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 ملخص

استهدف هذا البحث تقييم كفاءة التشغيل للبنوك التجارية يف اململكة 
باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات، وذلك من  العربية السعودية

خالل دراسة التغريات املومسية يف كفاءة التشغيل بني البنوك التجارية 
السعودية وفقًا للمدخل الوسيط. ومت جتميع البيانات من خالل القوائم 
املالية املنشورة للبنوك التجارية السعودية ربع السنوية والسنوية عن عام 

 استخدام نوعني رئيسيني لنماذج حتليل مغلف البيانات، . كما مت6102
. ومت اختيار اثنني من املدخالت BCCومنوذج  CCRومها منوذج 

)صايف األصول الثابتة، وودائع العمالء(، واثنني من املخرجات )صايف 
 القروض والسلف، وصايف دخل العمليات(.

ملتوسط العام وتوصل البحث إىل عدد من النتائج اهلامة، حيث جاء ا
%( 69-%62للكفاءة التشغيلية للبنوك باختالف موامسها يف املدى )

، BCC%( وفقًا لنموذج 66-%69، واملدى )CCRوفقًا لنموذج 
املصريف يف اململكة العربية السعودية. وفضاًل عن  النظام مما يشري إىل متانة

ذلك، فقد متت مناقشة النتائج من حيث حتديد كمية الفائض غري 
غري كفء يف املوسم األول والثاين  املستغل يف املدخالت لكل بنك

، وذلك عند تثبيت املخرجات. ومتت 6102والثالث وعند هناية عام 
مناقشة النتائج أيضا من حيث حتديد الكميات اليت ميكن تعظيمها يف 
املخرجات لكل بنك يف املوسم األول والثاين والثالث وعند هناية عام 

عند تثبيت املدخالت. ومت تقدمي العديد من التوصيات ، وذلك 6102
لتحسني كفاءة تشغيل البنوك غري الكفؤة وذلك من خالل استغالل 
موارها الفائضة من  املدخالت  أو تعظيم  املخرجات مبا هو متاح هلا من 

 خمرجات.
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Abstract 

The objective of this research is to evaluate the 

operating efficiency of commercial banks in Saudi 

Arabia using data envelopment analysis (DEA) 

models, through studing seasonal variations between  

Saudi’s  commercial  banks according to 

intermediation approach. Data was collected from the 

quarterly and yearly financial statements of Saudi’s  

commercial banks of the financial year 2016. CCR and 

BCC models of the DEA were used. Two inputs (Net 

Fixed Assets, Customers Deposits) and two outputs 

(Net Loans & Advances, Net Operating Income) were 

selected.   

Many important results have been extracted; i.e, the 

average operating efficiency of all banks and at all 

seasonal levels ranged between (96%-97%) according 

to CCR model and (97%-99%) according to BCC 

model, which indicates in general the powerfulness of 

Saudi banking system. Moreover, discusions have 

been made to the un-used inputs with the assumption 

of fixing outputs, and maximizing the outputs with 

assumption of fixed inputs for each and every 1
st
, 2

nd
, 

3
rd

 quarter and at the end of the financial year 2016 for 

all the inefficient banks. Moreover, recommendations 

have been made for improving inefficient banks 

during a certain season to be efficient either by 

benfitting from the un-used inputs, or maximizing its 

outputs with the available inputs.    
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