الكمية المطلوبة على التغير  

 النسبي في السعر. 

 

 

 

 بحيث توجد عالقة عكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها. 

  :اإلنتاجمرونة اإلحالل بين عناصر    -2
   تعريف مرونة اإلحالل: -2-1

اإلنتاج، إلى التغير النسبي في األسعار النسبية لهذه    رعناص  نسبي في نسب عن التغير ال هي عبارة  
بت العملية اإلنتاجية فيمك   X1 ,X2  بين مدخلتينالعالقة    طبيعة  حديد العناصر بحيث تسمح  أن تحل     نفي 

ا ذ سالبة فه  كانت جبة، أما إذا  وونة اإلحالل مرم  كانت ى في العملية اإلنتاجية، إذا  رخلة أخمد خلة محل  مد 
 .ىرمكملة لألخ المدخلتين إحدى ي أنيعن

 

 

 التغير النسبي في السعر  / لتغير النسبي في الكميةا معامل المرونة السعرية=
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 قياس مرونة اإلحالل:  -2-2

هي عبارة عن معدل التغير النسبي في الموارد، لمعدل التغير النسبي في معدل اإلحالل التقني أي   
 أن: 

 

 

 

 حيث أن: 

 موردين إنتاجيين : )

 معدل التغير النسبي في الموارد:)

MRTS:معدل اإلحالل التقني 

 التغير النسبي في معدل اإلحالل التقني : 

 حيث أن:  

   اإلنتاج رعناص بينإحالل  يوجد ال  إذا كانت: 

   اإلنتاج رعناص  بينإحالل تام كانت :  إذا 

   ثابتةونة إحالل رمإذا كانت : 
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 رات الحجم ووفورات النطاق. : وفو ثانيا 

بومول   أي  Bomol  (1982حسب  تحققها  أن  يمكن  التي  االنتاحية  الوفورات  من  نوعين  هناك   )
مؤسسة في أي صناعة، و هي وفورات الحجم و وفورات النطاق، فوفورات الحجم تتعلق بحجم المؤسسة و  

و  أما  التكاليف،  معدل  بانخفاض  مقارنة  اإلنتاج  حجم  زيادة  عند  قدرة  تكون  حالة  في  تكون  النطاق  فورات 
حدة على  منتج  كل  إنتاج  تكلفة  من  أقل  بتكلفة  أكثر،  أو  منتوجين  إنتاج  على       ,Heffernan)المؤسسة 

2006, p. 4)  :و من خالل هذا المطلب سنتطرق لكل منهما 

 : الحجم )اقتصاديات( وفورات  -1

والتكالي  المنتجة  الكمية  بين  العكسية  العالقة  بسبب  زاد تُنشأ  كلما  أنه  أي  وحدة؛  لكل  الثابتة    تف 
ويمكن تصنيف وفورات الحجم إلى نوعين رئيسيين:    .، انخفضت التكلفة الثابتة لكل وحدةالطاقة اإلنتاجية

الشركة؛    –داخلي   داخل  الصناعة.  –  وخارجيينتج من  أنها    ينتج من عوامل خارجية مثل حجم  كما 
نسبة الزيادة في اإلنتاج نتيجة لزيادة جميع عناصر اإلنتاج    ترتبط بما يسمى بغلة الحجم التي تشير إلى 

 :(782-780، الصفحات 2004، يونيو )عطية التاليةبنسبة معينة و التي تحسب بالعالقة 

 

 

 
 و يدل على استغالل المؤسسة لكافة إمكانياتها و ال مجال لزيادة اإلنتاج.  غلة الحجم تكون متزايدة  1م<  ✓
 ناقصة مما يدل على أن المؤسسة ال تستغل إمكانياتها بالشكل األمثل. متغلة الحجم تكون   1م>  ✓
 ثابتة مما يدل على بلوغ المؤسسة إلى حالة االستغالل األمثل إلمكانياتها. غلة الحجم تكون   1= م ✓

 

 و عموما فإن: 

 

 

 و قد تكون موجبة أو سالبة أو مساوية للصفر حسب حالة غلة الحجم السائدة. 

 

 

 Rالتغير النسبي في عناصر اإلنتاج = / غلة الحجم )م(=التغير النسبي في اإلنتاج 

 

 R-1=  1-= م  1 –(= غلة الحجم Mوفورات الحجم)
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 : النطاق يات()اقتصاد وفورات  -2

متوسط   انخفاض  إلى  النطاق  اقتصاديات  المنتجات  تشير  تنوع  زيادة  طريق  عن   ، الوحدة  تكلفة 
تكون التكلفة اإلجمالية إلنتاج منتجين )مرتبط أو غير مرتبط( أقل من تكلفة إنتاج    التقنية،المنتجة. في هذه  

 الطريقة، كة واألصول المشتركة. وبهذه  تركز على االستخدام األفضل لموارد الشر حيث    كل عنصر على حدة
أي مشاركة منتجات متعددة لتقليل التكلفة اإلجمالية لإلنتاج.    أكثر،ينتشر استخدام األصول على منتجين أو  

التكلفة لكل وحدة من كل حيث أن التكاليف موزعة على العديد من المنتجات مما يؤدي إلى انخفاض متوسط  
  . (Betweenmates) منتج

 :SCPاألداء  -السلوك-الهيكل : نموذج ثاثال
 

النموذج الصناعي  (SCP) يأتي  االقتصاد  مجال  بواسطة .من  مرة  ألول  تطويره      Mason تم 
تحسينه    (1939) قبلوتم  لتحليل    Bain (1968)من  واسع  نطاق  استخدامه على  تم  الحين  ذلك  ، ومنذ 

التنافسية واالستراتيجيات  ،   .الصناعات  أشكاله  أبسط  أحادية  في  سببية  هناك عالقة  أن  النموذج  هذا  يؤكد 
وبعبارة   .03 رقم المعنية ثم باألداء ، كما هو موضح في الشكل المؤسسات االتجاه تربط هيكل السوق بسلوك 

 .في الصناعة وهذا يؤثر على األداء المؤسسات أخرى ، يؤثر هيكل السوق على سلوك 
 

 (SCP) األداء-السلوك-: نموذج الهيكل03الشكل رقم 
 

   
 

 

 

Source : Ababacar Mbengue, Paradigme SCP, Théorie évolutionniste et management 

stratégique: données ancienne, résultat nouveaux, XIVème conférence Internationale de 

mangement stratégique, pays de la loire, Angers, 2005, P:3 

 
 : (Mbengue, 2005, p. 3)المستخدمة في النموذج إلى  ات مصطلحالشير و ت
 المؤسسات والبيئية والمادية التي تؤثر على التفاعل بين    التنظيميةإلى العوامل  يشير  "الهيكل"   •

  ،و شروط الدخول إلى السوق العرض والطلب ، المنافسة ،المشاركة
للحفاظ على حصتها    سسات المؤ   االستراتيجيات و السياسات التي تتبعها"السلوك" يعني    أما •

زيادتها أو  والتسعير    السوقية  واإلنتاج  والتطوير  والبحث  المواقع  تحديد  ذلك  ويشمل 
   ،واستراتيجيات التوزيع وما إلى ذلك

 أداء المؤسسات سلوك المؤسسات هيكل السوق 
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فيشيرأما   • السوق  إلى    »األداء"  داخل  المؤسسات  قبل  من  المقدمة  الخدمات  و جودة  كمية 
 كان األداء جيد و العكس بالعكس.  حيث يتم قياسه بمؤشر المردودية فكلما كان أكبر

 
  : مبادئ الحوكمة:رابعا

 

النظام الذي يوجه ويضبط أعمال  "( على أنها  OECD)  عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الشركة، حيث يقوم بوصف وتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف األطراف في الشركات مثل مجلس اإلدارة  
الشركة، كما   بشؤون  الخاصة  القرارات  الالزمة التخاذ  القواعد واإلجراءات  العالقة، ويضع  والمساهمين ذوي 

لتح الالزمة  واالستراتيجيات  األهداف  اإلدارة  "   قيقهايضع  أساسيين  عنصريين  على  الحوكمة  تقوم  منه  و 
التشغيلية،انخفاض  الكفاءة  تحسين  إلى  يؤدي  المؤسسات  داخل  مبادئها  تطبيق  أن  كما  الشفافية  و  السليمة 

اإلدارات  مديري  و  العامين  المديرين  و  المؤسسة  سمعة  تحسين  و  المال  ، 2013)المناصير،      تكلفة رأس 
  . (25-20الصفحات 

 

 المبحث الرابع: قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب المالية

التحليل بواسطة النسب المالّية وسيلة ُتستخدم للمقارنة بين مجموعة من الحسابات المالّية عن طريق    
توفير  خالل  من  التجارّية؛  األعمال  أداء  طبيعة  فهم  على  التحليل  هذا  وُيساعد  رياضّية،  وسائل    استخدام 

والمستثمرين، والدائنين،  الشركة،  إدارة  من  لكلٍّ  مالّية  المالية  معلومات  النسب  من  أنواع  بتعدد و   وهناك عدة 
ئمة النسب المالية تعددت طرق حسابها  و منه وجب على المحلل المالي أن يقوم باختيار النسب المالية المال

نسب   قمنا بالتركيز علىفمن خالل هذا المبحث ، حسب القطاع الذي تنتمي إليهوالمعبرة عن حالة المؤسسة و 
 باعتبارها مؤشرا دقيقا على تحقيق الهدف الذي يبرر استمرار المؤسسة في الحياة االقتصادية . الربحية

أنها تعتبر     اقتصادية  كما  تقييم األداء ألي مؤسسة  المستخدمة في  المؤشرات  بنك،  من بين أهم  أو 
القرارا كفاءة  مدى  تعبر عن  المؤسسة.فهي  إدارة  قبل  من  المتخذة  االستثمارية  ، صفحة  2010)عقل،      ت 

327 ) 

 : أهمها و يندرج ضمن مؤشرات الربحية أنواع عدة من المؤشرات من  

 : ROE (Return On Equity) العائد على حقوق الملكية مؤشر -أوال

م العادية، بحيث يقيس  بقياس العائد على كل دينار مستثمر من قبل حملة األسه يقوم هذا المؤشر   
المؤشر داللة   المؤسسة، فارتفاع هذا  الموظفة في رأس مال  المساهمون على أموالهم  يحققه  الذي  العائد 

التشغيل داخل المؤسسة، فكلما ارتفعت هذه النسبة زادت نسبة الربح التي و على كفاءة قرارات االستثمار  
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ا المؤشر يكون غير مالئم إذا ارتفعت أسعار الفائدة  إال أن هذ يريد كل من المالك أو المساهمين تحقيقه.
بحيث يؤدي إلى تحجيم الوعاء الضريبي و ينعكس على مصداقية هذا المؤشر ألنه يكون مرتفعا بسبب  

 ويحسب وفقا للعالقة التالية: (84، صفحة 2019)بوتواتة،    تضخمه.

 :  ROA (Return On Assets)العائد على األصول  مؤشر -ثانيا

استغالل  ي  األرباح  المؤسسةهتم برصد مدى  توليد  يعد مؤشر على مدى ربحية    ألصولها في  حيث 
المؤسسة بالنسبة لمجموع أصولها، لذلك يستخدم للمقارنة بين المؤسسات في القطاعات المماثلة، و بهذا 

مناس عائد  لتحقيق  المستثمرة  المؤسسة  أصول  استخدام  كفاءة  األصول  على  العائد  معدل  يبرر  يقيس  ب 
مما يترتب عنه مسؤولية التشغيل الكفء لتلك األصول   التكاليف الخاصة باالستثمار في هذه الموجودات،
للحصول عليها المطلوب  التمويل  كذا مسؤولية  أحيانا    ،(197، صفحة  2008)سلمان،      و  إليه  ويشار 

االستثمار على  “العائد  بشك،  "باسم  ذلك  دل  المعدل؛  هذا  نسبة  ارتفعت  إدارة  وكلما  كفاءة  على  عام  ل 
التكاليف المرتبطة    يضيف بعض المستثمرينكما    .واستثمار الشركة ألصولها الفوائد لتجاهل  مصروفات 

تلك األصول يتحدد (TRADING SECRETS)  .بتمويل  أنه  الربح    ، كما  بمؤشرين هما مؤشر هامش 
(PM) ( و مؤشر منفعة األصولAU)  ،حسب وفقا للعالقة التالية:و ي اللذان سيتم التطرق لهما الحقا 

 

 

 

 : EM (Equity Multiplier) الرفع المالي مضاعف حقوق الملكية أو مؤشر -ثالثا

يعرف الرفع المالي بأنه االستعانة بأموال اآلخرين لتحقيق أرباح إضافية يستفيد منها مالك   
منها لتحقيق عائد يترتب    المؤسسة، أي اعتماد المؤسسة على االقتراض للقيام بتمويل عملياتها سعيا

التمويل   مصادر  استخدام  بازدياد  تكون  المالي  الرفع  درجة  زيادة  أي  المؤسسة،  أرباح  زيادة  عليه 
للمؤسسة   التمويلي  الهيكل  تقييم  أهمية، ويساعد على  المراقبة  أدوات  أكثر  يعد من  أنه  الخارجي،كما 

تعرضها   مدى  يقيس  فكلما كما  المالية،  المخاطر  اعت  إلى  لتمويل قل  القروض  على  المؤسسة  ماد 
مضاعف  ث أن  يبح  .(42-41، الصفحات  2016)الشريف،      أصولها، كانت أقل تعرضا للمخاطر

الجزء من أصول    الملكيةحقوق   تقيس  التي  المالية  الرافعة  نسبة  تمويلها من  المؤسسة  هو  يتم  التي 
 التالية:و يحسب وفقا للعالقة  .(TRADING SECRETS)  خالل حقوق المساهمين

 
 

 

 x 100مجموع األصول   /صافي الربح = ROA األصولالعائد على  مؤشر

 

 

 حقوق الملكية  /مجموع األصول =    EM مؤشر مضاعف حقوق الملكية
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 : AU (Assets Utulity)مؤشر منفعة األصول  -رابعا

ه   المؤشر  ذ يعكس  األمثلا  األصول  االستغالل  إنتاجية  أخر  بمعنى  )قريشي،     لألصول 
 و يحسب وفقا للعالقة التالية: .(91، صفحة  2004

 
 

 

 : PM (Profit Margin)هامش الربح  -خامسا

و يحسب    (91، صفحة  2004)قريشي،    دارة و مراقبة التكاليفيعكس هذا المؤشر مدى الكفاءة في إ
 وفقا للعالقة التالية: 

 

 

 

  و بهذا يقوم هذا المؤشر بقياس الدخل الصافي المحقق لكل وحدة نقدية واحدة من إجمالي اإليرادات و منه  
 : (97، صفحة  2014-2013)جعدي، 

 

 

يئا، فتحقيق المؤسسة لعائد على األصول مرتفع وتحدد هذه العالقة نوعية األداء إن كان جيدا أو س  
إحدى المعدلين أو كالهما،   النخفاض يعود   وانخفاضهيعود إما لهامش الربح أو منفعة األصول أو كالهما، 

فإذا كان االرتفاع في العائد على األصول يعود لهامش الربح هذا يدل على أن المؤسسة تتحكم في تكاليفها  
 رتفاع لمنفعة األصول فيدل على االستغالل األمثل ألصولها.،أما إذا عاد االبكفاءة

 

 

 

 

 x 100إجمالي األصول   /إجمالي اإليرادات = AU مؤشر منفعة األصول

 x 100جمالي اإليرادات إ /النتيجة الصافية =   PM مؤشر هامش الربح

 ( AUمنفعة األصول )  x(PMهامش الربح )= ROA األصولالعائد على  
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 خالصة الفصل: 
من خالل الوقوف على العناصر التي اشتملها هذا الفصل تمكنا من استخالص مجموعة من النتائج  

 و المتمثلة في:
مكانية  من قبل إدارة المؤسسة االقتصادية يتيح لها إتقييم الكفاءة التشغيلية  إن اعتماد قياس و  ✓

و تحسين    عتحديد االنحرافات و تحديد أسبابها و كيفية معالجتها ورسم السياسات المناسبة الرتفا 
 ،مستوى األداء

اتخاذ  ✓ و  صياغة  عملية  في  عليها  يستند  التي  األدوات  من  التشغيلية  الكفاءة  تقييم  يعتبر 
 ، القرارات السليمة والصائبة التي تضمن نجاح المؤسسة في ممارسة نشاطها

وضمان  ✓ الربحية،  تحقيق  هو  السوق،  اقتصاد  ظل  في  الرئيسي  وهدفها  المؤسسة  غاية  إن 
الذي يضمن تعبئة    إتباعهاستمراره في ممارسة نشاطها ولتحقيق ذلك يجب تحديد المسار الواجب  

 ،فعالة ودائمة لكافة الطاقات والموارد المتاحة
تحقق أهداف المؤسسة المعبر عنها إن عملية التقييم تستند إلى مؤشرات رقمية تعكس مدى   ✓

 بتحقيق الربحية. 
التشغيلية    سيتم استخدامو  الكفاءة  الخليج  قياس  إلى  على مستوى بنك  المالية  استنادا  تلك المؤشرات والنسب 

 التي تم تناولها سابقا. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  الثانـــــــــــــــيل ـــــــــــــــ الفص  

 الكفاءة التشغيلية وقياسها في بنك الخليج الجزائر 

(2016-2018خالل الفترة )  
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 تمهيد: 

ل المستخدمة  األدوات  أهم  من  المالية  النسب  مؤشرات  المؤسسات تعتبر  في  التشغيلية  الكفاءة  قياس 
على   اعتمدنا  حيث  من  االقتصادية،  الملكية،  مؤشركل  حقوق  على  علىمؤشر    العائد  األصول    العائد 

الربح  هامش  مؤشر  وكذا  األصول  منفعة  مؤشر  المالية،  الرافعة  أو  الملكية  حقوق    ا باعتباره   ومضاعف 
 للبنك محل الدراسة. ، المخاطرة واإلنتاجيةاءة التكاليفلتقييم كفاءة الربح و كف ةوشامل ةمتكامل ات مؤشر 

بحث األول نتعرض فيه إلى  ارتأينا أن نتناولها من خالل مبحثين، الم  التطبيقيةوإللمام أكثر بالدراسة  
محل و   المؤسسة  الدراسة  الدراسة،  بيانات  الدراسة  التطبيقيةعلى  نتائج  فيه  نعرض  الثاني  المبحث  أما   .

 .المتوصل إليهانتائج الها وكذا تحليل وتفسير تشومناق التطبيقية

 حيث كان تقسيم الفصل كالتالي:

 التطبيقية   الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة المبحث األول:

 تفسيرها ومناقشتها.  التطبيقية،نتائج الدراسة  المبحث الثاني:
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 التطبيقية سة الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدرا المبحث األول: 

تحليل مؤشرات النسب المالية المعتمد عليها في  بشكل أساسي على دراسة و  تطبيقيةلتتمحور الدراسة ا
حيث يشتمل هذا المبحث على تحديد الطريقة واألدوات المستعملة  .قياس الكفاءة التشغيلية للبنك محل الدراسة

 .التطبيقيةفي جمع البيانات المتعلقة بالدراسة 

 تطبيقية طريقة المتبعة في الدراسة ال أوال: ال

التعرف على   الدراسة من خالل  هذه  المتبعة في  للطريقة  محل  المؤسسة  تناولنا من خاللها عرض 
 ، وأهم مصادر جمع هذه البيانات.الدراسة

 الدراسة: المؤسسة محل  -1

سنوات خالل  ثالث    مدة الدراسة على   ت واقتصر   ،بنك الخليج الجزائر  فيالدراسة    المؤسسة محل   ت تمثل
 (. 2018-2016الفترة الممتدة مابين )

النتائج(   حسابات  وجدول  )الميزانية  المالية  القوائم  من  البيانات  على  الحصول  تم  الدراسة  بهذه  وللقيام 
 للبنك محل الدراسة.

 التعريف ببنك الخليج الجزائر:  -2

الجزائر في  التي ظهرت مؤخرا  البنوك  بين  من  الجزائر  الخليج  و  والذي    ،بنك  متنوعة  يقدم خدمات 
وهي مجمع كويتي  "  kipcoمكونات شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" "  أجزاءفهو يمثل احد    ،متطورة  

كما يعتبر    ، 1975خاص وأحد الشركات االستثمارية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية أنشئ سنة  
من    أكثريقدر بنحو    أصولبإجمالي    ،ل إفريقياوشما  األوسطمن اكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق  

ويرتكز نشاطها الرئيسي في    ،دولة معظمها دول عربية 21شركة و     50وتضم نحو   أمريكيبليون دوالر   19
كما تضم حصص ملكية رئيسية في مصارف تجارية واستثمارية ومؤسسات  ،  واإلعالمقطاع الخدمات المالية  

لعاملة في هذا القطاع كال من مصرف برقان الكويتي و مصرف الخليج  تشمل الشركات الرئيسية او ،  تأمين
  أما في مجال اإلعالم فلديها شركة شوتايم المختصة في مجال الخدمة التلفزية ،  المتحد وشركة الخليج للتأمين

 . (321-320، الصفحات  2016)عمان،  
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   المساهمون في بنك الخليج:  -3

:  (321، صفحة 2016)عمان،   الجزائر تتمثل فيمجموعة البنوك المساهمة في بنك الخليج     

و    1977تأسست سنة  ،  وهو فرع من شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"    ": BBمصرف برقان " •
المصرفي العمل  في  التكنولوجيا  استخدام  مجال  في  خاصة  متطورة  جد  لخدمات  بتقديمه  عرف  كما  ،  قد 

و تبلغ نسبة مساهمته    ،الكويتي    األردنيوالمصرف    تشمل فروعه مصرف الخليج و مصرف بغداد بالعراق
   .بالمائة  60في رأس مال بنك الخليج  

وهو بنك تجاري استفاد كثيرا من نجاح النظام المصرفي باألردن    ":TIBالمصرف األردني الكويتي " •
وكذا   حيث يوفر لزبائنه مجموعة متعددة من الخدمات المصرفية و يشمل نشاطه كال من األردن وفلسطين

 بالمائة من رأس مال بنك الخليج .   10ويشارك بحصة   قبرص 

    1988ويعتبر أول مصرف تونسي ينشئ في الخارج وقد تأسس سنة  ":TIBمصرف تونس العالمي "  •
كما يتسم بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية الدولية للشركات والمؤسسات المالية الدولية والحكومية ،  

 .بالمائة من رأس مال بنك الخليج   30يمثل و ، األفراد وكذا 

 

60%

10%

30%

                                              

         

                   

               

 

 bank.cite-www.ag 2010  sourceRapport annuel :  

 

http://www.ag-bank.cite/
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 الهيكل التنظيمي لبنك الخليج:  -4

 : الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر05 الشكل رقم
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 :  AGBنشأة و تعريف بنك الخليج الجزائر  -5

برأس مال  ،  بموجب القانون الجزائري    2003ديسمبر     15تم تأسيس بنك الخليج الجزائر في   
 كة المشاريع الكويتية القابضة .مملوك لمصارف تابعة لشر ، مليار دينار جزائري  10قدره 

نشاطه   بدأ  وقد  تجاري  بنك  الجزائري  الخليج  الخدمات    وقد    2004سنةوبنك  من  العديد  بتقديم  ساهم 
 . (322-321، الصفحات 2016)عمان،  والمنتجات المصرفية المتنوعة في السوق المصرفي الجزائري

النتائ -6 ج لبنك الخليج المستخدمة  عرض للميزانيات المالية المختصرة وجدول حسابات 
 في الدراسة: 

 : الماليةالميزانية ا-6-1

 لبنك الخليج الجزائر  يبين مجاميع كل من األصول و الخصوم:  01جدول رقم 
 (2018-2016خالل الفترة )

 دج 000الوحدة:                                                                                                                      

 2016 2017 2018 

 263.014.799 256.860.824 189.382.415 مجموع األصول 

 263.014.799 256.860.824 189.382.415 مجموع الخصوم 

 .المصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة        

  جدول حسابات النتائج:-6-2

 ( 2018-2016خالل الفترة ) لبنك الخليج الجزائر جدول حسابات النتائج: 02م جدول رق
 دج  000الوحدة:                                                                

 2018 2017 2016 البيان

 16.806.317 13.566.705 10.403.387 صافي الدخل المصرفي 
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                                                                                                                                                                                     المصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة.

 : التطبيقية اإلجراءات المتبعة في الدراسة ثانيا:    

العا مؤشر  من  الدراسة  في  المستخدمة  المؤشرات  مجموعة  الملكية)تتشكل  حقوق  على  (، ROEئد 
األصول) على  العائد  الملكية)ROAمؤشر  حقوق  مضاعف  مؤشر   ،)EM(األصول منفعة  مؤشر   ،)AU )

 .(PMومؤشر هامش الربح)

 بحيث يتم حساب النسب المئوية لمؤشرات البنك محل الدراسة كاآلتي: 

 %  x 100 نسبة مؤشر العائد على حقوق الملكية= النتيجة الصافية/ األموال الخاصة •

 %  x  100نسبة مؤشر العائد على األصول= النتيجة الصافية/ مجموع األصول  •

   حقوق الملكية / مجموع األصول نسبة مؤشر مضاعف حقوق الملكية=  •

 %  x 100نسبة مؤشر منفعة األصول= اإليرادات/ مجموع األصول  •

 % x 100نسبة مؤشر هامش الربح= النتيجة الصافية/ اإليرادات  •

 

 

 

 

 

اإلجماليالدخل التشغيلي   / 4897.157.  10.330.942 

 6.536.328 5.133.934 / نتيجة االستغالل 

 6.536.328 5.139.863 2.667.064 النتيجة قبل الضريبة 

 4.737.168 3.637.975 2.631.793 النتيجة الصافية 
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 ، تحليلها ومناقشتها التطبيقيةعرض نتائج الدراسة  بحث الثاني:الم

والثاني سنحاول من   الدراسة ومناقشتها،  نتائج  يتعلق بعرض  المبحث على شقين األول  يشتمل هذا 
 تفسيرها ومناقشتها. التطبيقيةخالله تحليل نتائج الدراسة 

 ة الدراسة التطبيقينتائج وتحليل أوال: عرض 

ا  هذا  القيام بعرض  نحاول في  المالية، من  وتحليل  لشق  المؤشرات  باستخدام  إليها  المتوصل  النتائج 
 خالل معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق القوائم المالية للبنك محل الدراسة. 

 (: ROEالعائد على حقوق الملكية ) مؤشر  -1

 (2018-2016ة )العائد على حقوق الملكية لبنك الخليج الجزائر خالل الفتر : 03جدول رقم 

 %الوحدة:                                                                                   

 2018 2017 2016 البنك

 47,3 36,3 26,3 بنك الخليج الجزائر 

 إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة المصدر:         

مؤشر العائد على حقوق الملكية   وباالعتماد في التحليل على نسبة  03ول رقم  من خالل الجد 
 ( من  مكونة  زمنية  سنوات 03لسلسلة  سنة  (  الملكية  حقوق  على  العائد  لمؤشر  قيمة  أعلى  بلغ  إذ   ،

وهذا االرتفاع راجع إلى تحقيق البنك لنتيجة صافية مرتفعة طيلة سنوات   %  47,3بنسبة     2018
سنة   ففي  بلغت    2018الدراسة  صافية  نتيجة  البنك  بـ     (4.737.168)حقق  قدرت  بزيادة  أي 

سنة  (  1.099.194) الد   2017عن  فترة  طيلة  ثابتة  الخاصة  األموال  بـ  وبقاء  قدرت  والتي  راسة 
على  العائد    هذاارتفاع  و (  10.000.000) األرباح  من  المزيد  توزيع  في  أفضل  إمكانية  يعطي 

ضافة المزيد إلى ا ، كما أنه يعكس القدرة الجيدة للبنك على إدارة تدفقاته  ألرباح المحتجزةالمساهمين وا 
 . النقدية في تحقيق العائد ألصحاب حقوق الملكية
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 (: ROAمؤشر العائد على األصول )  -2

 (2018-2016لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) األصولالعائد على  : 04جدول رقم 

 %الوحدة:                                                                                

 2018 2017 2016 البنك

 1,8 1,4 1,3 بنك الخليج الجزائر 

 المصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة

رف  تظهر نتائج مؤشر العائد على األصول في الجدول أن البنك ع  04من خالل الجدول رقم  
بنسبة    2018إلى غاية سنة    %  1,3بنسبة    2016قيم مختلفة وتأخذ شكل تصاعدي بداية من سنة  

حقق البنك نسبة زيادة    2017إلى االرتفاع المتزايد للقروض ففي سنة  ، ويرجع هذا االرتفاع  %  1,8
 . %31بالقروض قدرت بـ 

 (: EMمضاعف حقوق الملكية أو الرافعة المالية )مؤشر  -3

 ( 2018-2016لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة )مضاعف حقوق الملكية  مؤشر :05جدول رقم 

 مرة الوحدة:                                                                                   

 2018 2017 2016 البنك

 26,30 25,69 18,94 بنك الخليج الجزائر 

 على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة المصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد

رقم    مالحظة  من خالل البنك    05الجدول  في  المالي  الرفع  معامل  أن  بشكل  نرى  مختلفة  قيم  أخذ 
تشير  مرة. حيث    26,30بقيمة    2018مرة  إلى غاية سنة    18,94بقيمة    2016تصاعدي بداية من سنة  

فحقوق الملكية بقيت ثابتة طيلة فترة    ارنة بحقوق الملكية،هذه القيمة إلى درجة أكبر من التمويل بالديون مق
أما فيما يخص مجموع األصول فقد عرف زيادة مهمة طيلة فترة    ،(  10.000.000قدرت بـ )  الدراسة والتي

 الدراسة.الدراسة هذا ما أدى إلى ارتفاع هذا المؤشر طيلة فترة 
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 (: AUمؤشر منفعة األصول )  -4

 ( 2018-2016لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) األصول ةمؤشر منفع : 06جدول رقم 

 %الوحدة:                                                                                  

 2018 2017 2016 البنك

 6,4 5,3 5,4 بنك الخليج الجزائر 

 نك محل الدراسةالمصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للب

منفعة األصول في سنة    06الجدول رقم    مالحظة  من خالل أن مؤشر  نسبة    2016نالحظ  سجل 
سنة    %  5,4 في  بنسبة    2017ليعرف  طفيف  قدرت    %  5,3انخفاض  والتي  اإليرادات  زيادة  رغم 
)13.566.705بـ) بفارق  أي  سنة  3.163.318(  عن  األصول    2016(  مجموع  في  الكبيرة  الزيادة  لكن 
هي التي أدت إلى االنخفاض    2016عن سنة  (  67.478.409( أي بفارق )256.860.824قدر بـ)  لذياو 

إذ استطاع كل دينار استثمر أن يحقق عائدا بمقدار   2018، ليعود لالرتفاع في سنة  في نسبة هذا المؤشر
الدينار  %  6,4 ذلك  قيمة  ق،  من  والتي  اإليرادات  من  كل  في  ارتفاع  البنك  لتسجيل  درت وهذا 
 (. 263.014.799( وكذا مجموع األصول والذي قدر بـ)16.806.317بـ)

 (: PMمؤشر هامش الربح ) -4

 ( 2018-2016لبنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) مؤشر هامش الربح: 07جدول رقم 

 %الوحدة:                                                                                   

 2018 2017 2016 البنك

 28,2 26,8 25,3 بنك الخليج الجزائر 

 المصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على التقارير السنوية للبنك محل الدراسة

خالل  رقم    من  السنوات   االرتفاع   نالحظ  07الجدول  خالل  تدريجية  بصفة  الربح  هامش  نسبة  في 
الدراسة حيث قدرت سنة     إلى حتى وصلت    2017سنة    %26,8ثم   %25,3بنسبة    2016الثالث محل 
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  إجمالي عن كل دينار من    0,282نجاح البنك في تحصيل ربح يعادل    أي  2018في سنة    %28,2نسبة   
ففي سنة  اإليرادات  الدراسة  فترة  متزايدة طيلة  لنتيجة صافية  البنك  تحقيق  ارتفاع    2017، وكذا  البنك  حقق 
النتيجة الصافية،  %  38بنسبة   يبينو   في  التحكم و    هذا ما  و قدرتها على  التطور في مدى كفاءة اإلدارة 

 .على تكاليفها و نجاحها في التعامل مع مواردها المالية السيطرة  

 التطبيقية نتائج الدراسة  تفسير ومناقشة ثانيا: 

 جانب الربحية: -1

  ( ROE،ROA،PMيعتبر بنك الخليج الجزائر أكثر ربحية، وهذا مابينته مؤشرات الربحية الثالث )
( الدراسة  سنوات  على  2018-2016عبر  واعتماده  للبنك  األساسي  النشاط  طبيعة  إلى  ذلك  ويعود   ،)

 صيغ تمويلية مضمونة الربح كالتأجير التمويلي. 

 جانب الكفاءة:  -2

التكاليف ) ( أن بنك الخليج الجزائر أكثر تحكما ومراقبة  PMأظهر مؤشر الكفاءة في إدارة ومراقبة 
نشاطه، لتكاليف  إلى  وتدنية  ذلك  يعود  نشاط  وقد  حجم  وقلة  نقص  أي  الوكاالت  و  الفروع    البنك   قلة 

، إضافة إلى إقبال المتعاملين  57إذ بلغت عدد وكاالته    انخفاض في مستوى التكاليف الثابتة  وبالتالي 
وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى    ، باعتبار أن البنك له نوافذ إسالميةعلى طلب المنتجات اإلسالمية

 .ض الممنوحةالقرو 

 : جانب اإلنتاجية -3

( األصول  إنتاجية  بيانات مؤشر  ذلك AUجاءت  إرجاع سبب  ويمكن  الدراسة،  فترة  متقاربة طيلة   )
الجزائر  في  المؤسسات  هذه  مثل  فيه  تتنافس  مالي حقيقي  وغياب سوق  المصرفية  المحفظة  تنوع    عدم 

، وكذا قلة المنتجات الجديدة حيث يةبمعنى آخر سيطرة البنوك العمومية على السوق المصرفية الجزائر 
 .  يتم التعامل بالمنتجات التقليدية

 :جانب الرافعة المالية -4

يظهر هذا المؤشر مدى مخاطرة البنك بأموال الغير لتمويل استثماراته، حيث أظهرت الدراسة إلى أن 
 بنك الخليج الجزائر أكثر مخاطرة وهذا بسبب اعتماده الكبير على الديون للتمويل.
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 خالصة الفصل: 

تمتع    مدى  في  المتمثلة  و  الدراسة  إشكالية  على  اإلجابة  حاولنا  الفصل  هذا  خالل  من 
ة التكاليف، حيث يمكن أن  ئ المؤسسة االقتصادية بالكفاءة التشغيلية التي تعكس قدرتها على تحقيق الربح وتدن

إذا   كفؤة  تكون  المؤسسة  أن  استعمالنقول  مع  المرجوة  النتائج  تحقيق  المتاحة.   تم  للوسائل  ورشيد    عقالني 
إذ تناولنا هذا الفصل من خالل مبحثين، األول    ،لبنك الخليج الجزائر  التطبيقيةولإلجابة عليها قمنا بدراسة  

الدراسة   في  المتبعة  واإلجراءات  الطريقة  إلى  فيه  نتائج  التطبيقيةتعرضنا  عرض  إلى  فيه  تطرقنا  والثاني   ،
 الدراسة وتحليلها ومناقشتها. 

   إلى النتائج اآلتية:  ةدراسهذه الوفي األخير خلصت 

 ة التكاليف، ئمحدودية كفاءة البنك محل الدراسة في تحقيق الربح وتدن  ✓
ففي حالة    للتداولغياب سوق   ✓ الجزائر  االقتصادية في  المؤسسات  فيه  الدراسة تتنافس  هذه 

بنك   ةوالمتمثل   التطبيقية الجزائر  في  ا  الخليج  البنوك  سيطرة  المصرفية فإن  السوق  على  لعمومية 
 الجزائرية تحول دون ذلك، وكذا قلة المنتجات الجديدة وتعاملها بالمنتجات التقليدية.  

مؤشرات النسب المالية تساعد على تشخيص االنحرافات المالية للبنك، لمعرفة وضعيته من   ✓
س القطاع أو المجال،  وكذا تمركزه بين المؤسسات العاملة في نف   ،حيث الربحية و درجة المخاطرة

 . بصفة دقيقة ولكنها غير كافية للحكم على كفاءة هذه المؤسسات 
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   : البحثة ــــــــــــــــــــــــــخاتم

التشغيل الكفاءة  لقياس  المالية  النسب  استخدام  كيفية  عن  دراسة  تقديم  البحث  هذا  للبنك  ييتضمن  ة 
الدراسة الجانب النظري  من    األولة التكاليف , حيث تناول الفصل  ئوتدن  تحقيق الربحية ومعرفة قدرته على  

النسب    باستخدامة من خالل تقديم مفاهيم و محددات الكفاءة التشغيلية وكذا مؤشرات قياسها  ي للكفاءة التشغيل
  . ك  أماالمالية  فيه  واعتمدنا  التطبيقي  بالجانب  فهو خاص  الثاني  الخليج    حالةالفصل  بنك  الجزائر   للدراسة 

AGB  ثالث سنوات. أي   2018 إلى 2016من في الفترة الممتدة 

خالل   من  دراسة    الحظنا  ربح  أنهذه  حقق  الثالث   البنك  السنوات  خالل  من  ما   متصاعد  وهذا 
    % في سنة 28.2معدل    إلىحيث ارتفع خالل هذه السنوات حتى وصل    PMيوضحه معدل هامش الربح  

للمساهمين كما هو مبين عند النظر إلى معدل العائد على حقوق الملكية    عما حقق عائد مرتف  وهذا 2018
ROE    الصافية المرتفعة حققت للمساهمين    األرباححيث أن نتيجة    ،2018في سنة    %47.3الذي بلغ نسبة

 المؤسسة.الموظفة في رأس مال  أموالهمعوائد مرتفعة على 

اللذان يعطيان المحلل   AU  األصولعة  ومؤشر منف  ROA  األصولومن خالل مؤشري العائد على  
لتحقيق    أصولهنالحظ أن البنك عرف كيف يستغل    األرباحلتوليد    أصولهافي استخدام    اإلدارةفكرة عن كفاءة  

%    1.8  إلى   2018في سنة    ROAربح على مر السنوات حيث ارتفع معدل العائد على األصول    أفضل
عرف تذبذب طفيف لكن نجح البنك في    AUة األصول  أما معدل منفع  ،2016% في سنة  1.3بعد أن كان  

 السابقتين. % مقارنة بالسنتين 6.4بمقدار  2018معدل في سنة  أفضلتحقيق 

الملكية    استنتجنا من خالل مؤشر مضاعف حقوق  المالي    أو كما  يقيس حجم    والذي   EMالرفع 
بــ   2018المعدل في سنة    رقد   المساهمين حيث الذي يتم تمويله من خالل حقوق    مؤسسةال  أصولالجزء من  
 ديون. البنك يكاد يكون الثلث هو عبارة عن  أصولحجم كبير من  أن% وهو ما يبين 26.30

 :    مايلي إلىوعليه من خالل هذه الدراسة خلصنا 

 نتائج الفرضيات: -1

األولى: أن    الفرضية  حيث  الفرضية،  هذه  بصحة  الحكم  إلى  المالية توصلنا  بالنسب  االستعانة    يمكن 
لكل تعكس قدرته على تحقيق الربحية استنادا    طالمابنك الخليج الجزائر  للوقوف على الكفاءة التشغيلية ل
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األصول ومضاعف حقوق الملكية أو الرافعة المالية،  منفعة    العائد على  العائد على حقوق الملكية،من  
 ل األمثل لموارده المتاحة،بتحقيق أعلى عائد ممكن باالستغال التزامه وكذا  األصول وكذا هامش الربح

االستعانة فقط بالنسب المالية    يمكن  صحة هذه الفرضية، حيث الب  توصلنا إلى الحكم  :ثانيةالالفرضية  
 ، ألنها مؤشرات تقيس كفاءة األداء المالي.في المؤسسة المالية كافية لقياس الكفاءة التشغيلية واعتبارها

 نتائج الدراسة: -2

 التوصل إلى النتائج التالية:  من خالل هذه الدراسة تم

الدراسة  • هذه  حالة  ففي  الجزائر  في  االقتصادية  المؤسسات  فيه  تتنافس  للتداول  سوق  غياب 
المصرفية  العمومية على السوق  البنوك  الجزائر فإن سيطرة  بنك الخليج  التطبيقية والمتمثلة في 

   ،المنتجات التقليديةالجزائرية تحول دون ذلك، وكذا قلة المنتجات الجديدة وتعاملها ب
وتدن • الربح  تحقيق  في  الدراسة  البنك محل  كفاءة  التكاليف،  ئمحدودية  منها  ة  أسباب  لعدة  وذلك 

 نقص كفاءة المورد البشري وضعف استخدام واستغالل التكنولوجيا الحديثة، 
من   • وضعيته  لمعرفة  للبنك،  المالية  االنحرافات  تشخيص  على  تساعد  المالية  النسب  مؤشرات 

أو حي القطاع  نفس  في  العاملة  المؤسسات  بين  تمركزه  وكذا  المخاطرة،  درجة  و  الربحية  ث 
 المجال، ولكنها غير كافية للحكم على كفاءة هذه المؤسسات بصفة دقيقة. 

 التوصيات: -3

للكفاءة التي حققها بنك خليج الجزائر خالل فترة الدراسة و    مثل األالسعي للمحافظة على المستوى   •
وتقديم مزيج متكامل من الخدمات يجمع بين التقليدي    المزيد من االبتكارات المالية   العمل على خلق

المنتجات   من  المصارف    والمستحدث  مع  المنافسة  و  السوقية  الحصة  في   األخرىلزيادة  العاملة 
 ،الجزائر 

 ، المصرفية وعدم االعتماد الكلي على االقتراض و الودائع  اإليرادات تنويع مصادر  •
استخ • و  دعم  الكمية  الطرق  للبيانات من شأنه    أساليب دام  العلمية  االستخدام    أنالتحليل  يساهم في 

التعليمية  األمثل التكنولوجية  ،  المالية  ، للموارد  حتى  و  تخرجهاالبشرية  التي  الجامعة    للكفاءات 
لحال  دورها الحيوي و المحوري في التنمية في شتى المجاالت كما هو ا  أداءالجزائرية و تمكنها من  

 في الدول المتقدمة . 
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ا • لتنمية  المستمر  التكوين  طريق  عن  الموظفين  استغالل  لمتأهيل  و  التحكم  مجاالت  في  هارات 
 والخبرة.المؤهل العلمي  أساسهؤالء الموظفين على   التكنولوجيا واختيار

تدعيم   • يستدعي ضرورة  مما  الجزائر  في  البنوك  بسياسات  معلومات خاصة  الحصول على  صعوبة 
 . األنشطةلهذه  اإلفصاحية عمل

 أفاق الدراسة :  -4
  :ال يزال البحث في هذا الموضوع مفتوحا من خالل دراسات وأبحاث تتناول

 اإلسالمية مقارنة بين البنوك    إجراءمن خالل  باستخدام إحدى الطرق الكمية  قياس الكفاءة التشغيلية   •
   ،جنبيةاألبين البنوك الجزائرية و البنوك  أوو البنوك التقليدية 

 ،ي في المؤسسات المالية الجزائريةالتحليل المال أساليب دراسة حول عوائق استخدام   •
الوضعية الحالية للبنوك الجزائرية تتميز بسيطرة القطاع العمومي    أنظنا  ح من خالل هذه الدراسة ال •

نقترح    أي وعليه  للدولة  المصرفي  للنشاط  العمومية  البنوك  كيفي   إعداد احتكار  حول  تنشيط  دراسة  ة 
عجلة المنافسة وفتح السوق لجلب المزيد من االستثمارات في سوق الصيرفة في الجزائر التي من  
شأنها جذب الزبائن وكسب ثقتهم ودفعهم نحو استخدام المنتجات المصرفية في معامالتهم مما يؤدي  

 المتداولة خارج القنوات البنكية .   األموالامتصاص  إلى

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المصادر والمراجع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع    
 



 

   

33 
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 ئمة المصادر والمراجع: قا

 المراجع باللغة العربية:  -أوال

 الكتب:  -1
م  د عبعطية    أ.د. القادرحالقادر  عبد  والتطبيق  ،مد  النظرية  بين  القياسي  االقتصاد  في  مكة    ،الحديث 

 . 2004 ،المكرمة

المالي ،محمد   مفلح   عقل التحليل  و  المالية  اإلدارة  في  ااألولى،  الطبعة    ،مقدمة  المجتمع  لعربي  مكتبة 
 . 2010، األردن ،للنشر و التوزيع

 :   البحوث الجامعية-2
دراسة تطبيقية على  "   SFAقياس الكفاءة المصرفية نموذج حد التكلفة العشوائية  ،  فؤاد   ناهض   الهبيل

  الجامعة االسالمية  ،في المحاسبة والتمويل  )غير منشورة(ماجستير  رسالة،  "المصارف المحلية في فلسطين
 . 2013، غزة، 

،أطروحة دكتوراه علوم في  "دراسة تطبيقية مقارنةاإلسالمية "الكفاءة التشغيلية للمصارف  وقي،ش بورقبة    
 .2011، سطيف،  جامعة فرحات عباس،)غير منشورة( العلوم االقتصادية

دراسة حالة عينة من البنوك العاملة  "  قياس الكفاءة التشغيلية في المؤسسات المصرفية   ،جعدي شريفة
الج الفترة )في  مالية  "(2012-2006زائر خالل  دراسات  المالية تخصص  العلوم  ، أطروحة دكتوراه في 

،  جامعة قاصدي مرباح   ،)غير منشورة(واقتصادية بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 . 2014،ورقلة

سة ميدانية بمؤسسة المشروبات  درا-الروح المعنوية وعالقتها بالكفاءة االنتاجية للعامل ، صباح  حيمر
البشرية  رسالة  ،-طولقة  الغازية الموارد  تنمية  واالجتماعية تخصص  االنسانية  العلوم  في  )غير  ماجستير 
 . 2009،  بسكرة ،جامعة محمد خيضر، منشورة(
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-  DEAباستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  قياس كفاءة الجامعة الجزائرية، عبد القادر طلحة 
 ، )غير منشورة(ماجستير في علوم التسيير تخصص حوكمت الشركات   رسالة  -سة حالة جامعة سعيدةدرا

 . 2012، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقايد 

العامة    ،عمر عيسى فالح  المناصير   المساهمة  أداء شركات  الشركات على  قواعد حوكمة  تطبيق  أثر 
 . 2013، األردن، الجامعة الهاشمية الزرقاء ،شورة()غير من ،رسالة ماجيستير في المحاسبة والتمويلاألردنية

الفترة   ،منصور  مصطفى  سمر  متولي خالل  المصري  المصرفي  للجهاز  االقتصادية  الكفاءة  قياس 
 .2018،  مصراإلسكندرية، جامعة  ،)غير منشورة(ماجيستير رسالة  ، 2004-2014

 : المجالت -3   
ودرجة الرفع   (ROA)أثر العائد على األصول  ،    هللا،  عوض   حسني  أشرف،الطاهر    الجيالني  الشريف
المساهمين  (FLM)المالي حقوق  على  العائد  وشركاتها     (ROE)  على  األردن  الحديد  شركة  لدى 
 . 2016،  مجلة العلوم االقتصادية ،التابعة

 ) و التقليديةتقييم األداء المالي لمجمع سوناطراك بالمقارنة بين أساليب التقييم الجديثة   ، أمينة بوتواتة   
     .2019 ، الجزائر ،المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، ) 2015-2012 دراسة قياسية للفترة

دراسة في مصداقية العائد على االستثمار كمؤشر مالي ألسهم الشركات   ،  محمد  عامرسلمان  .د .م.أ
 . 2008، بغداد، 14لمجلد ، ا مجلة العلوم االقتصادية و االدارية ، المدرجة في أسواق البورصة

المؤسسات المصرفية  ،  محمد جموعي  قريشي   أداء  البنوك الجزائرية-تقييم  -دراسة حالة لمجموعة من 
 .2004، -المحرر -جامعة ورقلة، 3العدد ، مجلة الباحث  ،الجزء األول 2000-1994خالل الفترة 

 : األجنبيةالمراجع باللغة ثانيا:  
Heffernan, Xiaoqing Fu & Shelagh , Economies of scale and scope in China's 
banking sector,working paper , london: cass busness school, city university, 
january, 2006. 
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Mbengue, Ababacar, XIV éme conférence Internationale de management 
stratégique pradigme SCP Théorie évolutionniste et management 
stratégique:donnés anciennes,résultats nouveaux, paye de la loire,Angers, 2005. 

 : اإللكترونيةمواقع ال ثالثا:
TRADING SECRETS: https://trading-secrets.guru/return-assets-roa/, Consulté 
le 10/08/2020. 

دراسة بعنوان قياس درجة الكفاءة التشغيلية و دورها     ،( 2016  ديسمبر 30)  بوعبدلي،  أحالم.د ,  عمان  أحمد .أ
التجارية البنوك  السيولة في  إدارة مخاطر  البيانات    في  تحليل مغلف  دراسة حالة  "  – DEAباستخدام أسلوب 

الجزائر الخليج  االقتصادية   ،2016 ،(2015-2010  )للفترة AGBلبنك  رؤى  الموقع،مجلة   ،من 
 / 03/ 2020 Consulté le 26 , https://www.asjp.cerist.dz 

 :Betweenmates الموقع من ،الفرق بين وفورات الحجم و وفورات النطاق)مع مخطط المقارنة(
scale-economies-between-https://www.ar.betweenmates.com/difference  

,Consulté le 26 / 03/ 2020. 

https://trading secrets trading-الموقع،من  ،قاموس الفوركس ومفاهيم القاموس المالي ،ندى صابر
.2020 /09 / 12Consulté le  secrets.guru  
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 الصفحة فهرس المحتويات 
 II-I اإلهداء
 IV-III الشكر
 VI-V ملخص 

 VII قائمة المحتويات 
 VIII قائمة الجداول
 IX قائمة األشكال 
 X قائمة المالحق 

 XI قائمة المختصرات والرموز
 د -أ مقدمة البحث 
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 10 المرونة السعرية للطلب  -1
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 فهرس المحتويات 

 

46 

 
 

 11-10 قياس المرونة السعرية للطلب  -1-2
 11 مرونة اإلحالل بين عناصر اإلنتاج   -2

 11 تعريف مرونة اإلحالل -2-1
 12-11 قياس مرونة اإلحالل -2-2

 13-12 وفورات الحجم ووفورات النطاقثانيا: 
 13-12 وفورات )اقتصاديات( الحجم  -1
 13 اقوفورات )اقتصاديات( النط -2

 13-14 (SCPاألداء ) -السلوك -نموذج الهيكلثالثا: 
 14 مبادئ الحوكمةرابعا: 

 17-15 مؤشرات قياس الكفاءة التشغيلية استنادا إلى النسب المالية المبحث الرابع: 
 ROE 15 مؤشر العائد على حقوق الملكيةأوال: 
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 EM  16 مضاعف حقوق الملكية أو الرفع المالي مؤشرثالثا: 
 AU  16مؤشر منفعة األصول رابعا: 

 PM  17مؤشر هامش الربح خامسا: 
 18 خالصة الفصل 

 ( 2018-2016الكفاءة التشغيلية وقياسها في بنك الخليج الجزائر خالل الفترة ) الفصل الثاني:
 19 تمهيد 

 24-20 بعة في الدراسة التطبيقية الطريقة واإلجراءات المتالمبحث األول: 
 24-20 الطريقة المتبعة في الدراسة التطبيقية أوال: 
 20 المؤسسة محل الدراسة -1
 20 التعريف ببنك الخليج الجزائر  -2
 21 المساهمون في بنك الخليج الجزائر  -3
 22 الهيكل التنظيمي لبنك الخليج الجزائر  -4
 AGB 23نشأة وتعريف بنك الخليج الجزائر  -5
للميزانيات المالية المختصرة وجدول حسابات النتائج لبنك الخليج الجزائر   عرض  -6

 المستخدمة في الدراسة
23-24 

 23 الميزانية المالية  -6-1
 24-23 جدول حسابات النتائج  -6-2
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 24 اإلجراءات المتبعة في الدراسة التطبيقية ثانيا: 
 28-25 نتائج الدراسة التطبيقية، تفسيرها ومناقشتهاالمبحث الثاني: 

 28-25 عرض وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية أوال: 
 ROE 25 مؤشر العائد على حقوق الملكية  -1
 ROA 26   مؤشر العائد على األصول  -2
 EM  26 مؤشر مضاعف حقوق الملكية أو الرفع المالي  -3
 AU  27مؤشر منفعة األصول  -4
 PM  27-28مؤشر هامش الربح  -5

 28 الدراسة التطبيقية  تفسير ومناقشة نتائجثانيا: 
 28 جانب الربحية  -1
 28 جانب الكفاءة  -2
 28 جانب اإلنتاجية  -3
 28 جانب الرافعة المالية  -4

 29 خالصة الفصل 
 32-30 خاتمة البحث 

 35-33 قائمة المصادر والمراجع 
 44-36 المالحق
 47-45 المحتويات  فهرس
 

 


