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شكر و تقدير:

أخــص  يــد العــون مــن قريــب او مــن بعيــد، و و امــا بعــد ، اتقــدم بالشــكر الــى كــل مــن قــدم لــي
بالذكر: 

صــح  ناألســتاذ المشــرف الفـاضــل و المحتــرم، أ.د/ عبــد الحميــد غــوفي، علــى مــا قدمــه مــن جهــد و 
.دائماوصبر طيلة مرحلة الماجستير و الدكتوراه، الى جانب دروس التواضع التي قدمها لي

ــــوم التســــ ــــوم اإلقتصــــادية و التجاريــــة و عل ــــى رأســــها  إدارة كليــــة العل يير جامعــــة بســــكرة ، و عل
استاذي المحترم أ.د. عبد الوهاب بن بريكة، و  الى كل اساتذة الكلية األفـاضل. 

اســــاتذة لجنــــة المناقشــــة علــــى قبــــولهم المســــاهمة فــــي اثــــراء هــــذا العمــــل المتواضــــع، بالنصــــائح  
والمالحظات القيمة.

، والـــذين  -أم البـــواقي–يـــدي  زمالئـــي و اخـــوتي األســـاتذة و الطلبـــة بجامعـــة العربـــي بـــن امه
تشرفت كثيرا بالعمل معهم.

أساتذتي الذي درسوني فـي كـل األطـوار، و كـل االسـاتذة الـذين أنـارت لـي نصـائحهم كثيـرا  
بكنــدا، علــى االســتقبال  UQTRجامعــة  مــن الزوايــا المظلمــة فــي هــذا البحــث. و خاصــة اســاتذة  

الجيد، وعلى النصائح التي قدموها لي

كما اتقدم بالشكر الى كل من وفر لي الكتب و المراجع و المعلومات التي استعنت بهـا خـالل  
عملية البحث. و كذلك الى كل االهل و االصدقـاء. 
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:صـــــخـــــلــمال

تهـــدف هـــذه الدراســـة الـــى تحلیـــل العالقـــة بـــین هیكـــل الصـــناعة واألداء فـــي الصـــناعة المصـــرفیة فـــي 

Berger، حیث تم تحلیل هاته العالقة من خالل االعتماد على نموذج2014- 2004خالل الفترة ، الجزائر

هــي: یة خاصــة بهــذا النمــوذج و أساســ، حیــث تــم العمــل علــى اختبــار اربعــة فرضــیات 1995الــذي طــوره ســنة 

طردیــة بــین تركیــز و التقلیدیــة التــي تــرى ان هنــاك عالقــة مباشــرة (SCP)األداء-الســلوك-فرضــیة الهیكــل

والتــي تفتــرض وجــود عالقــة موجبــة بــین الحصــة الســوقیة (RMP)األداء. فرضــیة القــوة الســوقیةو الصــناعة 

Xالتي ترى بـأن الكفـاءX(ESX )الهیكل كفاءةمؤشرات أدائها. الفرضیة الثالثة هي فرضیةو للمؤسسات 

هیكـل الصـناعة فــي و تـوثر علـى األداء Xاألداء، حیـث أن الكفـاءةو هـي سـبب العالقـة بـین هیكـل الصـناعة 

والتـي تـرى بـأن كفـاءة الحجـم هـي ( ESS)نفس الوقت. اما الفرضیة الرابعة فهي فرضیة الهیكل كفـاءة حجـم

.األداء، حیث تؤثر علیهم في نفس الوقت في نفس الوقتو اعة سبب العالقة بین هیكل الصن

مــن خــالل االعتمــاد علــى طریقــة المربعــات ،تــم تقــدیر النمــوذج باســتخدام نمــوذج المعــادالت اآلنیــةو 

توصـــلت الدراســة الــى تحقــق فرضـــیة واحــدة فقــط مــن بـــین الفرضــیات الســابقة فـــي و الصــغرى علــى مــرحلتین، 

معنـوي للحصـة و ، حیـث تـم الحصـول علـى اثـر موجـب RMPهـي فرضـیةو ، الصـناعة المصـرفیة فـي الجزائـر

األداء فـــي الصـــناعة و بالتـــالي فـــان العالقـــة بـــین هیكـــل الصـــناعة و الســـوقیة للبنـــوك علـــى مؤشـــرات العائـــد لهـــا، 

.المصرفیة في الجزائر هي عالقة مباشرة، تتم عبر تأثیر الحصة السوقیة على مؤشرات األداء بها

ـــــةالكلمـــــات المفتاح ــــــ ی الصـــــناعة ،، الكفـــــاءةBerger، األداء، نمـــــوذج ، هیكـــــل الصـــــناعةSCP: نمـــــوذج الـ

.المصرفیة
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Résumé :

L'objectif de cette étude est d'analyser la relation entre structure de

l'industrie bancaire algérienne et sa performance pour la période 2004-2014.

L'analyse de cette relation a été bâtit sur le modèle de Berger en 1995. Notre étude

va être basée sur le teste de quatre hypothèses principales de ce modèle.

L'hypothèse de structure-conduct-performance (SCP), qui consiste à souligner

l'existence d'un rapport de causalité bidirectionnel et positif entre la concentration

de l'industrie et la performance. La deuxième hypothèse, appelée Relative Market

Power (RMP), soutient l'existence d'une relation positive entre la part du marché

de l'entreprise et les indices de sa performance. L'avant dernière hypothèse

nommée X-efficient structure (ESX) repose sur l’efficience X, qui a pour elle un

effet sur la structure de l'industrie et sa performance en même temps. Enfin la

dernière hypothèse scale efficient structure (ESS), estimant que l'efficience

d'échelle a des effets directs sur la structure de l'industrie et sa performance

simultanément.

Le modèle a été estimé à l’aide du Model des équations simultanées, en se

basant sur la méthode des doubles moindres carrés. Notre étude a abouti à la

confirmation d'une seule hypothèse, celle de RMP. On a enregistré un effet positif

et significatif de la part du marché des banques sur les indices de sa rentabilité, qui

résulte une relation directe et positive entre la structure et la performance de

l'industrie bancaire algérienne.

Mots-clés: Paradigme SCP, structure de l'industrie, la performance, le modèle

Berger, l'efficience, l'industrie bancaire.
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Abstract :

The objective of this study is to analyse the structure-performance

relationship in the Algerian banking industry for 2004-2014. Analysis of this

relationship has been built on the Berger model in 1995. This study is based on the

testing of four main assumptions of this model. The structure-conduct-performance

hypothesis (SCP); which highlight the existence of a two-way positive causal

relationship between the industry concentration and performance. The second

hypothesis, called Relative Market Power (RMP), supports the existence of a

positive relationship between the Market share of a firm and its performance. The

third hypothesis named X-efficient structure (ESX) based on X-efficiency, which

has an effect on the industry structure and performance simultaneously. Finally, the

last hypothesis called scale efficient structure (ESS), considering that scale

efficiency has a direct impact on the industry structure and performance

simultaneously.

The model was estimated using the model of simultaneous equations, based

on the two stages least squares method. The results support the RMP hypothesis.

This suggests a positive and significant relationship between the market share and

banks performance, Therefore the structure-performance relationship in the

Algerian banking industry is a direct positive relationship.

Keywords: SCP paradigm, industry structure, performance, Berger model,

efficiency, the banking industry.
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USAUnited States of Americaالوالیات المتحدة األمریكیة
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HHHerfindahl–Hirschman Indexمؤشر هیرشمان هیرفندال
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Comprehensive Concentration
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SFA
STOCHASTIC FRONTIER

ANALYSISتحلیل الحد العشوائي
TFAThick Frontier Approachطریقة الحد السمیك
DFADistribution-Free Approachطریقة التوزیع الحر
VaRValue at Riskالقیمة المعرضة للمخاطر
SCPStructure-conduct-performanceاألداء- السلوك- الهیكل
SEC

securities and exchange
commissionلجنة األوراق المالیة
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RMPRelative Market Powerنموذج الحصة السوقیة
ESXX-efficient structure فرضیة هیكل الكفاءةX
ESSScale efficient structureفرضیة هیكل كفاءة الحجم
ROAReturn on assets العائد على األصولنسب
ROEReturn on equityمعدل العائد على حقوق الملكیة
RWARisk-Weighted Assetsاألصول المرجحة بالمخاطر
LCRLiquidity Coverage Ratioمعیار السیولة في المدى القصیر
NSFRNet Stable Funding Ratioمعیار السیولة في المدى الطویل
BNA

La BANQUE NATIONALE
D'ALGERIEالبنك الوطني الجزائري

CPA
CREDIT POPULAIRE

D'ALGERIEالقرض الشعبي الجزائري
BEALa Banque Extérieure D'Algérieبنك الجزائر الخارجي

BADR
La Banque de l'Agriculture et du

Développement Ruralبنك الفالحة والتنمیة الریفیة
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La Banque de Développement

Localبنك التنمیة المحلیة
BNPBNP Paribas El Djazaïr بنكBNP Paribasالجزائر
SGSociété Générale Algérie بنكSociété Généraleالجزائر

BARAKAla Banque Al Baraka Algérieبنك البركة الجزائر
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NATIXISNATIXIS ALGÉRIEنتیكسیس الجزائر
ABCArab Banking Corporationالمؤسسة العربیة المصرفیة

TRUSTTrust Bank Algeriaترست بنك الجزائر
Maghrab
Banque

la Banque du Maghreb Arabe
pour l'Investissement et le

Commerce

مصرف المغرب العربي لإلستثمار 
والتجارة

FNI / BADFonds National d'Investissementالصندوق الوطني لالستثمار
RMPRelative Market Powerفرضیة القوة السوقیة

2SLStwo-stage least squares.
أسلوب المربعات الصغرى على 

مرحلتین
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LSDVLeast Square Dummy Variable
تقنیة المربعات الصغرى ذات 

المتغیرات الصوریة
RERandom Effect Modelنموذج األثر العشوائي

ADFAugmented Duckey-Fullerاختبار دیكي فولر الصاعد
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أجلوهذا من ،ن النماذج االقتصادیةشهدت عملیة التحلیل لمختلف الصناعات استعمال العدید م
من بین تلك النمـاذج و التعرف على كیفیة تفاعل العناصر المكونة لتلك الصناعات داخل االقتصادیات المختلفة، 

ا على عملیة أساس، حیث یقوم SCPـ ، والذي یطلق علیه نموذج الاألداء-السلوك- المستخدمة نجد نموذج الهیكل
یة التـي تنشــط بهــا تلــك ساســالبحـث عــن طبیعــة العالقـة بــین عناصــر النمـوذج الــثالث، وهــذا فــي ظـل الظــروف األ

احسـن وصـف نظـري لتلـك إلـىالتوصل أجلمن ،بالرغم من تظافر جهود عدة اجیال من الباحثینو الصناعات، 
ذلــك إلــىاال انــه لــم یــتم التوصــل بعــد ،مــن اعمــال الفریــد مارشــالبدایــةالوقــائع المشــاهدة داخــل تلــك الصــناعات، 

.SCPبین عناصر نموذج ال الحقیقیة المستوى من الوصف النظري للعالقة 

، لجــأ العدیــد مــن البــاحثین فــي ج الســابقذالتقــدم اكثــر فــي تحلیــل العالقــة بــین عناصــر النمــو أجــلمــن 
هــذا بدایــة و التركیــز حــول دراســة العالقــة بــین عنصــرین مــن عناصــر النمــوذج، إلــى،مجــال االقتصــاد الصــناعي

ائل الباحثین في میدان االقتصاد الصناعي، على غرار أو الذي قام به ،األداءو بدراسة العالقة بین هیكل الصناعة 
J .Bain ،كـذلك العالقـة بـین و ، الصـناعة و سـلوك المؤسسـات الناشـطة بهـاهیكـلة بـین جانـب دراسـة العالقـإلى
.للمؤسسات داخل الصناعةاألداءو السلوك 

عملیـة التحلیـل وفـق مـنهج االقتصـاد الصـناعي، نجـد الصـناعة إلـىمن بین الصـناعات التـي خضـعت 
، ممــا جعلهــا محــل العالمیــةقتصــادیات إلهمیــة التــي تكتســیها هاتــه الصــناعة داخــل ااألإلــىوهــذا نظــرا ،المصــرفیة

جانـــب الحـــد مـــن االزمـــات التـــي إلـــىبـــداخلها، األداءتحســـین و تطویرهـــا أجـــلهـــذا مـــن و ،اهتمـــام حكومـــات الـــدول
ها الرئیسـیة الثـورة التـي حـدثت فـي أسـبابالتـي كـان مـن بـین و ،اصة بعد التطورات الحدیثة التي عرفتهاختواجهها، 

التحریــر المــالي والمصــرفي الــذي و بمظــاهر العولمــة المالیــة تأثرهــاإلــىباإلضــافة،االتصــالو تكنولوجیـات االعــالم 
غیـر المصـرفیة بـدخول الصـناعة المصـرفیة، ممـا زاد مـن ماح للمؤسسـات ذلـك بالسـو ، العـالمدول مختلف مارسته 

حدة المنافسة داخلها.

القیـــام بتحلیـــل الصـــناعة إلـــىالزیـــادة فـــي المنافســـة، اصـــبحت هنـــاك ضـــرورة كبیـــرة و هـــذا االنفتـــاح أمـــام
جانب تـوفیر دعامـة إلىداخلها، األداءتحسین و نسب القوانین التي تساهم في تدعیم أتحدید أجلمن ،المصرفیة

التـي تسـمح لهـا بحسـن التموقـع داخـل الصـناعة المصـرفیة ،اتخـاذ القـرارات المثلـىأجـلالبنوك مـن إلدارةیة أساس
التي تنشط بها.
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مظـــاهر العولمـــة المالیــــة، خاصـــة بعـــد قــــرار باألخــــرىهـــي تـــأثرتالصـــناعة المصـــرفیة فـــي الجزائــــر و 
اقتراحات المنظمـات المالیـة الدولیـة حـول إلىالجزائر خضوعجانب إلىاالنضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة، 

لـذلك فقـد صـدرت العدیـد مـن و المصـرفي،و تبنـي التحریـر المـالي و ،ضرورة اصالح المنظومة المصرفیة الجزائریـة
90/10اهــم تلــك القــوانین هــو قــانون و تحریرهــا، و اصــالح المنظومــة المصــرفیة الوطنیــة إلــىالقــوانین التــي تهــدف 

القرض).و ( قانون النقد 

مــع تبنــي التحریــر المصــرفي فــي الجزائــر، توســعت الســوق المصــرفیة الوطنیــة حیــث اصــبحت تضــم و 
مؤسسات اقتصادیة تعمل وفق مبادئ إلىجانب تحول البنوك العمومیة إلىبیة، العدید من البنوك الخاصة االجن

حرصـــت الســـلطات الوطنیـــة علـــى تعـــدیل فـــي نشـــاط الصـــناعة المصـــرفیةمواكبـــة لهـــذا التطـــورو اقتصـــاد الســـوق؛ 
البنــك التجــاري و ،هــذا خاصــة بعــد ازمــة بنكــي الخلیفــة بنــكو القــوانین تماشــیا مــع التطــور فــي الســوق المصــرفیة، 

أجـلمـن ،الصناعة المصـرفیة الجزائریـةأداءو هیكل الصناعي الجزائري، مما تطلب توفر بعض الدراسات حولو 
الصناعة المصرفیة المحلیة.فيالوطنیة النقدیةامثل تدخل للسلطاتإلىالتوصل 

، حیـث تعـد التنظـیمملیة أدائها من عالقتها بعو تنبع أهمیة تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة المصرفیة 
هاته العالقة المرجع المعتمد من قبل العدید من السلطات المشرفة على تنظیم أداء هاته الصناعة، حیث نجد أن 

عدیـد مـن الـدول المتقدمـة علـى غـرار الوالیـات في ال،المنافسة في الصناعة المصرفیةو العدید من قوانین االندماج 
مجموعة من الدول األوروبیة، تمت صیاغتها بناءا علـى نتـائج الدراسـات الخاصـة بـأثر هیكـل و المتحدة األمریكیة 

، خاصة ما تعلق بأثر التركیز، حیث انه في حالة وجود أثر للتركیز على أداء البنوك، عبر األداءالصناعة على 
علـى وضـعیة المنافسـة و ة، وجود تواطؤ بین تلك البنوك، فإن هذا من شأنه التأثیر على فائض المسـتهلك مـن جهـ

فرض قوانین تمنع عملیات التواطؤ إلىداخل الصناعة، مما قد یدفع السلطات المشرفة على الصناعة المصرفیة 
كذلك التعامل بحذر مع طلبات االندماج بین البنوك.و داخل الصناعة، 

ن هــذا یــدفع الســلطات الكفــاءة، فــإأســاستــتم علــى األداءو بینمــا اذا كانــت العالقــة بــین هیكــل الصــناعة 
دون تقییـــد عملیـــة المشـــرفة علـــى نشـــاط الصـــناعة المصـــرفیة العمـــل علـــى تشـــجیع البنـــوك علـــى تطـــویر كفاءتهـــا،

كمن في اختیار المؤشرات التـي یواجه تلك السلطات، تغیر ان المشكل الذي یمكن أن االندماج داخل الصناعة.
جانب تحدید النموذج الـذي بإمكانـه التعبیـر عـن العالقـة إلىبإمكانها تحدید الهیكل الحقیقي للصناعة المصرفیة،

الحقیقیة التي تربط هیكل الصناعة بأدائها، حیث شهدت الدراسات في هذا المجال، االعتماد على نمـاذج مختلفـة 
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كــذلك بــاختالف تصــور صــاحب الدراســة حــول العالقــة التــي تــربط بــین هیكــل و تختلــف بــاختالف هــدف الدراســة، 
.ألداءاو الصناعة 

الدراسةإشـكـالـیــةال: أو 

على النحو التالي:ه الدراسة یمكن طرح االشكالیة الرئیسیة لهذ،لیهإمن خالل ما تم االشارة 

؟بأدائهاالصناعة هیكلما هي العالقة التي تربط 

لإلجابة على االشكالیة الرئیسیة یمكن طرح التساؤالت الفرعیة التالیة:و 

الصناعة المصرفیة في الجزائر؟تركیزحجمما هو

 البنوك العاملة بها؟ربحیة و تركیز الصناعة المصرفیة في الجزائر بین معنویة وموجبةعالقة هل هناك

 ؟وربحیتهاالحصة السوقیة للبنوك العاملة في الجزائرمعنویة بین و عالقة موجبةهل هناك

 التشغیلیة للبنوك العاملة في الجزائر بربحیتها؟تربط الكفاءة معنویة و عالقة موجبةهل هناك

 تربط كفاءة الحجم للبنوك العاملة في الجزائر بربحیتها؟معنویة و عالقة موجبةهل هناك

 تربط الكفاءة التشغیلیة للبنوك العاملة في الجزائر بهیكل الصناعة؟معنویة و عالقة عكسیةهل هناك

 كفاءة الحجم للبنوك العاملة في الجزائر بهیكل الصناعة؟تربطمعنویة و عالقة عكسیةهل هناك

الدراسةفرضـیـاتثانیا: 
الفرضیات التالیة:لإلجابة على التساؤالت السابقة، سوف ننطلق من مجموعة

؛مرتفعالصناعة المصرفیة في الجزائر تركیز .1

معنویة؛و عالقة موجبةلبنوك العاملة بها، اربحیة في الجزائر بتركیز الصناعة المصرفیة تربط .2
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؛ومعنویةعالقة موجبةتها،ربحیالحصة السوقیة للبنوك العاملة في الجزائر بتربط.3

؛ومعنویةعالقة موجبةتها،ربحیالكفاءة التشغیلیة للبنوك العاملة في الجزائر بتربط.4

ومعنویة؛عالقة موجبةتها،ربحیكفاءة الحجم للبنوك العاملة في الجزائر بتربط.5

؛ومعنویةعالقة عكسیةالكفاءة التشغیلیة للبنوك العاملة في الجزائر بهیكل الصناعة،تربط.6

.عالقة عكسیة، معنویةكفاءة الحجم للبنوك العاملة في الجزائر بهیكل الصناعة،تربط.7

ثالثا: أهـداف الـدراســة

یتمثل الهدف الرئیسي لهاته الدراسة فـي العمـل علـى تحلیـل عالقـة هیكـل الصـناعة المصـرفیة فـي 
حیث سنحاول عرض شكل العالقة الـذي تـم التوصـل الیـه مـن طـرف دراسـات الجزائر بربحیة البنوك العاملة بها، 

احـد النمـاذج المعتمـدة فـي عبـر تطبیـق ،من ثم تقییم شكل تلك العالقة في الصناعة المصرفیة الجزائریـةو اخرى، 
، حیــث ســنحاول االعتمــاد علیــه فــي تفســیر 1995الــذي طــوره ســنة Bergerهــو نمــوذج و االقتصــاد الصــناعي، 

تحقیـــق جملـــة مـــن إلـــىجانـــب هـــذا الهـــدف الرئیســـي، تهـــدف الدراســـة ٕالـــىو ؛األداءو العالقـــة بـــین هیكـــل الصـــناعة 
همها:أ االهداف 

 حیــث فــي الصــناعة المصــرفیة، األداءو خصــائص الهیكــل أهــم المؤشــرات المعتمــدة لتحلیــل التعــرف علــى

مختلف المؤشرات المعتمدة في و الخصائص الهیكلیة للصناعة،إلىري سنحاول التطرق في االطار النظ

تقییم كل خاصیة من تلك الخصائص الهیكلیة، 

 ؛ األداءم یجانب عرض مختلف المؤشرات المعتمدة لتقیإلى، األداءمفهوم تقییم و األداءعرض مفهوم

 عبر دراسة توزیع الحصص السـوقیة علـى عینـة مـن البنـوك تحدید هیكل الصناعة المصرفیة في الجزائر

كذا تقییم حجم تركیز النشاط داخلها؛و العاملة بها، 
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و

 خاصــة بــین البنــوك األداءتحدیـد التبــاین فــي مؤشـرات و الخاصــة بعینـة مــن البنــوك األداءمؤشــرات دراسـة

؛الخاصةو العمومیة 

 الكفاءة التشغیلیة لعینة الدراسة عبر تطبیق اسلوب الحد العشوائي و تقییم كفاءة الحجمSFA.

رابعا: أهـمیـة الـدراســة

تنبع اهمیة البحث من العناصر التالیة:

یة مـــن بـــین أساســـذلـــك باعتبارهـــا ركیـــزة و ،أهمیـــة الصـــناعة المصـــرفیة داخـــل اقتصـــادیات الـــدول المختلفـــة
، حیــث اثبتــت التطــور القتصــادیات تلــك الــدولو الركــائز التــي یــتم االعتمــاد علیــه فــي ســبیل تحقیــق النمــو 

االقتصــاد المصــرفي بصــفة و ،، مكانــة االقتصــاد المــالي بصــفة عامــة2008األزمــة المالیــة العالمیــة لســنة 
خاصة داخل االقتصاد العالمي، ایـن ادى اخفـاق مجموعـة مـن البنـوك العالمیـة ذات الحجـم النظـامي فـي 

،ازمــة اقتصــادیة عالمیــةإلــىازمــة مالیــة عالمیــة، ســرعان مــا تحولــت إلــىالصــناعة المصــرفیة االمریكیــة 
؛دول العالمفي العدید من األخرىالقطاعات االقتصادیة إلىوصل مداها 

 من ثـم العمـل و كذلك تحلیل اداء البنوك العاملة بها، و أهمیة دراسة هیكل الصناعة المصرفیة في الجزائر
، حیث یمكن ان تشكل هذه العالقة اداة ذات اهمیة على تحدید طبیعة العالقة التي تربط هذین العنصرین

جانـب اهمیتهـا فـي إلـى، لمصرفیة في الجزائركبیرة عند القیام بالتخطیط للشكل األمثل لتنظیم الصناعة ا
.تدعیم عملیة ادارة البنوك العاملة في الجزائر

الدراسـةمنهجخامسا: 

إلـــــىتضـــــبط الباحـــــث، بغیـــــة التوصـــــل و خطـــــوات تحـــــدد و تســـــتلزم الدراســـــة العلمیـــــة مراحـــــل 
اعتمـد الباحـث فـي اعـداد هـذه نظرا لطبیعة موضوع الدراسـة، و هذا ما یعرف بمنهج الدراسة،و المعلومات الدقیقة، 

الدراسة على نوعین من المناهج:
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ز

:المنهج الوصفي.1

نوعیــة، فــي فتــرة أوحــدث معــین، بطریقــة كمیــة أومتابعــة دقیقــة لظــاهرة و رصــد یقــوم هــذا المــنهج علــى 
الوصـول و المضـمون، و الحـدث مـن حیـث المحتـوى أوالتعـرف علـى الظـاهرة أجـلعدة فترات، من أوزمنیة معینة 

تحلیـل هیكـل و صـف و أجـلمـن حیـث تـم اعتمـاد هـذا المـنهج ،تطـویرهو ات تساعد في فهـم الواقـع تعمیمو نتائج إلى
جانب التعرف على الخصائص التي تمیز الصناعة المصرفیة عن إلى،العوامل المحددة لهو الصناعة المصرفیة 

حیث تم االعتماد على ؛في الصناعة المصرفیةاألداءكذلك التعرف على انواع ومقاییس و غیرها من الصناعات، 
عبر التركیز على البیانات الخاصة بمجموعة محدودة من ،اسلوب دراسة حالةهو و احد اسالیب المنهج الوصفي 

؛لیس على بیانات كل البنوكو البنوك العاملة في الصناعة المصرفیة الجزائریة 

:المنهج التجریبي.2

المـنهج التجریبـي الـذي یشـمل استقصـاء العالقـات السـببیة في القسم التطبیقـي للدراسـة اسـتخدم الباحـث 
دور كل متغیر في تفسیر و ذلك بهدف التعرف على اثر و الحدث، أوبین المتغیرات المسؤولة عن تشكیل الظاهرة 

المعطیــات و البیانــات جمــعتــم ائــر صــناعة المصــرفیة فــي الجز القیــام بدراســة میدانیــة حــول الأجــلمــن و ، الظــاهرة
،داخلهــااألداءو تحلیــل العالقــة بــین الهیكــل أجــلمــن ثــم االعتمــاد علــى االدوات االحصــائیة مــن و الخاصــة بهــا، 

؛تقنیة المعادالت اآلنیةما تعلق بخاصة

سادسا: حــدود الـــدراســــة

تتمثل حدود الدراسة فیما یلي:

:الحدود المكانیة.1

هـي مجموعـة البنـوك التـي اسـتطاع و ، الدراسة على عینة محدودة من البنوك العاملة فـي الجزائـرركزت
، حیث اشتملت على عینة من البنوك العمومیة والخاصة التي الباحث الحصول على البیانات المالیة الخاصة بها

؛2014مازالت تنشط في الجزائر خالل نهایة سنة 
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ح

الحدود الزمانیة: .2

نظـرا لكـون مجموعـة مـن و بسبب ندرة المعلومات الخاصة بنشاط البنوك العاملة فـي الجزائـر مـن جهـة، 
2004كانـت بـین سـنتي الدراسـةفتـرة، فـان2003البنوك الخاصة األجنبیـة انطلقـت فـي نشـاطها بدایـة مـن سـنة 

لفترة، فان هاته الفترة تعد مفیدة نظرا للتحوالت التي شهدتها الصناعة المصرفیة الجزائریة خالل هاته او ،2014و
في الجزائر؛األداءو لدراسة العالقة بین هیكل الصناعة 

الحدود الموضوعیة: .3

حــال دون تمكـــن الباحــث مــن دراســة كــل خصــائص هیكـــل ،نقــص المعلومــات الخاصــة بعینــة الدراســة
الحصــص الســوقیة و لهــذا فقــد ركــز الباحــث علــى تحلیــل التركیــز و للبنــوك العاملــة فــي الجزائــر، األداءو الصــناعة 

مـن ثـم و جانـب التركیـز علـى الربحیـة كمحـدد ألداء البنـوك العاملـة فـي الجزائـر، إلـىكمحددات لهیكل الصـناعة، 
العمل على تحلیل العالقة التي تربط بین هاته المتغیرات. 

الدراسةصعوبات سابعا: 

واجه الباحث اثنـاء القیـام بإعـداد هـذه الدراسـة مجموعـة مـن الصـعوبات، مـن بینهـا اتسـاع موضـوع 
ربط نظري شامل بین المتغیـرین، حیـث تطلـب االمـر إلىصعوبة التوصل و ،األداءو العالقة بین هیكل الصناعة 

كثیر من االحیان متناقضة التي كانت فيو اولت الربط بین المتغیرین، حالقیام بمسح مجموعة من االبحاث التي 
،بالتــالي فــان هــذا تطلــب العمــل علــى تحلیــل هــذا التنــاقض عبــر القیــام بتحلیــل االدوات المســتخدمةو فیمــا بینهــا، 

ظروف السائدة عند تحلیل العالقة.الو 

مــن بـــین الصــعوبات ایضـــا نجـــد صــعوبة الحصـــول علــى البیانـــات المالیـــة الخاصــة ببنـــوك عینـــة و 
بیانـات منشـورة تـوفیرعـن ،خاصـة العمومیـة منهـا،، بسـبب امتنـاع العدیـد مـن البنـوكخالل فتـرة الدراسـةالدراسة

إلـىال یمكـن اعطاؤهـا و ،عن الوضعیة المالیة لتلك البنوك نظرا العتبارهم كون هاته المعلومات معلومات خاصة
نـات العالمیـة المتخصصـة  فـي عـرض لحسن الحظ تمكـن الباحـث مـن العثـور علـى احـدى قواعـد البیاو الباحثین، 

یتعلـــــق االمـــــر بقاعـــــدة البیانـــــات و ،الجزائـــــر مـــــن بینهـــــاو ،البیانـــــات المالیـــــة للبنـــــوك فـــــي العدیـــــد مـــــن دول العـــــالم
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ط

Bankscope ،االفریقیـة و الخاصة بمدرسة الدراسـات المشـرقیة تحمیل هاته البیانات من قاعدة البیانات حیث تم
)the School of Oriental and African Studies SOAS(.بلندن

تقــدیر قــیم أجــلقلــة البرمجیــات المتــوفرة مــن و مـن بــین الصــعوبات التــي واجههــا الباحــث ایضــا هــو 
الكفـــاءة التشـــغیلیة فـــي بنـــوك العینـــة، علـــى اعتبـــار ان هنـــاك بعـــض البرمجیـــات المتخصصـــة فـــي تقـــدیر الكفـــاءة 

التشغیلیة غیر انها غیر متوفرة لكل الباحثین.

الدراسات السابقةثامنا: 

بسبب وجود عدد كبیر من الدراسـات التـي حاولـت دراسـة العالقـة بـین هیكـل الصـناعة المصـرفیة وأداء 
لتفسـیر العالقـة Bergerالبنوك العاملة بها، سنحاول التركیـز علـى بعـض الدراسـات التـي حاولـت تطبیـق نمـوذج 

الدراسات التالیة:من بین تلك الدراسات یمكن ذكر و بین المتغیرین، 

:Frame and Kamerschen1سة درا.1

علـى عینـة مـن البنـوك الریفیـة المحمیـة مـن Bergerتطبیـق نمـوذج 1997سـنةحیث حاول الباحثـان 
معرفة مـدى تحقـق تمثل فيالموجودة داخل اقلیم والیة جورجیا االمریكیة،  والهدف من هذه الدراسة و ،قبل الدولة

النتیجـــة التـــي توصـــلت الیهـــا هیكـــل، و -نمـــوذج الكفـــاءةو الســـوقیة احـــد النمـــاذج المفســـرة للربحیـــة، اي نمـــوذج القـــوة 
وذلــك مــن خــالل االثــر الموجــب للحصــة الســوقیة لمجموعــة ،RMPالدراســة هــو تحقــق نمــوذج الســلطة الســوقیة 

البنـــوك المحمیـــة حاولـــت اســـتغالل عوائـــق الـــدخول البنـــوك المحمیـــة علـــى ربحیتهـــا، حیـــث بینـــت الدراســـة ان تلـــك
مقاسا بالعائد على حقوق الملكیة.التي وفرتها لها الدولة في تحسین ادائها،القانونیة

1 W. SCOTT FRAME and DAVID R. KAMERSCHEN, The Profit-Structure Relationship in Legally Protected Banking
Markets Using Efficiency Measures, Review of Industrial Organization, Vol 12, No 1, Special Issue: Industrial
Organization, Topics in Banking, February 1997. Pp  9-22 .
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ي

:Aguirre and Lee1دراسة من .2

علـى عینـة مـن الصـناعات Bergerتطبیـق نمـوذج ،2001سنة Aguirre and Leeحاول كل من 
مؤشــر بـإدراج، حیـث قـام الباحثـان 1999-1985المصـرفیة فـي عشـر دول متقدمـة مـن دول العـالم خـالل الفتـرة 

هیكل.-ة اظهرت تحقق فرضیة الكفاءةالنتیجو مباشر یقیس الكفاءة داخل عینة الدراسة، 

:Fiona Tregenna2راسة د.3

2007االمریكیـة فـي الفتـرة مـا قبـل ازمـة الـرهن العقـاري علـى عینـة مـن البنـوك 2009سنة قامت بها 
)، حیـــــث حاولـــــت الباحثـــــة دراســـــة اثـــــر هیكـــــل الصـــــناعة علـــــى اداء البنـــــوك خـــــالل الفتـــــرة Subprimes(أزمـــــة 
التقلیــدي، حیــث فســرت االربــاح SCPالنتیجــة التــي توصــلت لهــا الباحثــة هــي تحقــق نمــوذج ال و ،1994/2005

هذا حتى في حالة ابعاد البنوك الكبیرة من و تأثیر التركیز المرتفع، إلىالمرتفعة التي حققتها البنوك محل الدراسة 
أداء، كما ان -بالتالي فان هذا یستبعد اثر الكفاءة في العالقة هیكلو نفس النتیجة، إلىالعینة فانه سیتكم التوصل 

المحقـق مـن قبـل البنـوك لـم یـتم اسـتخدامه فـي تحسـین المـالءة المالیـة للبنـوك، وبالتـالي فـان هـذا اثـر األداءنتائج 
علیها خالل فترات االزمة؛ 

:le and alStölz-Berry3دراسة .4

دولــــة أوروبیــــة متقدمــــة خــــالل الفتــــرة 12مجموعــــة مــــن مؤسســــات التــــأمین فــــي 2011ســــنة شــــملت 
اثبـــات تحقـــق نمـــوذج إلـــىتوصـــلت الدراســـة و هـــذا عبـــر ادراج مؤشـــرات مباشـــرة لقیـــاس الكفـــاءة، و ، 2003/2007
هیكل، على اعتبار ان مؤسسات التأمین التـي تتمتـع بكفـاءة تكـون لهـا القـدرة علـى فـرض اسـعار اقـل مـن -الكفاءة

.وبالتالي تحقیق ارباح معتبرة من جهة، والحصول على حصة سوقیة اكبر من جهة اخرى،منافسیها

1 Maria.S. Aguirre and Thomas K. Lee, A Reevaluation of the Market Structure Performance Relationship for Banks
under Different Regimes; Asociación Argentina de Economía Política XXXVI Annual meeting, Buenos Aire. 2001. P19.
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2001/aguirre_lee.pdf.
Consulté le 25/02/2015 à 22:32.
2 Fiona Tregenna, The fat years: the structure and profitability of the US banking sector in the pre-crisis period,
Cambridge Journal of Economics, Volume 33, Issue 04, July 2009, Pp  609–632.
3 Berry-Stölzle, T. R., M. A. Weiss, and S. Wende. Market structure, efficiency, and performance in the European
property-liability insurance industry. working paper, Temple University, Philadelphia, PA, USA, 2011. P 16.
URL:http://www.aria.org/meetings/2011%20papers/Market_Structure_in_EU_insurance_markets%20072311.pdf.
Consulté le 25/02/2015 à 22:32.
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:mi and MatthewsuharraAL M1دراسة .5

علــى عینــة مــن البنــوك فــي 2009ســنة بفرضــیاته الفرعیــة االربعــة Bergerمــن خــالل تطبیــق نمــوذج 
SCPتحقـق نمـوذج ال إلـىتوصـلت الدراسـة و ، 1993/2002مجموعـة مـن دول التعـاون الخلیجـي خـالل الفتـرة 

أدائها.و عة المصرفیة التقلیدي، حیث اكتشف الباحثان وجود عالقة موجبة بین تركیز الصنا

:anFu and Heffern2دراسة  .6

خالل Berger، حیث حاول الباحثان تطبیق نموذج 2009حول الصناعة المصرفیة في الصین سنة 
تحقق فرضیة السلطة السوقیة إلىتوصل الباحثان و فترتي االصالح التي شملت الصناعة المصرفیة في الصین، 

 )RMP(،هیكــل وبالتحدیـد فرضــیة -، بینمــا تحققـت فرضــیة الكفـاءة1985/1992لـى و خـالل فتـرة االصــالح األ
.1993/2002) خالل الفترة الثانیة X )ESXالكفاءة 

:Williams3ل خرىدراسة ا.7

أداء -التــي حــاول مــن خاللهــا تحلیــل العالقــة هیكــلو ، 2012ســنة بنــك داخــل دول امریكــا الالتینیــة419شــملت 
هیكل.-قق فرضیة الكفاءةتحإلىتوصل هو اآلخر و باستخدام طریقة المربعات الصغري على مرحلتین ، 

:4عبد الرزاق زواريو دراسة سامي منسي .8

،1990/2005بنــوك تونســیة خــالل الفتــرة 10علــى عینــة مكونــة مــن ، 2011قــام بهــا الباحثــان ســنة 
هـذا بعـد ادراج مقیـاس مباشـر للكفـاءة تـم و ، الهیكـل-تحقـق فرضـیة الكفـاءةإلـىالتـي توصـل مـن خاللهـا الباحثـان و 

ان النتـائج المحققـة مـن إلـىصـال بالتالي فان الباحثان تو و ، DEAتقدیره باستخدام اسلوب تحلیل البیانات المغلفة 

1 S. Al-Muharrami, and K. Matthews, Market power versus efficient-structure in Arab GCC banking; Applied Financial
Economics, vol. 19, no. 18,oct 2009. Pages  1487 – 1496.
URL:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09603100902845478#.VO7LxC6zl51.
Consulté 25/02/2015 à 22:32.
2 X. Fu, and S. Heffernan, The Effects of Reform on China’s Bank Structure and Performance; Journal of Banking and
Finance, vol.33, no.1, January 2009. Pages 39-52.
3 Jonathan Williams, Efficiency and market power in Latin American banking; Journal of Financial Stability Volume 8,
Issue 4, December 2012, Pages 263–276.
4 Sami Mensi and Abderrazak ZOUARI , BANKING INDUSTRY,MARKET STRUCTURE AND EFFICIENCY: THE REVISITED
MODEL TO INTERMEDIARY HYPOTHESES; International journal of Economics and Finance, Vol 2, No 4, November
2010. Pp 23-36.
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لــیس نتیجـة ألي قــوة و قبـل البنـوك التونســیة خـالل فتــرة الدراسـة كانـت ناتجــة عـن مســتوى الكفـاءة التـي تتمتــع بهـا، 
سوقیة لها.

عالقة الدراسة بالدراسات السابقة:.9

لتحلیل العالقـة بـین هیكـل Bergerیبین العرض السابق للدراسات السابقة، أنها حاولت تطبیق نموذج 
الـذي تــم مـن خاللــه بنـاء محتــوى ســاسلهــذا فقـد شــكلت تلـك الدراسـة األو فـي صــناعات مختلفـة، األداءو الصـناعة 

دراستنا، غیر أن ما یمیز هاته األخیرة عن تلك الدراسات السابقة یكمن فیما یلي:

 تطبیق نموذجBergerبار ندرة الدراسات التي حاولـت على الصناعة المصرفیة في الجزائر، على اعت
الصـــناعة المصـــرفیة فـــي الجزائـــر بصـــفة و تطبیـــق هـــذا النمـــوذج فـــي االقتصـــاد الجزائـــري بصـــفة عامـــة، 

نقــد بعــض النتــائج التــي أوبالتــالي فــان النتــائج التــي ستتوصــل الیهــا الدراســة بإمكانهــا دعــم و خاصــة، 
توصلت الیها الدراسات السابقة؛

 لتطبیــق نمــوذج وBergerنحاول القیــام بقیــاس مؤشــرات الكفــاءة، مــن خــالل االعتمــاد علــى نمــوذج ، ســ
أوالبیانات الزمنیة المقطعیة، عكس ما ورد في دراسات سـابقة، ایـن تـم االعتمـاد علـى النسـب المالیـة، 

؛Panel Dataعلى نماذج اخرى غیر نماذج بیانات 
 كمؤشر مفسـر لكـل مـن تركیـز الصـناعة، األداءاهم عنصر یمیز دراستنا هذه، هو القیام بإدراج مؤشر

الهدف من هذا االجراء هو العمل على دراسة امكانیة وجود عالقة و مؤشرات الكفاءة؛ و الحصة السوقیة 
لــیس مجــرد االكتفــاء بدراســة األثــر فــي اتجــاه واحــد لتلــك و تلــك المؤشــرات، و األداءمتبادلــة بــین مؤشــر 

لعالقـة المتبادلـة سـنعتمد علـى نمـوذج المعـادالت اآلنیـة لتحلیـل تلـك او ، األداءالمؤشرات علـى مؤشـرات 
فـي ظـل وجـود عالقـة متبادلـة بـین المتغیـرات Bergerالذي بإمكانه المساهمة في تقـدیر معـالم نمـوذج 

الداخلیة له.
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الدراسةخطة و نموذجتاسعا: 

نموذج الدراسة االفتراضي: .1

مـع ادخـال 1995الـذي طـوره سـنة Bergerلإلجابة على اشـكالیة الدراسـة، سـوف نحـاول االعتمـاد علـى نمـوذج 
، حیث یحاول هذا النموذج المكون من خمس معادالت، دراسة العالقة بین هیكل الصناعة بعض التعدیالت علیه

العاملة بالصناعة معبـر عنهـا بمؤشـرات التركیز داخل الصناعة مع أداء المؤسسات و معبر عنه بالحصة السوقیة 
یمكـن تمثیـل و جانب دراسة امكانیـة وجـود متغیـر وسـیط فـي العالقـة بینهـا یتمثـل فـي مؤشـر الكفـاءة، إلىالربحیة،

نموذج الدراسة في الشكل التالي:

خطة الدراسة.2

فصل خـامس عبـارة عـن دراسـة و خمسة فصول، اربعة منها نظریة إلىلمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسیم البحث 
:ذلك على النحو التاليو میدانیة، 

خصــائص أربــعاهــمإلــىالتطــرق مــن خاللــه تــم" الخصــائص الهیكلیــة للصــناعة: بعنــوان " لو الفصــل األ
مفهــوم التركیــز، خصــائص مؤشــرات قیاســه، العوامــل إلــىل و تــم التطــرق فــي المبحــث األهیكلیــة للصــناعة، حیــث 

عوائــق الـدخول، مـن حیــث إلـىالنسـبیة؛ بینمــا تطرقنـا فـي المبحــث الثـاني و مقـاییس التركیــز المطلقـة و المـؤثرة فیـه 
فقد تضمن عنصر تمییز اما المبحث الثالث االستراتیجیة؛ و كذلك لعوائق الدخول الهیكلیة و تصنیفاتها، و مفهومها 

تضمن التكامل العمودي عالنماذج المفسرة لتمییز المنتجات؛ المبحث الرابو أشكاله، و المنتجات عبر تقدیم مفهومه 
محفزاته.و حیث مفهومه، طرق قیاسه من داخل الصناعة

ھیكل الصناعة

الكفاءة

األداء

Conc

X-EFF

ROEROA
MS

S-EFF
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اداء الصــناعة إلــىســبل قیاســه"، تطرقنــا مــن خــالل هــذا الفصــل و "أداء الصــناعة : بعنــوان الفصــل الثــاني
جانب إلىالكفاءة و المالي األداءكیفیة قیاس مختلف الجوانب المكونة له، حیث میزنا فیه بین و ،بمفهومه الواسع

تقییم و األداءل من هذا الفصل مفهوم و لهذا فقد تضمن المبحث األو اثرها على اداء الصناعة، و عرض المخاطر 
؛ اما المبحث الثاني منه فقد تضمن أدوات تقییم األداءخصائص معاییر تقییم و األداء، العوامل المؤثرة في األداء
، انطالقـا مـن ادوات التحلیـل المـالي األداءحیث تم الحدیث فیه عن مختلف المؤشرات المعتمدة في تقییم ،األداء

ي تشـمل كـل مـن معیـار والتـاألداءمـن ثـم تـم الحـدیث عـن االدوات الحدیثـة لتقیـیم و ، األداءكأدوات تقلیدیة لتقیـیم 
؛q-tobinمعیار و المتوازن األداءمعیار القیمة السوقیة المضافة، بطاقة و القیمة االقتصادیة المضافة 

المبحث الثالث من هذا الفصل تم تخصیصه لتقییم الكفاءة في الصناعة، حیث تضـمن عـرض لمفهـوم 
أدوات تقیــیم الكفــاءة المعلمیــة إلــىبعــد ذلــك تــم التطــرق و كــذلك مفهــوم الفعالیــة االقتصــادیة، و الكفــاءة االقتصــادیة 

، این حاولنا من خالله األداءاثرها على و والالمعلمیة؛ المبحث الرابع من هذا الفصل كان حول موضوع المخاطر 
األداءحیث تطرقنـا فیـه المفهـوم المخـاطر، أدوات قیاسـها ومفهـوم ، األداءجه أو طرح موضوع المخاطر كوجه من 

بالمخاطر؛المعدل

:وفق منهج االقتصاد الصـناعي، حیـث ،األداءو تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة بعنوان الفصل الثالث
أداء، -من خالل هذا الفصل توضیح التفسیر الذي قدمه منهج االقتصاد الصناعي للعالقـة هیكـل صـناعةاحاولن

ل منـه عـن تطـور التحلیـل االقتصـادي و مباحـث، تحـدثنا فـي المبحـث األةلهذا فقد تضمن هذا الفصل على اربعو 
جـــه أو یح ضـــالتحلیـــل االقتصـــادي الصـــناعي، حیـــث حاولنـــا مـــن خاللـــه تو إلـــىمـــن التحلیـــل االقتصـــادي الجزئـــي 

من ثـم حاولنـا اعطـاء شـرح اكثـر لالقتصـاد الصـناعي مـن خـالل عـرض مفهومـه و االختالف بین كلى المنهجین، 
مراحل تطوره؛و 

SCPوفــــق مــــنهج ال األداءو تحلیــــل العالقــــة بــــین هیكــــل الصــــناعة إلــــىفــــي المبحــــث الثــــاني تطرقنــــا 

األداء-السلوك-یة في االقتصادي الصناعي، وهي نموذج الهیكلساسمن خالل عرض اداة التحلیل األالتقلیدي، 
مختلــف العالقــات ٕالــىو شــرح لمختلــف مكونــات هــذا النمــوذج، إلــى، حیــث تطرقــا SCPمــا یعــرف بنمــوذج ال أو

ربحیتها و حاولنا عرض شكل تطور العالقة بین تركیز الصناعة ثم؛ التي یمكن ان تربط بین العناصر المكونة له
شــكل إلـىمـن ثـم تــم التطـرق و أداء، -لـى للعالقـة هیكــل صـناعةو ل عالقـة ركـزت علیهــا الدراسـات األأو باعتبارهـا 

ائق الدخول في تحلیل الربحیة.ربحیة بعد اضافة متغیر عو -العالقة تركیز



ـةـــــــــــــــدمــــــــــقــــــــم

س

أداء، عبـر عـرض -على المنهج الحدیث في تفسیر العالقة بین هیكـل الصـناعةالثالثاشتمل المبحث 
أداء، ومـن ثـم تـم -تفسـیر العالقـة تركیـز الصـناعةأجـلمختلف المتغیرات التي تم ادراجها مـن قبـل البـاحثین مـن 

، حیــث تــم فیــه عــرض نمــوذج األداءو قــة بــین هیكــل الصــناعة دوره فــي تفســیر العالو الحــدیث عــن مــنهج الكفــاءة 
Berger، في العدید من الدراسات المیدانیة.نتائج استخدامه و

:تحـــــدیاتها": تمحـــــور هـــــذا الفصـــــل حـــــول و بعنـــــوان " الصـــــناعة المصـــــرفیة خصوصـــــیاتها الفصـــــل الرابـــــع
ل منــه علــى تحــدیات الصــناعة المصــرفیة فــي ظــل و خصوصـیات الصــناعة المصــرفیة، حیــث تضــمن المبحــث األ
؛ امـا أهـم التحـدیات التـي قـدمتها للصـناعة المصـرفیةو العولمة المالیة، حیث تم فیه عرض مفهـوم العولمـة المالیـة 

اهـــم مكونـــات الصـــناعة المصـــرفیة اي انـــواع البنـــوك العاملـــة فـــي الصـــناعة إلـــىالمبحـــث الثـــاني فقـــد تطرقنـــا فیـــه 
خصوصــیات العملیــة االنتاجیــة فــي الصــناعة المصــرفیة، حیــث ان إلــىلثالــث تطرقنــا فیــه المصــرفیة؛ المبحــث ا

لهـذا فقـد حاولنـا و مخرجات البنوك، و تحدید مدخالت إلىبحاجة األداءأوالكفاءة أو عملیة تقییم هیكل الصناعة 
مخرجـات العملیـة االنتاجیـة فـي البنـوك؛ امـا و اهـم النمـاذج المفسـرة لمـدخالت إلـىمن خالل هذا المبحث التطـرق 
اثره على ادائها، عبر عرض االطار النظري و عملیة تنظیم الصناعة المصرفیة إلىالمبحث الرابع فقد تطرقنا فیه 

من ثم الحدیث عن دور البنوك المركزیة في تنظیم الصناعة المصرفیة محلیا، و لعملیة تنظیم الصناعة المصرفیة 
رها في تنظیم الصناعة على المستوى الدولي؛دو و لجنة بازل و 

تقــدیر معــالم نمــوذج : بعنــوان " الفصــل الخــامسBerger فــي الصــناعة المصــرفیة فــي الجزائــر"، تضــمن
تطـور الصـناعة المصـرفیة إلـىل منه على واقع الصناعة المصرفیة فـي الجزائـر، حیـث تطرقنـا فیـه و المبحث األ

جانــب الحــدیث عــن تطــور نشــاط الوســاطة المصــرفیة فــي إلــىقــت فیهــا، اهــم االصــالحات التــي طبو فــي الجزائــر 
اسـلوب المعـادالت اآلنیـة المعتمـد و الجزائر؛ المبحث الثاني مـن هـذا الفصـل تضـمن الحـدیث عـن نمـوذج الدراسـة 

الكفـاءة التشـغیلیة لبنـوك و لتقدیر معالم نموذج الدراسة؛ في المبحث الثالث حاولنا العمل على تقدیر كفاءة الحجـم 
مـن و باستخدام اسـلوب المعـادالت اآلنیـة، Bergerفي المبحث الرابح حاولنا تقدیر معالم نموذج و عینة الدراسة؛ 

ثم العمل على تفسیر نتائج النموذج.

:مجموعة من مناقشة فرضیات البحث، ثم تقدیم، و تضمنت النتائج التي تم التوصل إلیهاالخاتمة
.في األخیر تقدیم مجموعة من آفاق الدراسةو ، توصیاتال



الفصل

للصناعة
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یدـــــــــهـــمـــــــــــت

یة للصناعة، وهي: أساسحاول التحلیل االقتصادي الكالسیكي لهیكل الصناعة التمییز بین أربع هیاكل 
هیكل االحتكار التام، حیث تم التمییز بین و هیكل المنافسة التامة، هیكل المنافسة االحتكاریة، هیكل احتكار القلة 

بعــض الخصــائص مثــل: عــدد المنتجــین فــي الصــناعة، مــدى تــوفر المعلومــات، مقــدار أســاسهاتــه الهیاكــل علــى 
المشكل الذي كـان یواجـه أنیز المنتجات داخل الصناعة؛ غیر تمیو الخروج و تكلفة، حریة الدخول -الهامش سعر

تحدیــد الهیكــل الحقیقــي أجــلقیــاس تلــك الخصــائص، مــن و هــذا التحلیــل فــي البدایــة كــان یكمــن فــي كیفیــة تقیــیم 
للصناعة.

ظهــور االقتصــاد الصــناعي، حــاول البــاحثون ادراج مؤشــرات مختلفــة و مـع تطــور التحلیــل االقتصــادي، و 
حـــدد هیكـــل مؤشـــرات تإلـــىبالتـــالي محاولـــة التوصـــل و قیـــاس خصـــائص هیكـــل الصـــناعة بشـــكل كمـــي، أجـــلمـــن 

الخصـائص الهیكلیـة إلـىلهـذا نحـاول مـن خـالل هـذا الفصـل التطـرق و غلبیة البـاحثین، الصناعة بشكل یتفق فیه أ 
للصناعة، من خالل المباحث األربعة التالیة:

:شرات قیاسه؛مؤ و تركیز الصناعة مفهومه المبحث األول
:؛أشكالهو الصناعة إلىمفهوم عوائق الدخول المبحث الثاني
:؛الصناعةداخلالمنتجاتتنویعو تمییزالمبحث الثالث
:العوامل المحفزة له.و درجة التكامل العمودي في الصناعة المبحث الرابع
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مؤشرات قیاسهو مفهومه : تركیز الصناعةولالمبحث األ 

، نظرا لقدرته على اعطـاء الصناعة استخداما كبیرا في العدید من الدراسات المیدانیةتركیز شهد مؤشر
عـدد إلـىى بسـبب سـهولة قیاسـه دون الحاجـة أخـر مـن جهـة و نظرة أولیة على الهیكل الحالي للصناعة مـن جهـة، 

لى الدراسات في میدان هیكل الصناعة حاولـت االعتمـاد علـى هـذا المؤشـر أو أنلهذا نجد و كبیر من المعلومات، 
أهــم المؤشــرات و ســنحاول فــي هــذا المبحــث عــرض مفهــوم تركیــز الصــناعة، و فــي التعبیــر علــى هیكــل الصــناعة، 

المعتمدة في قیاسه. 

تركیز الصناعةماهیةالمطلب األول:

تركیز الصناعة تعریفأوال: 

لمنشآت التي تقوم بتسویق منـتج مـا مقاسـا بالحصـة السـوقیة احجم إلىاعة یشیر مصطلح تركیز الصن
حیث كلما قل عددها كلما دل ذلك علـى زیـادة ،حجم المنشآت العاملة داخل الصناعةو عدد أيلكل منشأة منها، 

ذلـك یعنـي مزیـدا مـن التركیـز فـي فـإنحجـام تلـك المنشـآت كـذلك كلمـا زاد التبـاین فـي أو التركیز داخـل الصـناعة، 
دي عـدد أیـخدمـة معینـة فـي أونتاج سلعة "مدى تركز عملیة إإلىالصناعة، كما یشیر مصطلح تركیز الصناعة 

.1محدود من المنشآت داخل الصناعة"

تــوفر البیانــات التــي و بســاطة إلــىا أساســاعتمــاد البــاحثین علــى مؤشــرات التركیــز یرجــع أســاسأن
مؤشـرات التركیـز ال تسـتطیع وحـدها تحدیـد هیكـل السـوق، أنكمـاعند القیام بعملیـة قیـاس التركیـز، ،یعتمد علیها

وقـوة عــواق ،ى كمـدى التكامـل بـین المؤسسـات داخـل الصـناعةأخـر خیـر باالسـتعانة بمؤشـرات األنمـا یتحـدد هـذا إ و 
یتم التطرق لها فیما بعد.غیرها من المؤشرات التي سو ،مدى التمیز في المنتجات داخل الصناعةو الدخول 

خصائص مقاییس تركیز الصناعة: ثانیا

تركیز الصناعة یقصد به مدى استحواذ عدد قلیل من المنشآت على فإنوفق ما تم التطرق له من قبل 
تعتمد عملیة قیاس التركیز في الصناعة على تركیز البائعین (المنتجین) و حصص سوقیة كبیرة داخل الصناعة، 

ده یهتم بجانب العرض فقط داخل مفهوم مصطلح الصناعة نجإلىعند الرجوع ألنههذا و ،المشترینلیس تركیزو 

.29ص .1994الریاض،للنشر،المریخدارطاھر،بشیرفریدتعریب،الصناعةاقتصادیات،كالركروجر1
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خـرى التـي حاولـت األهنـاك بعـض الدراسـات أنغیـر ؛سواق، في حـین یـرتبط مصـطلح السـوق بجانـب الطلـباأل
حســابها مــع مقــاییس التــي تتشــابه فــي طریقــة و ،قیــاس تركیــز المشــترین باســتخدام مجموعــة مــن المقــاییس الكمیــة

.1تركیز المنتجین

، دفــع ذلــك مجموعــة مــن البــاحثین فــي یــة قیــاس التركیــزنظــرا الخــتالف المقــاییس المســتخدمة فــي عملو 
التـــي حســـبهم یتوجـــب توفرهـــا فـــي مقیـــاس التركیـــز حتـــى و محاولـــة تحدیـــد بعـــض الخصـــائص إلـــىمیـــدان التركیـــز 

Hallالتي قدمها كل من نجد تلكالخصائصتلك بینمنو نستطیع الحكم على جودته في التعبیر عن التركیز، 

and Tideman 2التي تمثلت في الخصائص الستة التالیةو ،1967سنة:

یعتمــد فــي عملیــة القیــاس علــى جانــب أيحــادي الجانــب)، أن یكــون مقیــاس التركیــز أحــادي البعــد (أ
الودائـع فـي حالـة أوالقـروض أوه یعتمـد فقـط علـى المبیعـات أنأي، واحد فقط من جوانب الصناعة

؛هكذاو البنوك 
مسـتقلة عـن حجـم تلـك المقـاییسحـد ركیـز فـي الصـناعة (باالعتمـاد علـى أأن تكون عملیة قیاس الت (

ه یمكننا الحصول أنحجم الصناعة ال یمكن له التأثیر على نتیجة القیاس، بمعنى أنأي، صناعةال
نفــــس الشــــيء بالنســــبة و صــــغیرا أویكــــون التركیــــز فیهــــا كبیــــرا و علــــى صــــناعات ذات حجــــم صــــغیر

؛الكبیرو للصناعات ذات الحجم المتوسط 
 منشــأة داخــل يیزیــد تركیــز الصــناعة حســب ذلــك المقیــاس عنــد زیــادة الحصــة الســوقیة ألأنیجــب

غیرة داخل الصناعة؛صى أخر الصناعة على حساب منشأة 
إلــىتــم تقســیم جمیــع المنشــآت داخــل الصــناعة إذاKأنتركیــز الصــناعة یجــب فــإناوي، جــزء متســ

جزء؛ـینخفض ب
احتـــوت الصـــناعة علـــى إذاN ،تركیـــز الصـــناعة یكـــون دالـــة فـــإنمنشـــأة متســـاویة الحصـــة الســـوقیة

؛Nمتناقصة بعدد المنشآت 
 والواحدالصفریحمل مؤشر التركیز قیمة ما بین أنیجب.

1 L. A. Guth & R. A. Schwartz & D. K. White comb, Bayer concentration ratios, the journal of industrial Economics, vol
25, N° 4, jun 1977. pp 241-258.
David E. Mills, Buyer Power and Industry Structure, Review of Industrial Organization, Vol 36, N° 3, 2010. pp 213-225.
2 B. CURRY and K. D. GEORGE, Industrial concentration: A Survey, The journal of industrial economics, Vol 31, N° 3,
March 1983. pp 203-255.
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تصنیف مقـاییس فيوضع مجموعة الخصائص التي یمكن االعتماد علیها فيتتمثل المحاولة الثانیة و 
بوضـع 1977سـنة Hannah and Kayكـل مـن حیث قام،التركیز حسب مدى قدرتها على التعبیر عن الواقع

:1الخصائص السبعة التالیة

 :كانت لدینا صناعتین مختلفتین إذاه أنذلك یعني و خاصیة ترتیب المنحنیاتAوB بهما نفس العدد من
كان المجموع التراكمي للحصص السوقیة إذاBأنها اشد تركیزا من الصناعة Aالمنشآت، نقول عن الصناعة 

بعد ترتیبها ترتیبا تنازلیا من حیث الحصـص السـوقیة لهـا) أكبـر مـن المجمـوع التراكمـي أكبر منشأة بها (nل 
أعلـى مـن منحنـى Aوقـع منحنـى التركیـز للصـناعة إذاا یتضـح ذلـك بیانیـو ، Bأكبر منشأة في الصناعة nل 

عند كل نقطة من نقاطه؛Bالتركیز للصناعة 
:كل المبیعات مـن منشـأة صـغیرة داخـل أوه عند حدوث تحویل لجزء أنتعني و خاصیة المبیعات المحولة

زیادة في تركیز الصناعة مقاسا بذلك المقیاس؛إلىذك یؤدي فإنى كبیرة أخر إلىالصناعة 
 ُیبـِرز تراجـع فـي قیمـة أنمقیـاس التركیـز یجـب أنتعنـي هاتـه الخاصـیة و الصـناعة:إلىخاصیة الدخول

یقصـد بمنشـأة و داخـل الصـناعة (إلـىمنشـأة صـغیرة أيهـذا فـي حالـة حـدوث دخـول و التركیز داخل الصـناعة 
ه فـي أنـمن حد معین یتم تحدیده عند القیام بعملیة القیاس)، كمـا أقلة صغیرة تلك التي تكون حصتها السوقی

لقـــد تـــم التركیـــز علـــى المنشـــآت و مؤشـــر التركیـــز ســـوف یزیـــد، فـــإنحالـــة خـــروج منشـــأة صـــغیرة مـــن الصـــناعة 
یتراجع؛أنالتركیز سوف یزید بدال من فإنمر بدخول منشأة كبیرة تعلق األو لهنألالصغیرة، 

:یظهر زیادة في التركیز عنـد حـدوث عملیـة أنه یجب على مقیاس التركیز أنعني التي تو خاصیة الدمج
اندماج بین منشآت عاملة داخل الصناعة؛

 تراجع التركیز داخل الصناعة؛إلىى أخر إلىیؤدي تحول المستهلكین من عالمة تجاریة أنیجب
إلـىیـؤدي أنالمنشـآت الجدیـدة فـي الصـناعة یجـب إلحـدىنخفاض التدریجي في الحصة السوقیة الاأن

تراجع تأثیرها على التركیز داخل الصناعة؛
 زیادة التركیز داخلها.إلىحجام المنشآت في الصناعة تؤدي العوامل المساهمة في زیادة أأنیجب

1 idem
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خاصة حثین، من قبل الباكثر استخدامااألHannah and Kayتعتبر الخصائص التي قدمها كل من و 
حثین مقارنــــة كبیــــر علــــى اســــتخدامها مــــن قبــــل البــــابإقبــــالحظیــــتالتــــي و لــــى، و ربعــــة األمــــا تعلــــق بالمعــــاییر األ
خیرة، ولهذا سنحاول االعتماد علیها فیما بعد عند تقییم مقاییس التركیز.بالخصائص الثالثة األ

: أهمیة قیاس التركیزلثاثا

الصـــناعة عنـــد البحـــث علـــى خصـــائص هیكـــل تلـــك یرجـــع االقبـــال الكبیـــر علـــى قیـــاس التركیـــز داخـــل
تنشـأ و بساطة البیانات التي تعتمد علیها مقاییس التركیـز، و سهولة إلىفق ما تم التطرق له من قبل، و الصناعة، 

كبیـر علـى أثـریة، تتمثل أهمها في كون خاصیة التركیز ذات أساسأهمیة خاصیة تركیز الصناعة في عدة نقاط 
ا بعـدد أساسـ)، ألن خاصـیة التركیـز تـرتبط 1حیان یكون التـأثیر سـلبياألشدة المنافسة داخل الصناعة (في اغلب 

؛بأوزانها النسبیة من حیث الحصص السوقیة لكل واحدة منهاو المنشآت العاملة داخل الصناعة 

االستراتیجیة للمنشـآت تسلوكیاالتبرز أهمیة خاصیة التركیز كذلك في قدرتها على تفسیر العدید من و 
جزء كبیر مـن الدراسـات المیدانیـة التـي أنتلك المنشآت، حیث نجد كذلك في تفسیر أداءو العاملة في الصناعة، 

األداء داخل الصناعة كانت تعتمد في ذلك على مساهمة خاصیة التركیز في تفسیر تلك و عالجت جوانب السلوك 
بحـــاث حیـــث حاولـــت تلـــك األ؛غیرهــاو التســـعیر و التطـــویر و البحـــث و عــالن اإلات االســـتراتیجیة علـــى غـــراریالســلوك

جانـب إلـىاالسـتراتیجیة تالسـلوكیافعالیـة لتلـك أحسـناألفضل الذي یسمح بتحقیق مستوى التركیز إلىالتوصل 
ثـركـذلك العكـس أي أو تالسـلوكیاالعمل على تحدید مدى تـأثیر التغیـر فـي التركیـز علـى التغیـر فـي طبیعـة تلـك 

على شدة التركیز داخل الصناعة.تالسلوكیا

Concentration curveمنحنى التركیز : رابعا

مـــن حیـــث حجـــم الحصـــص ني الـــذي یعبـــر علـــى الـــوزن النســـبي (یعتبـــر منحنـــى التركیـــز المنحنـــى البیـــا
محـــورین یـــتم تشـــكیل منحنـــى التركیـــز فـــي معلـــم یتكـــون مـــن و الســـوقیة) لكـــل عـــدد مـــن المنشـــآت داخـــل الصـــناعة، 

فقي منهما على العدد التراكمي للمنشـآت الناشـطة داخـل الصـناعة بحیـث تكـون مرتبـة متعامدین، یعبر المحور األ

1 J. A. Bikker & K. Haaf, Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking
industry, Journal of Banking and Finance, vol 26, 2002. Pp 2191-2214.



ةــــــناعـــــــــية للصــــــــلــيكـــــــــص الهــــــصائــــالخل األول     ــــصــــــــــــالف

7

المحــور العمــودي فیعبــر عــن المجمــوع التراكمــي لنســب أمــاترتیبــا تنازلیــا حســب الــوزن النســبي لكــل واحــدة منهــا، 
.1عةالحصص السوقیة المقابلة لكل عدد من المنشآت داخل الصنا

كـذلك یسـمح بترتیـب و یسمح منحنى التركیز من تحدید درجة التركیـز عنـد كـل مسـتوى مـن مسـتویات الصـناعة، و 
الذي یعطي بیانات عن و لو أخذنا الجدول التالي و مجموعة من الصناعات حسب درجة التركیز لكل واحدة منها، 

ذلك كما یلي:و صناعات افتراضیة أربعالحصص السوقیة داخل 

صناعات وهمیةربع: توزیع الحصص السوقیة أل )1.1(رقمجدول 

الصناعة01الصناعة 02الصناعة 03الصناعة 04الصناعة 
المنشأة

01المنشأة 3564506674121644

02المنشأة 3564337637061644

03المنشأة 3564225018541644

04المنشأة 150013009261644

05المنشأة 120012004641644

06المنشأة 8386662321644

07المنشأة 5664441161644

08المنشأة 296581644/

09المنشأة 198281644/

المجموع14796147961479614796
الباحثعداد المصدر: بیانات افتراضیة من إ 

ل بیانات الجدول السابق في الشكل التالي الذي یعطي التمثیل البیاني لتركیز الصناعات السابقةیمثیمكن تو 

.32روجر كالرك، اقتصادیات الصناعة، ص 1
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ة السابقةربع: منحنیات التركیز للصناعات األ )1.1(شكل رقم

)1ـ 1باالعتماد على البیانات الموجودة في الجدول (عداد الباحث : من إ المصدر

إلــىهــذا راجــع و یأخــذ الشــكل المســتقیم 01منحنــى التركیــز للصــناعة أنیتضــح مــن المنحنــى الســابق 
أيى (خــر األمنحنیــات التركیــز للصــناعات الثالثــة أنتســاوي الــوزن النســبي لكــل المنشــآت العاملــة بهــا، فــي حــین 

نصـیب المنشـآت الكبیـرة العاملـة بهـا مـن أنإلـىذلـك یرجـع و سـفل األ) كانـت مقعـرة نحـو 04، 03، 02الصناعة 
إلـىدى مجمـوع التراكمـي تكـون كبیـرة، ممـا أا جعـل مسـاهمتها فـي الالحصص السوقیة كان أكبر من المتوسط مم

تقعر منحنى التركیز.

عند مستوى محدد من أخره كلما وقع المنحنى اعلى من منحنى فإنعند القیام بعملیة ترتیب المنحنیات و 
ه فإنـبالتـالي و تركیزا من المنحنى الثاني عنـد ذلـك المسـتوى، أكثرل و المنحنى األأنهذا یعني فإند المنشآت عد

منحنـى التركیـز فـإنعلیـه و ة تركیـزا فـي المثـال السـابق، ربعـاألالصـناعات أقـلهـي 01الصـناعة أنیمكن القـول 
هـا أنإالى، أخـر مقارنتهـا بصـناعات و ،قیاس شدة التركیز داخل صناعة مـاأجلعملیة من و یوفر لنا وسیلة سهلة 

نقـص فـي المعلومـات حـول أيو تشترط توفر المعلومات الالزمة عن كل صناعة عند كل مستوى من مسـتویاتها، 
.احد اجزاء الصناعة یجعل من الصعب الحكم عن مدى تركیزها

طاء ترتیبا مطلقـا للصـناعات فـي حـال تقاطعهـا، ممـا منحنى التركیز ال یستطیع اعفإنجانب ذلك إلى
اعتمـدنا الجـزء الـذي یضـم إذالتركیـز علیـه، ففـي المثـال السـابق جزء من تلك المنحنیـات یجـب اأيیتطلب تحدید 

اعتمـدنا علـى الجـزء إذاأما، 04تركیزا من الصناعة أكثرتكون 03الصناعة فإنمنشأتین داخل الصناعة أكبر

0
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، 03تركیــزا مــن الصــناعة أكثــرتصــبح 04الصــناعة فــإنمــن ثــالث منشــآت داخــل الصــناعة أكثــرالــذي یضــم 
تـم تحدیـد إذاإالباسـتخدام منحنـى التركیـز 04و03وبالتالي ال یمكن اعطاء حكم مطلـق علـى ترتیـب المنحنیـین 

الجزء الذي سوف یتم االعتماد علیه عند القیام بعملیة المقارنة.

مؤثرة في تركیز الصناعةالعوامل ال: خامسا

أنإالتؤثر في التركیز، أنیع العوامل التي یمكن ملى الرغم من عدم امكانیة وضع حصر شامل لجع
اصناف رئیسیة هي: عوامـل هیكلیـة، عوامـل ثالثغلب تلك العوامل تم تصنیفها من قبل اغلب الباحثین ضمن أ 

عوامـــل متعلقـــة بالتجـــارة الصـــنف الثالـــث فیتمثـــل فـــيأمـــاســـلوكها داخـــل الصـــناعة و متعلقـــة بـــنمط نمـــو المنشـــآت 
.الخارجیة

الـذي و حجـم سـوق الصـناعةیة المؤثرة في درجة التركیـز داخـل الصـناعة نجـد لمن بین العوامل الهیكو 
كیفیة تطور یرسم معالم الصناعة التي تنشط بها المنشآت مما یؤثر بشكل مباشر على ألنهي أساسیعتبر عامال 
.1درجة التركیز

الصناعة إلىلدخولافعالیة عوائق ى المؤثرة على درجة التركیز نجد مدى خر األمن العوامل الهیكلیة و 
ى أخـر فعالیة تلك العوائق في اعاقـة دخـول منشـآت فإنكذلك عوائق للخروج منها، وكما سیتم توضیحه فیما بعد و 

ة مـن التوسـع بالطریقـة سیسمح للمنشآت المتواجدة بـداخل الصـناعألنه،بدرجة التركیزأثرتتو ؤثر تالصناعة إلى
حجـم جانـب العوامـل السـابقة یمكـن ذكـر ٕالـىو ى جدیـدة، أخـر دون الخوف مـن دخـول ،على االیراداتالتي تحقق أ 

بالنسبة لدخل العمالء.األسعارمستوى كذلك و ،على السلعةالطلب

نمط نمو المنشآت داخل الصـناعة یتمثل الصنف الثاني من العوامل المؤثرة على تركیز الصناعة فـي 
، 2سـرعة تغیـر التركیـزو نوع تلك االستراتیجیات سوف یـؤثر علـى كیفیـة أنحیث ، االستراتیجیةاسلوكیاتهكذلك و 

1 R. E. Caves and M. E. Porter, The dynamics of changing seller concentration, The Journal of Industrial Economics, Vol
29, N° 1, Sep 1980. pp 1-15.
2 David Levy, Specifying the dynamics of industry concentration, The Journal of Industrial Economics, Vol 34, N° 1, Sep
1985. pp 55-68.
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، خاصـة مـا تعلـق 1العاملـة بالصـناعةالتكامـل بـین المنشـآت و تلك االستراتیجیات نجد عملیـات االنـدماج أهملعل و 
.بسرعة معتبرةو محاولة للتحالف فیما بینها سوف یؤثر بشكل كبیر على التركیز أيه أنبالمنشآت الكبیرة حیث 

فبالرغم ،متكاملة فیما بینهاتكون التي تنشط في صناعات عملیات التكامل العمودي بین المنشآتأما
فقـي األمـن التكامـل أقـلشـدة و ذلـك یـتم بسـرعة أنإال،من التكامل على التركیزمن امكانیة تأثیر مثل هذا النوع

ــللمنشــآت التــي تعمــل فــي نفــس الصــناعة، كمــا  ینتقــل التركیــز مــن بعــض الصــناعات شــدیدة أنه مــن الممكــن أن
الصــناعتین، تــم التكامـل بـین بعـض المنشـآت العاملـة بكلتـىإذاخاصـة ،ى مكملـة لهـاأخـر صـناعات إلـىالتركیـز 

التطــویر و البحــث و 2بعــض االســتراتیجیات الخاصــة بالمنشــآت داخــل الصــناعة مثــل اســتراتیجیات االعــالنأنكمــا 
.كبیر على التركیز داخل الصناعةأثرلها 3كذلك استراتیجیات التسعیرو 

ى التــأثیر علــى خــر مــن شــأنها هــي األدورة حیــاة المنشــآت دخــل الصــناعةفــإنجانــب مــا ســبق إلــى
كذلك الكیفیة التي یتم من خاللها خـروج و ،السرعة التي یتم بهما انشاء منشآت جدیدةو الطریقة أنالتركیز، حیث 

بالتالي التأثیر على التركیز.و ،حجمهاو التأثیر على عدد المنشآت بإمكانه،ى من الصناعةأخر منشآت 

حملــة أندرجــة التركیــز داخــل الصــناعة، حیــث ضــا فــي تفســیر أیمهمــة عوامــل التجــارة الخارجیــةتعــد 
أهـمتتمثـل و تحریـر التجـارة الخارجیـة بفعـل العولمـة، إلـىزیادة التركیز في العدید من اسواق دول العالم كان مرده 

، هـاالمسـتوردة منو والحصص المصـدرة السلعة التي تنتج داخل تلك الصناعة، عوامل التجارة الخارجیة في اسعار 
یة عوامـل التجـارة همنظرا ألو ؛4تأثیرا على التركیز داخل الصناعات المحلیة من الصادراتأكثرتعتبر الواردات و 

ضـرورة اخـذها بعـین االعتبـار عنـد إلىبعض االقتصادیین نادىالخارجیة في تفسیر التركیز داخل الصناعة فقد 
شـكال المعدلـة لمقـاییس التركیـز یمكـن ذكـر األمـن و ، سـواق المحلیـةاألاستخدام مقاییس التركیز لتقییم التركیز في 

1 Jürgen Müller, The Impact of Mergers on Concentration: A Study of Eleven West German Industries, The Journal of
Industrial Economics, Vol 25, N° 2, dec 1976. pp 113-132.
2 Thomas S. Friedland, Advertising and Concentration, The Journal of Industrial Economics, Vol 26, N° 2, dec 1977. pp
151-160.
3 George Symeonidis, Price Competition and Market Structure: The Impact of Cartel Policy on Concentration in the
UK, The Journal of Industrial Economics, Vol 48, N° 1, Mar 2000. pp 1-26.
4 Tein-chen Chou, Concentration, Profitability and Trade in a Simultaneous Equation Analysis: The Case of Taiwan,
The Journal of Industrial Economics, Vol 34, N° 4, june 1986. pp 429-443.
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التــي ســوف یــتم التطــرق لهــا فیمــا بعــد فــي مقــاییس و الشــكل التــالي الــذي یعبــر عــن الشــكل المعــدل لنســبة التركیــز 
=:  1التركیز ( ⁄ ).

.منشأة داخل الصناعة المحلیةأكبر: مخرجات ؛                        : نسبة التركیز المعدلة

: تمثل مقدار الواردات: تمثل مقدار الصادرات؛         ؛      : اجمالي مخرجات الصناعة المحلیة

المطلقةالمطلب الثاني: مقاییس التركیز

مقـاییس نسـبیة، حیـث و : مقـاییس مطلقـة 2عموما یمكن التمییز بین نوعین رئیسیین من مقاییس التركیـز
التبـاین و تعتمد المقاییس المطلقة في عملیة قیاسها للتركیز على التوفیـق بـین عـدد المنشـآت العاملـة فـي الصـناعة 

المقـاییس النســبیة فهـي تكتفـي بــالتركیز علـى التبـاین فــي الحصـص السـوقیة للمنشــآت أمـافـي حصصـها الســوقیة، 
.ل الصناعة دون التركیز على عددهاداخ

معكوس عدد المنشآت: أوال
ذا المؤشـر ال هـفـإنبالتـالي و عدد المنشآت العاملة في الصناعة؛ و : هNحیث یعبر عنه بالكسر و 

Hannah andهـذا مـا یجعلـه ال یسـتجیب لـبعض معـاییر و الـوزن النسـبي لتلـك المنشـآت، یأخذ بعـین االعتبـار 

Kay ،هـو و ،لها نفس التركیز) 1ـ 1الواردة في الجدول (03و02و01الصناعات فإنحسب هذا المؤشر إذا
ن تكــون فیهــا الحصــص الســوقیة للمنشــآت أیــفــي حــاالت نــادرة إالمــا حــد مــن اســتخدامه فــي الدراســات التطبیقیــة 

العاملة في الصناعة متقاربة.

1 M. A. Utton, Domestic Concentration and International Trade, Oxford Economic Papers, Vol 34, N° 3; Nov 1982. Pp
479-497.
2 Yves Morvan, Fondement d’économie industrielle, 2ème édition, édition economica, paris, 1991. P 133.
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نسبة التركیزثانیا: 

مقاییس التركیـز المسـتخدمة، حیـث یقـوم بقیـاس المجمـوع التراكمـي أهمیعتبر هذا المؤشر من بین 
عــدد اختیــاري یختــاره rیعتبــر و ، ـیرمــز لــه بــو منشــأة كبیــرة داخــل الصــناعة، rلنســبة الحصــص الســوقیة ل 

:1یمكن التعبیر عن مؤشر نسبة التركیز بالعالقة التالیةو الباحث،  C = ∑ = ∑
X:الحصة السوقیة للمنشأة: ؛              الكلي للصناعةاإلنتاجi؛ C : نسبة التركیز لr.منشأة

ه یعامــل كــل المنشــآت داخــل الصــناعة أنــیعتبــر هــذا المؤشــر بســیطا مــن حیــث عملیــة الحســاب حیــث و 
هاتــه أنمنشــأة فقــط داخــل الصــناعة، غیــر أكبــرrالبیانــات الخاصــة ب إلــىیحتــاج و بالتــالي فهــو ، بــنفس الــوزن

المشـكلة فـي أنكمـا، بغـض النظـر عـن بقیـة أجـزاء الصـناعةالمیزة تعتبر مشكلة كذلك ألن المؤشـر سـوف یقـوم 
على دراسات سـابقة مماثلـة لهاتـه بناءالذي یتم بطریقة تحكمیة و ،rفي كیفیة اختیار قیمة أیضااستخدامه تكمن

.الدراسة

، وتمثـل نسـبة التركیـز نقطـة واحـدة [8 ,3]تقع ضمن المجـال rیتم اختیار قیمة ل عادة في اله أنحیث 
ال تعبـــر علــى طبیعـــة و المعلومــات التـــي یوفرهــا المقیـــاس تبقــى ناقصــة فــإنبالتـــالي و ،فقــط علــى منحنـــى التركیــز

لهذا و حنى التركیز، خاصة ما تعلق بالمعلومات الخاصة بالمنشآت الكبرى داخل الصناعة، نالتركیز على طول م
.مؤشر التركیز ال یسمح بترتیب منحنیات التركیز خاصة عندما تتقاطع فیما بینهافإن

IndexHirschman–Herfindahlهیرشمان هیرفندال ثالثا: مؤشر 

یـة نسـبیة لكـل منشـأة تعمـل داخـل الصـناعة مسـاویة لحجـم حصـتها أهمیعطي هـذا النـوع مـن المؤشـرات 
هیرفنـــدال لقـــد شــهد مؤشـــر و هــذا المؤشـــر یســـمح بتجــاوز نقـــائص مؤشـــر نســبة التركیـــز،  فـــإنبالتـــالي و الســوقیة، 

اسـتخداما ) HHالذي یرمز له اختصـارا ب مؤشـر و HHIأوHerfindahl indexكما یعرف ب أوهیرشمان (
1 Jean Tirole, The theory of industrial organization, seventh printing, The MIT Press, England, 1994. P 221.
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التحـالف بـین و واسعا من قبـل البـاحثین فـي مجـال تركیـز الصـناعة، خاصـة عنـد القیـام بتحلیـل سـلوكات االنـدماج 
ذلك و مربع الحصص السوقیة للمنشآت العاملة في الصناعة، HHتساوي قیمة مؤشر و المنشآت داخل الصناعة، 

=: 1كمـــا تظهـــره العالقـــة التالیـــة =أو ∑ ∑ ( والهـــدف مـــن تربیـــع الحصـــص (
بــالرغم مــن عــدم و ، حجــم حصــتها الســوقیة داخــل الصــناعةالســوقیة للمنشــآت هــو اعطــاء وزن لكــل منشــأة بمقــدار 

هنـاك بعـض المحـاوالت أنإالوجود قیم معیاریة لهذا المؤشر یمكـن االعتمـاد علیهـا فـي تحدیـد مسـتوى التركیـز، 
لجنـة التجـارة الفدرالیـة االمریكیـة، حیـث و تم اعتمادها من قبل وزارة العـدل لوضع قیم معیاریة له،  مثل القیم التي

:2حددا حجم التركیز وفق القیم التالیة

 عندما یكون< ؛ال یوجد تركیز داخل الصناعة0,15
 0,15عندما یكون ≤ < التركیز یكون متوسطا؛فإن0,25
 0,25عندما یكون یكون مرتفعا.التركیز فإن≥

Hannah and Kay indicesكاي و مؤشرات هانا رابعا: 

یعتبر مؤشـر هانـا و كاي بوضع مؤشر اشمل من مؤشر هیرشمان هیرفندال، و لقد قام كل من هانا 
عدد المنشآت داخل و ،لكونه یعتمد في عملیة القیاس على حجم الحصص السوقیة،كاي من المؤشرات المطلقةو 

: /  أوزانا للحصص السوقیة للمنشآت العاملة فـي الصـناعة مسـاویة ل HKیعطي مؤشر و الصناعة، 
<معلمة تحكمیة بحیث  ≠و0 1 ،

)كاي یؤخذ الشكل التالي:    و مؤشر هانا فإنعلیه و  ) = ∑
.زانا لحصص المنشآت تختلف باختالف قیمة أو المؤشر یعطي فإنبالتالي و 

1 Malcolm C.Sawyer, The Economics of Industries and Firms: theories, evidence and policy, SECOND EDITION,
Routledge, UK, 1985. P 20.
2 U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines, USA, August 19, 2010.
P 19. Url: http://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c.
consulté le 25/02/2015. A 10 :50.
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:1مقلوب المؤشر یمكن كتابته على الشكل التاليفإنHKلعدد المنشآت حسب مؤشر المكافئالرقم لحساب و 

( ) = (∑ )( ة ربعــــاألكـــاي یســــتوفي الخصــــائص و مؤشــــر هانــــا فـــإنHHمثلـــه مثــــل مؤشــــر و ؛ (
یة التي قاما بوضعها.ساساأل

Entropy indexمؤشر انتروبي خامسا: 

) من المؤشرات التي تعطي للحصص السوقیة للمنشآت أوزانـا مختلفـة، Eمؤشر یعتبر مؤشر انتروبي (
هذا المؤشر یقدم أوزانا مساویة للوغاریتم مقلوب الحصص السوقیة للمنشآت، حیـث یمكـن تمثیـل مؤشـر أنحیث 

E  :بالعالقة التالیة= ∑ ln( )
فــي (E=0)0مــن المؤشــرات المعكوســة لقیــاس التركیــز ألنــه یأخــذ القیمــة لهــذا یعتبــر مؤشــر انتروبــيو 

=یأخذ القیمة و حالة االحتكار التام،  ln تحتـوي علـى و فـي حالـة صـناعة یسـود بهـا هیكـل المنافسـة التامـة
تبسـیط عملیـة اسـتخدام المؤشـر فقـد تـم عـرض أجـلمـن و مـن المنشـآت تمتلـك حصـص سـوقیة متسـاویة، Nعدد 

:2الذي یأخذ الشكل التاليو (Relative Entropy coefficient (RE))نتروبي النسبي معامل ا = = ∑ ln( فــي حالــة االحتكــار التــام صــفریأخــذ القیمــة REمعامــل فــإنبالتــالي و (

صیاغة جدیدة تقدم بها مارفیلس ى فقد شهد مؤشر انتروبيأخر من جهة و في حالة المنافسة التامة، واحدالقیمة و 
یتعلـق ذلـك و مؤشر انتروبي هو من المؤشرات المعكوسة لقیاس التركیـز، أنتوضیح أجلهذا من و ،1971سنة 

=:   3بالصیاغة التالیة ∏⟸= − ln∏ ⟸= ln∏.

1 Jacob A Bikker and Katharina Haaf, Measures of competition and concentration in the banking industry: a review of
the literature, Economic & Financial Modelling, Vol 9, N° 2, 2002. Pp 53-98.
2 R.R. Barthwal, Industrial economics: An introductory text book, 2nd edition, New Age International publisher, New
delhi, India, 2004. p 198.

.39روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص 3
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xRosenbluth indeTheمؤشر روزنبلوث سادسا: 

اعتماده في عملیة القیـاس علـى إلىهذا راجع و یعتر هذا المؤشر من المؤشرات المطلقة لقیاس التركیز 
ــا فــإنبالتــالي و حصــتها الســوقیة، إلــىباإلضــافةترتیــب المنشــأة داخــل الصــناعة  أكبــرهــذا المؤشــر یعطــي أوزان
ة داخل الصناعة مما یجعل قیمة ترتیبها كبیرة، أخر مراتب متخیرة تحتل األهاته أنللمنشآت الصغیرة على اعتبار 

=: 1یأخذ المؤشر الشكل التاليو  ∑ .
؛i: الحصة السوقیة للمنشأة 

فـي حالـة احتـواء أمـافي حالة كون المنشآت العاملة في الصناعة ذات احجـام متسـاویة، یأخذ المؤشر القیمة و 
).R=1قیمة المؤشر تكون مساویة للواحد (فإنالصناعة على محتكر وحید 

The Horvath indexمؤشر هورفاث سابعا: 

Comprehensive Concentration Indexضــا تســمیة مؤشــر التركیــز الشــامل أییطلــق علیــه و 

)CCI ( هذا لكونه یقوم بحساب قیمة التركیز داخل الصناعة باالعتماد على معطیات كـل المنشـآت العاملـة بهـا، و
=:2حیث یتم حساب قیمة المؤشر عبر العالقة التالیة + ∑ 1 + 1 − / = 1

منشــأة داخــل الصــناعة كبــرســوقیة ألالمؤشــر یعبــر عــن تركیــز الصــناعة مــن خــالل جمــع الحصــة الفــإنبالتــالي و 
1بأوزان مساویة ل  و ى خر األصبة بقیة المنشآت أن) مع مجموع مربع بوزن مساوي للواحد( + 1 أي−
ة منشــآت أربعــ، فلــو اخــذنا كمثــال صــناعة بهــا jى ماعــدا المنشــأة خــر األزائــد الحصــة الســوقیة لبقیــة المنشــآت 1
علــى ℅5، ℅15، ℅30، ℅50بعــد ترتیبهــا ترتیبــا تنازلیــا كمــا یلــي: كانــت الحصــص الســوقیة لتلــك المنشــآت و 

لهاته الصناعة یتم حسابه كما یلي:CCIقیمة مؤشر ال فإنالتوالي 

1 Douglas Needham, The economics of industrial structure conduct and performance, ST. Martin’s Press Inc., USA,
1978. P 125.
2 Janos Horvath, Suggestion for a Comprehensive Measure of Concentration, Southern Economic Journal, Vol 36, N° 4,
Apr 1970. pp 446-452.
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CCI = 0.5 + (0.3) 1 + (1 − 0.3) + (0.15) 1 + (1 − 0.15)+ (0.05) 1 + (1 − 0.05) = 0.5 + 0.153 + 0.0416 + 0.0049⟹ CCI = 0.6995
قلیل االستخدام في الدراسـات المیدانیـة مقارنـة ببقیـة المؤشـرات السـابقة التـي تـم التطـرق الیهـا CCIیعتبر مؤشر و 

؛HHIمؤشر و HKمثل مؤشر 

) R-P(مؤشر Panzar and Rosseـلstatistic-Hمؤشر ثامنا: 

لقــد اشــتهر هــذا المؤشــر باســتخدامه فــي قیــاس التركیــز داخــل الصــناعة المصــرفیة، حیــث قــام كــل مــن 
PanzarوRosse مقیـــاس للتركیـــز داخـــل إلـــىبحـــاث للتوصـــل بعـــدة أ1987و1977فـــي الفتـــرة الممتـــدة بـــین

هــذا ال یمنــع امكانیــة تطبیقــه فــي أنغیــر ،H-statisticمقیــاس إلــىبالتــالي تــم التوصــل و ،الصــناعة المصــرفیة
البنــوك داخــل الصــناعة المصــرفیة تعمــل عنــد أنینطلــق اســتخدام هــذا المؤشــر مــن فرضــیة و ى؛أخــر صــناعات 

ى مـن داخـل أخـر تلك البنوك داخل الصناعة یتم تحت تـأثیر أطـراف أداءأنو ،الطویلجلاألمستوى التوازن في 
كــذلك یفتـرض تجــانس و ،مــن الوحـدةأكبـریفتــرض وجـود مرونــة سـعریة لطلــب P-Rنمـوذج فــإنلهـذا و الصـناعة، 

.العاملة داخل نفس الصناعةهیكل التكالیف بالنسبة للبنوك 

التـي تتحقـق عنـد تسـاوي االیـرادات الحدیـة مـع التكـالیف و وضعیة التوازن داخل الصناعة إلىبالرجوع و 
;∗التــي یمكــن التعبیــر عنهــا كمــا یلــي:  و ،الحدیــة للبنــوك ∗; − ( ∗; ; ∗حیــث یرمــز (

mمعامـل ل و هـعـدد البنـوك فـي الصـناعة عنـد التـوازن، إلـى∗یرمز و مخرجات البنك عند التوازن، إلى

تـؤثر علـى دالـة أنهـو معامـل للمتغیـرات عنـد التـوازن التـي یمكـن ر مـدخالت البنـوك عنـد التـوازن، عامل سع
فإنبالتالي و بنك، تؤثر على دالة التكالیف للأنهو معامل للمتغیرات عند التوازن التي یمكن االیرادات للبنك، 

ذلك و سعار المدخالت الكلیة للبنك بالنسبة للتغیر في أتساوي مقدار مرونة االیرادات H-statisticقیمة المؤشر 
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=:1كمـا یلـي ∑ ∗ . یكـون علـى احـدى الحـاالت أنیمكـن H-statisticمؤشـر فـإنعلیـه و ∗

:2التالیة

≤ هیكل الصناعة هو هیكل احتكار تام؛أنهو ما یدل على و 0
0 < < نقــول عــن هاتــه والواحــدالصــفرعنــدما تكــون قیمــة المؤشــر لصــناعة مــا محصــورة بــین 1

هذا عند و هیكل منافسة احتكاریة و Hهذا عند قیم صغیرة ل و ها تتدرج ما بین هیكل احتكار القلة أنالصناعة 
تكون قریبة من الواحد الصحیح؛Hقیم ل 

= هذا راجـع لكـون قیمـة و هیكل الصناعة هو هیكل منافسة تامة، أنتشیر هاته القیمة للمؤشر و 1
سـعار المـدخالت، ألن التـوازن فـي حالـة المنافسـة غیر بنفس النسبة التي تتغیر بها أالمداخیل عند التوازن تت

مع التكالیف الحدیة للمدخالت.األسعارالتامة یتحدد عند النقطة التي تتساوى فیها

النسبیةالتركیز مقاییس المطلب الثالث: 

كمـا تعـرف بمقـاییس الالمسـاواة) بقیـاس مـدى التبـاین فـي الحصـص السـوقیة أوتقوم المقاییس النسبیة (
یشـتق هـذا النـوع عـادة مـا و خذ بعـین االعتبـار عـدد المنشـآت العاملـة بهـا، األللمنشآت العاملة في صناعة ما دون 

).Lorenz curveمن المقاییس من منحنى معروف بمنحنى لورنز (

منحنى لورنزأوال: 

قام لورنز سنة Methods of measuring the concentration of wealthفي مقال له بعنوان 
الثروة (الدخل) بین هذا كأداة تستخدم للتعبیر عن مدى التباین في توزیع و بطرح المنحنى المعروف باسمه 1905

لقــد تــم اســتخدام منحنــى لــورنز بعــد ذلـك فــي التعبیــر عــن مــدى التبــاین فــي الحصــص الســوقیة و ، 3افـراد مجتمــع مــا

1 Bikker, J.A., S. Shaffer and L. Spierdijk. Assessing competition with Panzar-Rosse model: the role of scale, costs and
equilibrium. DNB Working Paper, N° 225, oct 2009. p 6.
2 Jim Wong and al, Competition in Hong Kong’s Banking Sector: A Panzar-Rosse Assessment, chapter in: Hans
Genberg and Cho-Hoi Hui ,The Banking Sector in Hong Kong: Competition, Efficiency, Performance and Risk, Palgrave
Macmillan, UK, 2008. P 18.
3 M. O. Lorenz, Methods of measuring the concentration of wealth, Publications of the American Statistical
Association, Vol 9, N° 70, june 1905. Pp 209-219.
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النسبة المئویة التراكمیة لعدد المنشآت مرتبة ترتیبا تنازلیا℅100

A

S

S

یبین هذا المنحنى في كل نقطة مـن نقاطـه التبـاین فـي المجمـوع التراكمـي للحصـص و ؛للمنشآت داخل صناعة ما
1یث حمنشأة داخل الصناعة (أكبرnالسوقیة النسبیة ل  ≤ ≤(.

یمثــل المحــور األفقــي لمنحنــى لــورنز النســبة المئویــة التراكمیــة لعــدد المنشــآت مرتبــة ترتیبــا تنازلیــا، أمــا 
ه فإنــلهــذا و منشــأة الســابقة، nراكمیــة للحصــص الســوقیة المقابلــة لـــالمحــور العمــودي فهــو یمثــل النســبة المئویــة الت

منحنــى لــورنز لتلــك الصــناعة یتمثــل فــي فــإنة فیمــا بینهــا عنــدما تكــون الحصــص الســوقیة لتلــك المنشــآت متســاوی
مســاویة للمجمــوع التراكمــي للحصــص هــذا نظــرا لكــون النســبة و ل مــن المعلــم المرســوم بداخلــه، و محــور الربــع األ

هـذا یـدل علـى وجـود فـإنكلما انحرف منحنى لورنز لصناعة ما عن المحـور االول و منشأة؛ nـالسوقیة النسبیة ل
الشكل التالي یوضح منحنى لورنز الحدى الصناعات:و تباین في الحصص السوقیة للمنشآت بتلك الصناعة، 

): منحنى لورنز2ـ 1الشكل رقم (

Source: M. O. Lorenz, Methods of measuring the concentration of wealth; Publications of the

American Statistical Association, Vol 9, N° 70, june 1905. Pp 209-219.

Gini coefficientمعامل جیني ثانیا: 

انطالقا من المنحنى السابق یمكن التعبیر و یتم اشتقاق قیمة معامل جیني من منحنى لورنز للالمساواة، 
:1عن قیمة معامل جیني بالعالقة التالیة

.41روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص 1
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= لورنز منحنى من المظلل الجزء مساحة
المثلث مساحة

-Nوعندما تتكون الصناعة من منشأة واحدة تسیطر على جزء كبیر من الصـناعة 1یأخذ معامل جیني القیمة و 

من المنشآت ذات حصص سوقیة هامشیة تكاد تكـون معدومـة، ممـا یجعـل مـن مسـاحة الجـزء المظلـل مسـاویة 1
ام متسـاویة (مـن حیـث مـن المنشـآت ذات احجـNكانت الصـناعة تتكـون مـن عـدد إذا؛ أما OSTلمساحة المثلث 

حجــام یكــون معــدوما األالتبــاین فــي أنإلــىهــذا راجــع و ، (G=0)تســاوي الصــفر Gقیمــة فــإنالحصـص الســوقیة) 
ل للمعلــم و مســاحة الجــزء المظلــل تكــون معدومــة ألن منحنــى لــورنز یكــون منطبقــا علــى المحــور األفــإنبالتــالي و 

معامل جیني بالعالقة التالیة:ریاضیا یمكن التعبیر عن قیمة و المرسوم بداخله، 

= ∑ ∑∑ − 1
معامل االختالفثالثا: 

االنحراف المعیاري النسبي) من المؤشـرات االحصـائیة التـي یـتم االسـتعانة أویعتبر معامل االختالف (
بها عند القیام بالمقارنة بین مجموعـة مـن العینـات االحصـائیة تختلـف فیمـا بینهـا مـن حیـث المتوسـطات الحسـابیة 

حیـث یـتم وكذلك من حیث قیمة االنحراف المعیاري، كما یعتبر هذا المؤشر من مؤشـرات قیـاس التشـتت النسـبیة،
: 1حسابه وفق العالقة التالیة

= = 1 − 1
ه حاصــل قســمة االنحــراف المعیــاري لحجــم المنشــآت داخــل أنــه یمكــن تعریــف معامــل االخــتالف علــى فإنــبالتــالي و 

سابي للحصص السوقیة داخل الصناعة.الصناعة مقاسة بحجم حصصها السوقیة مقسوما على المتوسط الح

1 R.R Barthwal, op cit ; p 200.
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تباین لوغاریتم أحجام المنشآت: رابعا

ضـــا مـــن المؤشـــرات المســــتخدمة لقیـــاس التشـــتت فـــي الحصـــص الســـوقیة للمنشـــآت داخــــل أییعتبـــر هـــذا المؤشـــر 
لقــد تــم التعبیــر عــن هــذا المؤشــر وفــق العدیــد مــن الصــیغ نــذكر منهــا الصــیغتین التــالیتین: الصــیغة و الصــناعة، 

=: 1لىو األ ∑ (log ) − ∑ log
حیــث یمكــن صــیاغة المؤشــر علــى أمــا الصــیغة الثانیــة فهــي تعتمــد علــى الوســط الهندســي ألحجــام المنشــآت

=:  2الشــكل التــالي ∑ log صـــص قیمــة المؤشـــر تكــون معدومــة عنـــد تســاوي الحفــإنبالتـــالي و ̅
السوقیة للمنشآت داخل الصناعة.

The Linda indexمؤشر لندا خامسا: 

لنسبة بین متوسط الحصص السوقیة لـالتي تعبر عن او Qiینطلق هذا المؤشر من حساب النسبة 
iة مقارنة بمتوسط الحصص السوقیة لـمنشأة داخل الصناعأكبرK-iى حیـث خـر منشـأة األK هـو عـدد المنشـآت
هـو مجمـوع حیـث أن =كمـا یلـي: Qiیتم حساب النسـبة السـابقة و Nو2یأخذ قیمة ما بین و 

منشأة داخل الصناعة؛أكبرiالحصص السوقیة لـ

منشأة داخل الصناعة؛ أكبرKمجموع الحصص السوقیة لـ: 
=: 3قیمة مؤشر لندا یمكن حسابه وفق العالقة التالیةفإنبالتالي و  ∑

منشـأة داخـل الصـناعة مقارنـة أكبـرiـمؤشر لندا یعبر عن مدى التباین في متوسط الحصـص السـوقیة لـفإنإذا
یعتبر من المؤشـرات النسـبیة ألنـه یسـمح بقیـاس التركیـز داخـل مجموعـة جزئیـة ولهذا فهو ببقیة المنشآت داخلها، 

عملیـة حسـاب المؤشـر تتطلـب عـدد احتكـار قلـة) ممـا یجعـل تسیطر على جزء كبیر من الصـناعة (من المنشآت 
منشأة داخل الصناعة؛kـقلیل من البیانات تخص ال

1 Paul R. Ferguson, Glenys J. Ferguson, Industrial economics: issues and perspectives, 2nd edition, New York University
Press, USA, 1994. P 42.

.42روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص 2
3 R.R Barthwal, op cit ; p 199.
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المؤشرات المستخدمة في قیاس التركیز داخل صناعة ما، أهممن بالرغم من كون المؤشرات السابقة و 
ام هاته األخیرة ستخداأنإالى یمكن استخدامها في عملیة قیاس التركیز، أخر هذا ال ینفي وجود مؤشرات أنإال

رض الواقع.كان محدودا على أ

أشكالهو الصناعة إلىعوائق الدخولمفهوم : الثانيالمبحث 

مهمــة فــي تحدیــد خصــائص هیكــل الصــناعة، نظــرا الرتباطهــا بمفهــوم المنافســة تعتبــر عوائــق الــدخول
لهذا سنحاول التطـرق فـي هـذا و ه هذا سیعطي فكرة حول مستقبل المنافسة داخل الصناعة، فإنبالتالي و المحتملة، 
أنواعها.و مفهوم عوائق الدخول إلىالمبحث 

عوائق الدخولإلىاألول: مدخل المطلب 

تلـك أثـرول العدید مـن االقتصـادیین تقیـیم الخصائص الهیكلیة للصناعة، حیث حاأهمتعتبر عوائق الدخول ثاني 
األسئلة التي تـم طرحهـا حـول موضـوع عوائـق أهمالمنشآت العاملة في الصناعة، ولعل أداءو ى سلوكلالعوائق ع

:1الدخول تمثلت في

 یوجه سلوك المنشآت العاملة داخل الصناعة؟أنالمحتمل أوتحت أي الظروف یمكن للدخول الفعلي
تواها في ظل المنافسة التامة؟ما هي أسباب وجود فارق معتبر ألسعار الصناعة عن مس
 تخفیض المنافع الجماعیة خاصة ما تعلق بمنفعة المستهلك؟إلىهل یمكن لعوائق الدخول أن تؤدي
ما هي الصـناعات التـي تحتـوي علـى مثـل هاتـه و فعالیة في اعاقة الدخول؟ كثرما هي عوائق الدخول األ

العوائق؟

وجهات النظر التي تناولـت موضـوع عوائـق الـدخول، تالسابقة فقد تعددسئلة األجابة على مجموعة اإلأجلمن و 
شهر المحاوالت في موضوع عوائق الدخول.من أJ. S. Bainتعد محاوالت االقتصادي حیث

1 Godefroy Dang Nguyen, Économie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 1995. P 314.
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أوال: مفهوم عوائق الدخول

تمیــزت تلــك الصــناعة بصــعوبة دخــول منشــآت إذاهــا تحتــوي علــى عوائــق للــدخول أننقــول عــن صــناعة 
یحــدد ه الأنــإال،بعوائــق الــدخولالخــاصالمفهــومالــذهن إلــىهــذا التعریــف یقــرب أنبــالرغم مــن و جدیــدة الیهــا، 

بشكل واضح مفهومها الصحیح.

منشأة جدیدة مقدمة لتلك المنتجات والخدمات أو المقصود بعملیة الدخول هو ظهور ُمْنِتج جدید للسلع و 
التعریـف الـذي قدمـه نجـدعوائق الـدخولإلىلى التعاریف التي قدمت أو من بین و داخل صناعة أو سوق معینة، 

J. S. Bain فـي كتابـهBarriers to new competition المیـزات التـي تتـوفر هـا هـي أنعلـى ،1956سـنة"
ك یتجلى في قدرتها على البیع بسعر أعلى من سعر المنافسة لمدة طویلة علیها المنشآت القائمة دون الجدیدة وذل

شـــآت الحالیـــة مـــن یقصـــد بمـــدة طویلـــة تلـــك المـــدة التـــي تســـمح للمنو ، 1الصـــناعة"إلـــىدون جـــذب منشـــآت جدیـــدة 
.فقتهاأنس المال التي استرجاع تكالیف رأ

ه أنغیر ضوع عوائق الدخول، مو لى التي تناولتو ها من الدراسات األأنعلى Bainحیث اعتبرت دراسة 
Bainتعریـف أنضـیق، حیـث و ه تعریـف عـام أنـلعوائق الدخول Bainتعریف إلىمن بین االنتقادات الموجهة 

ا بقـدرة المنشـأة علـى الحفـاظ علـى اسـعار لمنتجاتهـا أساسـجعلها مرتبطة و لم یحدد بدقة خصائص عوائق الدخول 
ال یمیــز بــین Bainتعریــف فــإنبالتــالي و ى علــى الــدخول أخــر دون تحفیــز منشــآت ،التنافســیةاألســعاراعلـى مــن 

عوائــق الــدخول بشــرط البیــع ربــط Bainعوائــق الــدخول االســتراتیجیة، كمــا أن تعریــف و عوائــق الــدخول الهیكلیــة 
الصناعات التي تقوم المنشآت العاملة بها بالبیع بأسـعار فإنبالتالي حسبه و التنافسیة األسعارعلى من بأسعار أ 

.یكون غیر واقعیاأنهو ما یمكن و المنافسة تعتبر صناعات عدیمة عوائق الدخول 

، Bainبتقدیم فكرة عن عوائق الدخول مغایرة لتلك التي قدمها George Stiglerى قام أخر من جهة و 
إلىالتطرق Stiglerالنتائج المترتبة عنها، حاول و ثارها أإلىرق فبدال من تعریف عوائق الدخول من خالل التط

الصـناعة، إلـىالمنشآت التـي تنـوي الـدخول هاتتحملأنعوائق دخول باالعتماد على مدخل التكالیف التي یمكن 
) التـي اإلنتـاجمسـتوى مـن مسـتویات عملیـة أيعند (اإلنتاجأن "عوائق الدخول هي تكالیف Stiglerحیث یرى 

1 Godefroy Dang Nguyen, op cit, P 315.
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تتحملهـا المنشـآت المتواجـدة حالیـا داخـل أندون ،الصـناعةإلـىتبحث عن الدخول و ترید تتحملها المنشآت التي 
.1الصناعة"

ـــبالتـــالي و  ـــإن،Stiglerه حســـب فإن ـــدخول أناقتصـــادیات الســـلم ال یمكـــن اعتبارهـــا علـــى ف ـــق لل هـــا عوائ
بالنسـبة لجمیـع المنشـآت اإلنتـاج(خاصة في ظـل المسـاواة فـي الحصـول علـى التكنولوجیـا المسـتخدمة فـي عملیـة 

عنـد اإلنتـاجامكانیة أجلى تحملت تلك النفقات الالزمة من خر األالتي تبحث عنها) ألن المؤسسات الحالیة هي 
یصـنف اقتصـادیات السـلم علـى Bainأنالسـلم، بـالرغم مـن المستوى الذي یسمح لهـا االسـتفادة مـن اقتصـادیات

هــا مــن أنعلــى Stiglerكــذلك الحــال بالنســبة لتكــالیف االعــالن التــي ال یصــنفها و عوائــق الــدخول، أهــمهــا مــن أن
كـذلك تلـك المنشـآت التـي و ها تكالیف تتحملها كل من المنشآت الحالیة داخـل الصـناعة أنعوائق الدخول باعتبار 

لعوائق الدخول.Stiglerتعریف إلىاالنتقادات التي وجهت أهمهذا ما شكل و الصناعة، إلىول تنوي الدخ

ها "تلك العوامل التي تجعـل عملیـة أنعوائق الدخول على James Fergusonى عرف أخر من جهة و 
الصـناعة أسـعار ت المتواجـدة حالیـا داخـل الصناعة غیر مربحة فـي الوقـت الـذي تمـارس فیـه المنشـآإلىالدخول 

إلىاضاف Fergusonتعریف فإنبالتالي و ، 2رباح المحتكر"تمرة أستحقق بصفة مو على من التكالیف الحدیة أ 
.تكون اعلى من التكلفة الحدیةاألسعارأنهو و عنصر آخر Bainتعریف 

عوائـق أن، علـى Fisherعوائق الـدخول نجـد التعریـف الـذي قدمـه إلىى المقدمة خر األمن التعاریف و 
، 3السوق في الوقت الذي یكـون فیـه ذلـك الـدخول مفیـد اجتماعیـا"إلىیمنع الدخول أنالدخول هي "كل ما یمكن 

التكـالیف أنهذا التعریف ال یحدد بدقة خصائص عوائق الدخول مثله مثل التعاریف السـابقة فمـثال نجـد أنغیر 
تعتبـر أنالصـناعة یمكـن إلـىدیـدة التـي تنـوي الـدخول تواجـه المنشـآت الجأنالغیر قابلة لالسترجاع التي یمكـن 

إلـىیـؤدي دخـول تلـك المنشـأة أنهذا في حالـة احتمـال و ها لیست من عوائق الدخول أنحسب هذا التعریف على 
یعتبر من نقائص هذا التعریف.أنما یمكن و هو سوء استغالل الموارد اجتماعیا، 

1 R. Preston McAfee, Hugo M. Mialon, Michael A. Williams, What Is a Barrier to Entry?, The American Economic
Review, Vol 94, N° 2, 2004. pp 461-465
2 Harold Demsetz, Barriers to Entry, The American Economic Review, Vol 72, No 1, Mar 1982. pp 47-57.
3 Franklin M. Fisher, Diagnosing monopoly, Working paper department of economics, N° 226, Massachusetts institute
of technology, USA, oct 1978. P 28.
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، FisherوStiglerتعریفــا آخــر لعوائــق الــدخول یجمــع فیــه بــین تعریفــي كــل مــن weizsackerقــدمو 
نحــراف فــي فقــط ویخلــق اكــل عامــل یســبب تكلفــة إضــافیة تتحملهــا المنشــآت الداخلــة"فــإنweizsackerحســب و 

بالتـالي فلقـد واجـه تعریفـه نفـس االنتقـادات الموجهـة و ، 1"جتماعیـا یعتبـر عـائق للـدخولللموارد ااألمثلالتخصیص 
التعریفین السابقین.إلى

، حیث یتم عوائق الدخول هي عوائد تكون نتیجة التواجد المسبق داخل الصناعةفإنGilbertحسب و 
تحصل علیها المنشأة في حالـة مـا أنخذ بعین االعتبار تكلفة الفرصة البدیلة التي یمكن األقیاس ذلك العائد مع 

، 2ى بدیلةأخر قامت بنفس االستثمارات في صناعات إذا

أنهـا "كـل شـيء بإمكانـه أنعوائـق الـدخول علـى D. Carlton and J. Perloffكمـا عـرف كـل مـن 
غلـــب التعـــاریف التـــي تـــم أ فـــإنعلیـــه و ، 3منشـــأة (مقـــاول) مـــن انشـــاء مؤسســـة جدیـــدة داخـــل ســـوق معینـــة"أيیمنــع 

،اكتفت بالتركیز على بعض خصائصهاو وضع تعریف محدد لعوائق الدخول إلىالتعرض لها من قبل لم تتوصل 
ســعار المنافســة تواجــدة حالیــا داخـل الصــناعة بفــرض أســعار أعلـى مــن أا فــي قیـام المنشــآت المأساســالتـي تمثلــت و 

.كون ذلك الدخول مفید اجتماعیاإلىباإلضافةناعة الصإلىى على الدخول أخر یحفز ذلك منشآت أندون 

ثانیا: تصنیف عوائق الدخول

دخــول إلــىدى واضــح لجمیــع خصــائص عوائــق الــدخول أو تقــدیم تعریــف شــامل إلــىإن عــدم التوصــل 
ال ق، إئعملیة حصر تلك العواصعوبةهذا ما زاد منو ،العوامل ضمن فئة عوائق الدخولو العدید من الخصائص 

عوائـق الـدخول الخارجیـة) أو: عوائق الـدخول الهیكلیـة (4نوعین رئیسیین من عوائق الدخول هماهناكعموماه أن
عوائق الدخول الداخلیة)؛ أوعوائق الدخول االستراتیجیة (و 

1 R. Preston McAfee, Hugo M. Mialon, Michael A. Williams, op cit, p 462.
2 Godefroy Dang Nguyen, op cit, P 317.
3 Jeremy West, Barriers to Entry, The Competition Committee, OECD, October 2005. P 62.
4 Niu, Yongge, Lily C. Dong, and Rong Chen, Market entry barriers in China, Journal of Business Research, vol 65, N° 1,
2012. pp 68-76.
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،ا بالخصــائص الهیكلیــة للصــناعةأساســتلــك العوائــق المرتبطــة إلــىحیــث تشــیر عوائــق الــدخول الهیكلیــة 
المنشــآت العاملــة بالصــناعة ال تســتطیع التــأثیر علیهــا، أمــا عوائــق الــدخول فــإنحیــان األغلــب فــي أ ه فإنــبالتــالي و 

ة للمنشآت القائمة داخل الصناعة.االستراتیجیة فهي تلك العوائق الناتجة عن بعض السلوكات االستراتیجی

المطلب الثاني: عوائق الدخول الهیكلیة

هـي تلـك العوائـق التـي ال تسـتطیع المنشـآت ول الهیكلیـةخعوائـق الـدفـإنتم التطرق له من قبل حسبما
بناءتتحدد أنتلك التي یمكن أوالصناعة التأثیر فیها، إلىال المنشآت المحتمل دخولها و الحالیة داخل الصناعة 

مواجهــة المنافســة الحالیــة داخــل إلــىهــا التــي تهــدف مــن خاللو ،علــى ســلوكات المنشــآت الحالیــة داخــل الصــناعة
الصناعة.إلىمنع دخول منشآت جدیدة أجللیس الهدف منها اعداد استراتیجیات من و ،الصناعة

: اقتصــادیات الســلم، 1ضــمن عوائــق الــدخول الهیكلیــة ثالثــة عوائــق رئیســیة تتمثــل فــيJ. Bainیمیــز و 
یتعلـق و ،ى لعوائـق الـدخول الهیكلیـةأخـر صـناف أافة ه یمكن اضـأنتمییز المنتجات؛ غیر و مزایا التكالیف المطلقة 

الجغرافیة.و مر بعوائق الدخول القانونیة األ

ال: اقتصادیات السلمأو 
للوحــدة الواحـدة مــن مخرجـات عملیــة المتوسـطةظــاهرة انخفـاض التكــالیف إلـىتشـیر اقتصـادیات الســلم 

: 2یمكــن التمییــز بــین نــوعین مــن اقتصــادیات الســلمو للمنشــأة، الكلــياإلنتــاجالناتجــة عــن زیــادة مســتوى اإلنتــاج
المتمثل فـي انخفـاض التكـالیف االجمالیـة الناتجـة عـن و ،(pecuniary economies)اقتصادیات السلم المالیة 

اسـتفادة المنشـأة مـن التـي عـادة مـا یتبعهـا و ،اإلنتـاجعوامـل و لیـة و زیادة حجم مشتریاتها مـن المـواد األو التخصص 
تنشـأ مـن خـالل اعتمـاد تكنولوجیـا أنالتـي یمكـن و اقتصادیات السـلم الحقیقیـة و سعار مشتریاتها؛ تخفیضات على أ

، اإلنتـاجتقلیـل التكـالیف المتوسـطة لعملیـة أوتسمح بزیادة عدد الوحـدات المنتجـة ،طریقة تنظیم محددةأومعینة 
دنـى حجـم مـن أقـلاألهـا انتـاج علـى یجـب علی،بالتالي حتى تتمكن المنشأة من االستفادة مـن اقتصـادیات السـلمو 

1J.Chuch & R.Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, McGraw-Hill, USA, 2000. Pp 514-517.
2 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 34.
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یعــرف بــأدنى مســتوى للحجــم هــو مــا و ،یســمح لهــا بتحقیــق ادنــى مســتوى للتكــالیف المتوســطةیمكــن أن،اإلنتــاج
.(Minimum-efficient scale MES)مثل األ

لـى فـي حالـة كـون و تتمثـل األ:تشكل عوائق للدخول في حالتین رئیسـیتینأنیمكن القتصادیات السلم و 
مر من الداخلین األبالتالي یتطلب و ،كبیر نسبیا مقارنة بحجم السوق االجماليMESأدنى مستوى للحجم األمثل 

أمـــا الحالـــة الثانیـــة فتتمثـــل فـــي كـــون و ؛ بلـــوغ ذلـــك الحجـــمأجـــلالصـــناعة القیـــام باســـتثمارات كبیـــرة مـــن إلـــىالجـــدد 
ذات حجـم معتبـر، ممـا یعنـي ضـرورة MESعند مستوى أدنى من اإلنتاجبالتكالیف االضافیة المترتبة عن القیام 

حتـى ال تكـون التكـالیف المتوسـطة ،MESیكـون قریـب مـن اإلنتـاجالعمل عند مستوى مـن بالتزام الداخلین الجدد 
رنة بأدنى حجم للتكالیف المتوسطة.لمنتجاتها كبیرة جدا مقا

ســواق الصـــغیرة األاقتصــادیات الســلم تشـــكل عوائــق فعالــة للــدخول فــي أنضــا أیثبتــت الدراســات كمــا أ
كثــراألیمثــل علــى MESمثــل لإلنتــاج األأدنــى مســتوى للحجــم أنBainالكبیــرة، حیــث اثبــت باألســواقمقارنــة 

MESأنإلـىسـواق الصـغیرة فقـد توصـلت دراسـته األفیما یخـص و الكبیرة، لألسواقمن الحجم االجمالي ℅7.5

.1سواق محل الدراسةاألفي ثلث ℅25شكل 

میزة التكالیف المطلقةثانیا: 

ها تمتلك میزة مطلقة فـي التكـالیف عـن المنشـآت أننقول عن منشأة متواجدة حالیا داخل الصناعة على 
علـى مـن منحنـى التكـالیف للمنشـآت الجدیـدة أ جـلاألكان منحنى التكالیف المتوسطة طویلـة إذاالمحتمل دخولها، 

المنشـآت التـي فـإنبالتـالي و للمنشـآت المتواجـدة داخـل الصـناعة فـي كـل نقطـة مـن نقاطـه، جـلاألالمطلقة طویلـة 
الصناعة.إلىیجب علیها التفكیر ملیا قبل اتخاذ قرار الدخول ؛الصناعةإلىتنوي الدخول 

لهــا فــي الســیطرة علــى تكنولوجیـــا أو یتمثــل ،ة مــن عــدة مصــادرقــتنشــأ میــزة التكــالیف المطلأنیمكــن و 
التي عادة ما تشكل سر و ،التجربةأثرفعل بالمهارات التي اكتسبتها المنشآت الحالیة و من خالل الخبرات ،معینة

1 Jasper Blees Ron Kemp Jeroen Maas Marco Mosselman, Barriers to Entry Differences in barriers to entry for SMEs
and large enterprises, Research Report H200301, Scientific Analysis of Entrepreneurship and SMEs, the Netherlands'
Ministry of Economic Affairs, May 2003. P 71. Url: http://ondernemerschap.panteia.nl/pdf-ez/h200301.pdf . Consulté
le 29/02/2016. À 21:02.
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كذلك تنشأ میزة التكالیف المطلقة من حصول المنشآت الحالیة على متطلبات عملیتها و سرار تلك المنشآت، من أ
المـوارد و بعـض قنـوات التوزیـعو ،اإلنتـاجعوامـل أو،لیةو مر بالمواد األاألتعلق سواء،منخفضةیة بأسعاراإلنتاج
بأســعار منخفضــة و ذات الخبــرة العالیــة و كــذلك تــوفر المنشــآت الحالیــة علــى الیــد العاملــة المتخصصــة و ،المالیــة
ظــروف عمــل و علــى مقابــل اجــور أ ال إ،ى جدیــدة داخــل الصــناعةأخــر منشــآت إلــىالتــي ال تقبــل التحــول و ،نســبیا
.أحسن

كـــذلك بـــأدنى و تـــرتبط فعالیـــة هـــذا النـــوع مـــن عوائـــق الـــدخول بحجـــم المنشـــآت الحالیـــة داخـــل الصـــناعة و 
حجــام منشــآت الحالیــة داخــل الصــناعة ذات أه فــي حالــة كــون الأنــ، حیــث MESمثــل لإلنتــاج األمســتوى للحجــم 

هذا فإن،MESمن أكبرلفضاء المتبقي داخل السوق یكون اأنو ،صغیرة نسبیا مقارنة بالحجم اإلجمالي للسوق
كــذلك الحــال عنــدما تــتمكن احــدى المنشــآت الجدیــدة الحصــول علــى و مــن شــأنه التقلیــل مــن فعالیــة تلــك العوائــق، 

عنـدما أو،تسـاوي التكـالیف الخاصـة بالمنشـآت الحالیـةأومـن أقـلبتكالیف اإلنتاجبتسمح لها ،تكنولوجیا حدیثة
بالتالي یوفر ذلك لها نفس و ،تقوم احدى المنشآت الجدیدة باالستحواذ على منشآت متواجدة مسبقا داخل الصناعة

ى داخل الصناعة.خر األم المنشآت أماالمزایا المتوفرة 

اقتصادیات النطاقا: ثالث

بعــــض الصــــناعات التــــي تتصــــف بتعــــدد إلــــىتشــــكل عوائــــق للــــدخول أنقتصــــادیات النطــــاق یمكــــن ال
التكــــالیف االجمالیــــة إلنتــــاج مجموعــــة مــــن أنتتمثــــل اقتصــــادیات النطــــاق فــــي و المنتجــــات المعروضــــة بــــداخلها، 

مـن قبـل مجموعــة مـن المنشــآت، هــاانتاجتكـالیفمـنأقــلالمنتجـات مـن قبــل منشـأة واحـدة داخــل الصـناعة تكـون 
حتــى ،مــن منــتج واحــدأكثــراالســتثمار فــي ،الصــناعةإلــىالــدخول ذلــك یلــزم المنشــآت التــي تنــويفــإنبالتــالي و 

مستوى تكالیف المنشآت الحالیة داخل الصناعة.إلىتستطیع الوصول 

تمییز المنتجات الطبیعي: رابعا

ه فــي أنــإال،تمییــز المنتجــات یعتبــر هــو اآلخــر مــن الخصــائص الهیكلیــة للصــناعةأنعلــى الــرغم مــن 
تسبب في تمكین المنشآت الحالیة داخل الصناعة من الحصول إذایشكل عائقا للدخول أنبعض الحاالت یمكن 
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رباح اسعار المنافسة تسمح لها بتحقیق أكذلك فرض اسعار اعلى من و ،م المنشآت المحتمل دخولهاأماعلى مزایا 
مصــادر أنو هــیقصــد بتمییــز المنتجــات طبیعیــا و الصــناعة، إلــىى علــى الــدخول أخــر عالیــة دون تحفیــز منشــآت 

عــدتها علــى اســتراتیجیات أ بنــاءلــیس و ،علــى أمــور خارجیــةبنــاءالخصــائص الممیــزة لهــا نشــأت و تمییــز المنتجــات 
ى سوف یتم التطرق الیها الحقاأخر مصادر و كذلك میزة المنتجات الوطنیة و مثل میزة المنطقة الجغرافیة ،المنشأة

.في هذا الفصل

كـــذلك و ،للعمـــالء اتجـــاه تلـــك العالمـــة المتمیـــزةیخلـــق والءأنتمییـــز المنتجـــات یمكـــن أنعلـــى اعتبـــار و 
ت التـي تنـوي الـدخول م المنشـآأمـایخلق صعوبات أنهذا یمكن فإنبالتالي و تحسین سمعة المنشأة التي تقدمها، 

هــو ارتفــاع ،الجدیــدةه مــن بــین العوائــق المرتبطــة بتمییــز المنتجــات بالنســبة للمنشــآت فإنــعلیــه و ؛الصــناعةإلــى
ف المطلقـة یـنعكس مباشـرة علـى التكـالیأنالـذي یمكـن و ،علـى تـرویج منتجاتهـاالنفقات التي تنفقها تلك المنشـآت

عند مستویات منخفضـة اإلنتاجكانت عملیة الدخول تمت عبر تقریر المنشأة الجدیدة إذا، خاصة اإلنتاجلعملیة 
التـي و ،حرمـان المنشـأة مـن االسـتفادة مـن اقتصـادیات السـلم فـي التـرویجذلك من شأنه فإنبالتالي و ،اإلنتاجمن 

ه في حالة قیام المنشأة أنارتفاع تكالیفها المتوسطة، كما إلىباإلضافة،یترتب عنها ضعف فعالیة حملة الترویج
زیـــادة مخـــاطر تلـــك إلـــىهـــذا قـــد یـــؤدي فـــإن،التـــرویجو مـــوال علـــى االعـــالن األحجـــم معتبـــر مـــن بإنفـــاقالجدیـــدة 
التكالیف الغیر قابلة لالسترجاع.ه منأنهذا النوع من التكالیف یعرف عادة على أنو خاصة ،التكالیف

التنظیمیةو عوائق الدخول القانونیة : خامسا

تنفیـذها و ه یـتم سـنها أنـعلـى اعتبـار ،أنـواع عوائـق الـدخول فعالیـةأكثـریعتبر هذا النوع من العوائق من 
أنكـذلك تقـوم بـالحرص علـى حسـن تنفیـذها، حیـث تعتبـر مدرسـة شـیكاغو و ،الحكومة بأجهزتها المختلفةمن قبل 

هـا أكثر و ،الصـناعةإلـىهاته العوائق هي من أصعب عوائق الدخول في وجه المنشآت الجدیدة التي تنوي الدخول 
حقیقــة تصــنیفها ضــمن عوائــق ، كمــا شــهد هــذا النــوع مــن عوائــق الــدخول جــدال واســعا حــول1تــأثیرا علــى المنافســة

التنظیمیــة ضــمن صــنف و هنــاك مــن یــرى بأنــه یمكــن تصــنیف هاتــه العوائــق القانونیــة أن، حیــث 2الــدخول الهیكلیــة
حتى ،هاته العوائق بالضغوط التي تبدیها بعض المنشآت داخل الصناعةأثرنظرا لت،عوائق الدخول االستراتیجیة

1 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 284.
2 Jeremy West, Barriers to Entry. P 74.
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إلـىعرقلـة دخـول مزیـد مـن المنشـآت و منـع إلىبالتالي توجیهها و ،لحهایتم توجیها ضمن المسار الذي یخدم مصا
تنشـأ عوائـق أنیمكن و هاته العوائق یغلب علیها صفة الهیكلیة، فإنحیان األغلب ه في أ أنغیر ؛داخل الصناعة

:1الدخول القانونیة من بعض العوامل نذكر منها ما یلي على سبیل الذكر ال الحصر

: تتطلــب عملیــة النشــاط داخــل بعــض الصــناعات المنتجــاتو التــرخیص لــبعض األعمــال و قــوانین التســجیل )1
مثــل ،مــن الجهــات الرســمیة المخولــة بتقــدیم تلــك التــراخیصأوحصــول المنشــآت علــى تــرخیص مــن الحكومــة 

ذلك یعطي سلطات الضبط الخاصة فإنبالتالي و البنوك، و الغاز و مؤسسات الكهرباء و جرة األخدمات سیارات 
في حالة تسجیل تلك المنشآت و الصناعات القدرة على التحكم في عدد المنشآت العاملة داخل الصناعة، بتلك 

دون الحصول على ترخیص من قبـل ب،الصناعةإلىى الدخول أخر ه ال یمكن لمنشآت فإنألرباح غیر عادیة 
صناعة؛الإلىمثل هاته القوانین تشكل عوائق فعالة للدخول فإنلهذا و الجهات المعنیة، 

تحتــل مرتبــة محتكــر داخــل أن: تعطــي قــوانین بعــض الــدول الحــق لــبعض المنشــآت مــن قــوانین االحتكــار)2
بالتـالي و غیـر محـدودة، و هذا قـد یكـون لمـدة محـدودة و ،بعض الصناعات التي تتمیز بهیكل االحتكار الطبیعي

الصناعة بشكل قطعي؛إلىمثل هاته القوانین سوف تمنع عملیة الدخول فإن
بعــض فـإن،كــذلك عملیـات االبتكـارو التطـویر و تشـجیع عملیـات البحـث أجــل: مـن حقـوق الملكیـة الفكریـة)3

تتمثـل فـي حـق ملكیـة فكریـة ،االبتكارات براءات اختـراعو اصحاب االختراعات بإعطاءالجهات الحكومیة تقوم 
الختــراع بة بــراءة اذلــك للمنشــأة صــاحویســمح تعطــي صــاحبها الحــق فــي احتكــار اســتخدام تلــك االختراعــات،

ى على الحق في استخدام ذلـك أخر دون الخوف من امكانیة حصول منشآت ،رباحهااالستفادة منه في زیادة أ
داخل الصناعة؛إلىذلك من شأنه اعاقة دخول منشآت جدیدة فإنبالتالي و االختراع، 

تشــكل عوائــق للــدخول ســواء أنحیــان األیمكــن للسیاســات الحكومیــة فــي كثیــر مــن السیاســات الحكومیــة:)4
حتــــى النوعیــــة و األســــعارو الضــــرائب و غیــــر مباشــــرة، خاصــــة مــــا تعلـــق بسیاســــات التشــــغیل أوبصـــفة مباشــــرة 

حتــى ،م العدیــد مــن االلتزامــاتأمــاالصــناعة نفســها إلــىغیرهــا...، حیــث تجــد المنشــآت التــي تنــوي الــدخول و 
الصناعة؛إلىالتفكیر جیدا قبل اتخاذ قرار الدخول إلىذلك یدفعها فإنبالتالي و تتمكن من الدخول 

1 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard , op cit, p 284.
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سا: عوائق الدخول الجغرافیةساد

تعبر هاته حیثیتعلق هذا النوع من عوائق الدخول بحدود المنطقة الجغرافیة التي تنشط بها الصناعة، 
سـواق المحلیـة، األإلـىجنبیـة التـي تنـوي الـدخول األالعوائق عن المزایا التي تمیز المنشـآت المحلیـة عـن المنشـآت 

إلـــىلـــیس المنشـــآت المحلیـــة التـــي تنـــوي الـــدخول و جنبیـــة األهاتـــه العوائـــق تقـــف فـــي وجـــه المنشـــآت فـــإنبالتـــالي و 
:1مثلة التي یمكن ذكرها حول عوائق الدخول الجغرافیة یمكن ذكر ما یلياألمن و الصناعة، 

 باإلضافةالمنشآت المحلیة من قبل السلطات المحلیة، إلىت المقدمة االعاناو الحصص الجمركیة و التعریفات
المنشآت المحلیة في بعض الصفقات العمومیة؛إلىالتفضیالت التي تمنح إلى

 تسـهم فـي أنالتكـالیف االداریـة المترتبـة عنهـا یمكـن و صـعوبة تلـك االجـراءات أناالجراءات الجمركیة: حیث
كثیر من الدول، مما یمنع مستثمرین اجانب من دخول السوق المحلیة؛عرقلة عملیات االستثمار في ال

 م منشــآت أمــاتشــكل عوائــق للــدخول أنالثقافــة الســائدة فــي بعــض الــدول و الثقافــة: یمكــن للغــة و عوائــق اللغــة
مر بالجانب الدیني.األداخل اسواقها المحلیة خاصة عندما یتعلق إلىاجنبیة 

الصناعةا: عوائق الخروج من سابع

لقــد تــم تعریــف عوائــق الخــروج بــنفس و دعمــا كبیــرا لفعالیــة عوائــق الــدخول، خــروجلقــد شــكلت عوائــق ال
أن عوائــق الخــروج تظهــر عنــدما Bainیــرى المــنهج الــذي تــم االعتمــاد علیــه فــي تعریــف عوائــق الــدخول، حیــث

تجنیهـــا خـــارج أنالتـــي یمكـــن ربـــاحاألادنـــى مـــن أربـــاحتحصـــل بعـــض المنشـــآت العاملـــة داخـــل الصـــناعة علـــى 
تكــالیف الخـروج مـن الصــناعة، أنم تلـك الشـركات، غیـر أمــابالتـالي فبـالرغم مــن الفـرص التـي تتـوفر و 2الصـناعة

عوائــق الخــروج هــي تلــك التكــالیف التــي أنفیــرى Stiglerأمــا، حالــت دون قیــام تلــك الشــركات بتغییــر نشــاطها
إلـىى التي لم تقـم بالـدخول اصـال خر األتتحملها المنشآت أننة دون تتحملها المنشآت عند مغادرتها صناعة معی

صعوبة الخروج منتشكل عائقا للدخول من خالل زیادة مخاطر أنعوائق الخروج یمكن فإنبالتالي و ،الصناعة
.الصناعة

1 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 284.
2 Paul Geroski, Richard J. Gilbert, Alexis Jacquemin, Barriers to entry and strategic competition, Harwood
Fundamentals of Pure and Applied Economics, 1990; reprinted By Routledge, London, in 2001. P 59.
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ـــرتبط عـــادة عوائـــق الخـــروج بعـــاملین و  ـــة لالســـترجاع مـــن جهـــةالغیـــر : التكـــالیف یین همـــاأساســـت ،قابل
فـي حالـة تقریرهـا وقـف النشـاط أو،التعویضـات المفروضـة علـى المنشـأة فـي حالـة مغـدرتها الصـناعةو العقوبات و 

التـي و ،بإنفاقهاقابلة لالسترجاع تلك التكالیف التي قامت المنشأة الیقصد بالتكالیف غیر و ى، أخر نهائیا من جهة 
:تضــم هاتـــه التكـــالیف كـــل مـــنو ،هـــا الصـــناعةمغادرتعنـــدمنهـــا كبیــراســـترجاع جـــزءأوال تســتطیع اســـترجاعها 

التــي ال یمكــن و ،مثــل االســتثمارات التــي قامــت بالحصــول علیهــا،بإنفاقهــاالتكــالیف الثابتــة التــي قامــت المنشــأة 1
مثــل تكـــالیف تكـــالیف المــوارد البشـــریةإلــىباإلضــافة،فــي عملیـــة انتــاج داخـــل الصــناعة المعنیـــةإالاســتخدامها 
.التطویرو تكالیف البحث و كذلك تكالیف االعالن و التكوین،و التوظیف 

التعویضـــات المفروضـــة علـــى المنشـــأة فهـــي تلـــك النفقـــات االضـــافة التـــي تقـــوم المنشـــأة و العقوبـــات أمـــا
ن فـي حالـة المـوردیو العمـالء إلـىكـذلك التعویضـات المقدمـة و جهات معینة مثل تعویضـات العمـال إلىبتسدیدها 

وجود عقود تنص على ذلك.

ا: التكامل العموديثامن

یشكل عائقا أنى مكملة لها أخر منشآت و یمكن للتكامل العمودي بین المنشآت العاملة داخل الصناعة 
، مثلمــا یحــدث عنــدما یــتم 2تــم التكامــل مــع منشــآت مســیطرة علــى الصــناعات التــي تنشــط بهــاإذاخاصــة ،للــدخول

منشـآت محتكـرة لعملیـة توزیـع أولیة التي تحتاجها الصـناعة و التكامل مع منشآت محتكرة لعملیة بیع المنتجات األ
منتجات الصناعة.

)استراتیجیات اعاقة الدخول(عوائق الدخول االستراتیجیة المطلب الثالث: 

ل مجموعة العوائق تشمو تعتبر عوائق الدخول االستراتیجیة الصنف الرئیسي الثاني من عوائق الدخول، 
بهدف اعاقة دخـول منشـآت جدیـدة ،المنشآت الموجودة داخل الصناعةبخاصةعلى استراتیجیات التي تكون بناء

1 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones, Strategic Management: An Integrated Approach, eihth edition, Houghton Mifflin
Company, USA, 2008. P 52.
2 Jeremy West, op cit. P 75.
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ة الرئیسـیة إلعاقــة ربعـاألاالسـتراتیجیات إلـىلهـذا سـوف نحـاول فـي هـذا المطلـب التعـرض و داخـل الصـناعة، إلـى
تمییـز المنتجـات إلـىإلضـافةباالتسـعیر االفتراسـي ةاسـتراتیجی،السـعر الحـدةالتي تتمثل في اسـتراتیجیو ،الدخول

االشارة الیه.و خلق االلتزام عملیةو االستراتیجي 

استراتیجیات السعر الحدأوال: 

،م المنشـآت المتواجـدة داخـل الصـناعةأمـاتعتبر استراتیجیات الحد السعري احد االستراتیجیات المتـوفرة 
نتیجة ،هذا في ظل تحصیلها الیردات فوق عادیةو ،الصناعةإلىالعمل على منع دخول منشآت جدیدة أجلمن 

سـوف ننطلـق مـن صـناعة تتـوفر علـى منشـأة ،فهـم لهاتـه االسـتراتیجیةأحسـنأجلمن و تموقعها داخل الصناعة، 
علــى هاتــه المنشــأة ســوف فــإنلهــذا و هاتــه الصــناعة تــتم بســهولة نســبیا، إلــىكمــا أن عملیــة الــدخول ،واحــدة فقــط

لها یمكنو الصناعة، إلىى جدیدة على الدخول أخر تحفز منشآت أنممكنة دون أرباحتحقیق أقصى إلىتهدف 
تضــعه أنســعر ممكــن أكبــر، یعــرف بالســعر الحــد، بحیــث یمثــل هــذا الســعر ذلــك مــن خــالل تحدیــد ســعر معــین

الصـناعة، بحیـث یكـون إلـىى علـى الـدخول أخـر تحفـز منشـآت أناضـافیة دون أربـاحتحصـیل أجـلالمنشأة مـن 
خیـرة األالتكـالیف للمنشـأة الحالیـة، ممـا یمكـن هاتـه أعلـى مـن متوسـط اجمـاليو المحتكـر من سعرأقلا السعر هذ

المحتكر.أرباحمن أقللعادیة لكن فوق اأرباحمن تحصیل 

تتمتـع بمیـزة فـي أنه یجـب علیهـا فإنـحتى تتمكن المنشآت الحالیة من اتباع اسـتراتیجیة السـعر الحـد، و 
قـــد تكـــون هاتـــه المیـــزة فـــي شـــكل میـــزة فـــي التكـــالیف و ى المحتمـــل دخولهـــا،خـــر األالتكـــالیف تمیزهـــا عـــن المنشـــآت 

،ه بالرغم مـن كـون هـاتین المیـزتین مـن عوائـق الـدخول الهیكلیـةأنمیزة عبر اقتصادیات السلم، حیث وأ،المطلقة
لحالیة بفرض سعر حد داخل الصناعة.لم تقم المنشأة اإذا،ها في هاته الحالة تعتبر غیر فعالةأنال إ

Yameyو1968ســنة Stiglerنتقـادات خاصـة مـن قبـل الالقـد شـهدت نظریـة السـعر الحـد جملـة مـن و 

:1تلك االنتقادات فیما یليأهمتتمثل و ا بالفرضیات التي انطلقت منها النظریة، أساس) تعلقت 1972(

قــد اانمــو ،اعاقــة الــدخولإلــىخاصــة تلــك المحتكــرة ال تهــدف دائمــا ،المنشـآت الحالیــة داخــل الصــناعةأن
الصناعة؛إلىدخول بعض المنشآت الصغیرة أجلحیان من األض عتتساهل في ب

1 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 289.



ةــــــناعـــــــــية للصــــــــلــيكـــــــــص الهــــــصائــــالخل األول     ــــصــــــــــــالف

33

مــن حیــث ،آت المحتمــل دخولهــا حــول ســلوك المنشــآت القائمــةشــعــدم منطقیــة االفتــراض الــذي تتبنــاه المن
یة التي تعمل بها؛الكمو السعر 

 حجم الصناعة على فعالیة استراتیجیة السعر الحد؛و نمأثرلم تظهر نظریة السعر الحد
 حجم المنشأة المحتمل دخولها على فعالیة استراتیجیة السعر الحد؛أثرضا أیكما لم تظهر النظریة
عملیة تبني استراتیجیة السعر الحد تتطلب تنسیق مـا فإن،في بعض الصناعات التي تتمیز باحتكار قلة

یتحقق دائما على ارض الواقع.أنهذا التنسیق ال یمكن و ،بین المنشآت القائمة

Predatory pricingالتسعیر االفتراسيثانیا: 

أجــلمـن ،م المنشـآت القائمـةأمــاتعتبـر اسـتراتیجیة التسـعیر االفتراسـي مــن بـین الحلـول البدیلـة المتـوفرة 
الصــناعة، خاصــة فــي ظــل فشــل اســتراتیجیة الســعر الحــد فــي اعاقــة إلــىالعمــل علــى اعاقــة دخــول منشــآت جدیــدة 

حد التأثیر على المنافسة بین إلىاستراتیجیة التسعیر االفتراسي قد یمتد مداها أثرأنالصناعة، غیر إلىالدخول 
دائمــا عرضــة للرقابــة مــن قبــل الجهــات المشــرفة علــى هــذا مــا جعلهــاو ى داخــل الصــناعة، خــر المنشــآت الحالیــة األ

.تنظیم الصناعة، خاصة فیما یتعلق بقوانین منع االحتكار

اخــراج بعــض المنشــآت مــن داخــل و طــرد إلــىتتجلــى صــفة االفتراســیة فــي ذلــك الســلوك الــذي یهــدف و 
ه فـي الحالـة العامـة تـتلخص اسـتراتیجیة التسـعیر فإنـلهـذا و ى غیـر الكفـاءة، أخـر هذا باستخدام أسـالیب و ،الصناعة

بأنها محاولة للقضاء على المنافسة داخل إالاالفتراسي في تلك التضحیة بصافي المداخیل التي ال یمكن تفسیرها 
اســتراتیجیة التســـعیر االفتراســـي تتمیـــز بالخصـــائص فـــإنعلیـــه و ، 1المحتكـــر فیمــا بعـــدأربـــاحتحصـــیل و ،الصــناعة

:2یةیة التالساساأل

 من أو تساوي التكـالیف المتوسـطة أقلع منتجاتها بأسعار تبیأنیجب على المنشأة صاحبة االستراتیجیة
لها؛

1 William L. Greene and others, Predatory pricing, American Bar Association. Section of Antitrust Law, Monograph     N°
22, USA, 1996. P 3.
2 Roland H. Koller, Predatory pricing in a market economy, first publication, Arno Press Inc, USA, 1978. P 5.
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 تخــرج مــن الصــناعة كنتیجــة لعملیــة التســعیر أنالمنشــآت الضــحیة المســتهدفة بهاتــه االســتراتیجیة یجــب
المتبعة؛

یكون بنیة السیطرة على الصناعة.األسعارأصل عملیة تخفیض أن

إلـىمنشـآت جدیـدة بالرغم من كون استراتیجیة التسعیر االفتراسي یتم تنفیذها بعد حدوث عملیـة دخـول و 
هذا من خالل قیام المنشآت القائمة بإخطار المنشآت المحتمـل و تشكل عائق للدخول أنها یمكن أنإال، الصناعة
الصـناعة، إلـىعملیـة دخـول أيفتراسـي فـي حالـة حـدوث باتبـاع اسـتراتیجیة التسـعیر االه سوف تقوم أنب،دخولها

لمنشآت على الدخول.تراجع بعض اإلىیؤدي أنمما یمكن 

strategic product differentiationتمییز المنتجات االستراتیجي ثالثا: 

ه أنـإال،عوائـق الـدخول الهیكلیـةحـده أأنـیمكـن اعتبـاره علـى المنتجـاتتمییزفإنكما الحظنا من قبل 
بالتالي فقد اصبحت العدیـد و ،زیادة شدتها اكتست عملیة تمییز المنتجات بطابع االستراتیجیةو مع تطور المنافسة 

الصـناعة؛ إلـىمن المنشـآت داخـل الصـناعة تعتمـد علـى اسـتراتیجیة تمییـز المنتجـات لمنـع دخـول منشـآت جدیـدة 
عملیة تمییز المنتجات بنوع من التفصیل.إلىالتطرق سنحاول في المبحث القادمو 

Signalling commitmentااللتزام إلىاالشارة رابعا: 

عــن التزامهــا بالقیــام باســتثمارات كبیــرة بــاإلعالنتــتلخص هاتــه االســتراتیجیة فــي قیــام المنشــآت القائمــة 
، كبیــرةام بحملـة اعالنیـة یــالقأوتطــویر منتجـات جدیـدة أویـة اإلنتاجمثـل اعالنهــا عـن القیـام بزیــادة قـدرتها ،معینـة

عملیـة أجـلتأو،من خالل قیام تلك المنشآت بالتنفیذ الفعلي لذلك االلتزام قبـل حـدوث عملیـة الـدخولوذلك سواء 
مـــا بعـــد حـــدوث عملیـــة الـــدخول، وبالتـــالي تـــرتبط فعالیـــة هاتـــه االســـتراتیجیة بمـــدى اســـتجابة المنشـــآت إلـــىتنفیـــذه 

المحتمل دخلوها لتلك االشارات. 
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داخل الصناعةالمنتجاتتنویعو : تمییزالثالثالمبحث 

حـد لهذا تم اعتبارها علـى انهـا أو للهیكل الحقیقي للصناعة، أكثریسمح تمییز المنتجات بتوضیح 
النماذج المفسرة له.و مفهوم تمییز المنتجات إلىلهذا سنتطرق خالل هذا المبحث و خصائص الهیكل، 

ز المنتجاتی: االطار النظري لتمیلوالمطلب األ 

تمییز المنتجات یعتبر هو اآلخـر مـن فإن،الخصائص الهیكلیة التم التطرق لها من قبلإلىباإلضافة
المختلفة.هاشكالأو مفهوم هاته الخاصیة إلىلهذا وجب التطرق و الخصائص الهیكلیة المهمة في كل صناعة، 

ال: مفهوم تمییز المنتجاتأو 

علــى أنهــا تشــكل أكثــرأومنتجــین إلــى"الوضــعیة التــي ُینَظــر فیهــا إلــىتشــیر خاصــیة تمییــز المنتجــات 
عملیـــة تمییـــز فـــإنبالتـــالي و ، 1لكـــن لیســـت ببـــدائل تامـــة فیمـــا بینهـــا"و ،بـــدائل متقاربـــة مـــن وجهـــة نظـــر المســـتهلك

هذا على عكـس الصـناعات ذات و المنتجات تعتبر احد مظاهر المنافسة في الصناعات ذات هیكل احتكار القلة، 
المنشـآت ذات المنتجـات المتمیـزة أننسة فیمـا بینهـا، حیـث التي تعتبر ذات منتجات متجاو ،هیكل المنافسة التامة

كذلك و هذا من خالل تغییر خصائص منتجاتها و ،عن منتجات منافسیها تمتلك القدرة على المنافسة

ه نـتمییـز المنتجـات علـى اإلـىه یمكـن النظـر فإنـبالتـالي و بدال من) تغییر أسـعار تلـك المنتجـات، أو( 
مـن الجانـب سـواءهذا من وجهة نظر المسـتهلك و قدرة المنشآت على خلق تمییز لمنتجاتها عن منتجات منافسیها 

لكن غیر تامة.و ها بدائل قریبة أنالنفسي مما یجعله یصنف تلك المنتجات المعروضة علیه على أوالمادي 

یة أهمو التمكن من تحدید فعالیة لأجه من أنأيحدود الصناعة، و مفهوم تمییز المنتجات بمعالم أثریتو 
ه فإنلهذا و تحدید معالم مجال دراسة تلك الخاصیة، و ه یجب وضع فإن،تمییز المنتجات كخاصیة هیكلیة للصناعة

مجموعـات مـن المنتجــات، تضـم كـل مجموعـة منهـا جملـة مـن المنتجـات تشــكل إلـىعـادة مـا یـتم تقسـیم الصـناعة 

1 Kenneth D. George, Caroline Joll & E. L. Lynk, Industrial Organization: Competition, Growth and Structural Change;
Fourth edition, Routledge, USA. 1992. P 213.
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االعتمـاد علـى بدائل قریبـة فیمـا بینهـا مـن خـاللتلك المنتجات تشكلأنیتم الحكم على و بدائل قریبة فیما بینها، 
من ثم تحدید حد أدنى لقیمة تلك المرونة (تحدید عتبة و ،قیاس المرونة التقاطعیة لكل منتج من منتجات الصناعة

نفـس إلـىمنتجـات تنتمـي تلـك الأنهـذا حتـى نسـتطیع الحكـم علـى و ،)arbitraryلتلك المرونة بطریقـة تحكمیـة 
نقــول نــافإن،مــن تلــك العتبــةأقــلقیمــة للمرونــة التقاطعیــة بــین منتجــین معینــین تكــون أيفــإنبالتــالي و المجموعــة، 

نفس المجموعة. إلىعلى هذین المنتجین بأنهما ال ینتمیان 

أشكال تمییز المنتجاتثانیا: 

كـــذلك و معیــار نطــاق التمییــز :یین همــاأساســعمومــا یمكــن تصــنیف تمییــز المنتجــات حســب معیـــارین 
التمییـــز و یشـــمل التمییـــز األفقـــي أنتمییـــز المنتجـــات یمكـــن فـــإنل و حســـب المعیـــار األو معیـــار مصـــدر التمییـــز، 

تمییــز المنتجــات یشــمل كــل مــن فــإنمــن حیــث معیــار مصــدر التمییــز أمــاللمنتجــات، التمییــز الســعري و العمــودي
شكال السابقة بنوع من األكل شكل من إلىفیما یلي سنحاول و ،1االستراتیجي للمنتجاتالتمییز و التمییز الطبیعي 

التفصیل:

األشكال التالیة:یضم و أشكال تمییز المنتجات حسب معیار نطاق التمییز:.1
تمییز المنتجات یكون عبر االختالف من حیث الجودة الكلیة أنالذي یقصد به و :التمییز العمودي للمنتجات.أ

فـي حالـة و ،جمیع المستهلكین یتفقون على الفرق في الجودة بین تلك المنتجاتو أأغلبفإنبالتالي و ،للمنتجات
اقتناء المنتج ذو الجودة إلىه في الغالب سوف یتوجه الجمیع فإن،كون تلك المنتجات معروضة بأسعار متساویة

بعـــض العالمـــات المشـــهورة مثـــل أنحیـــث ،خیـــر مثـــال علـــى ذلـــك نجـــد صـــناعة الســیارات فـــي العـــالمو المرتفعــة، 
PorscheوJaguar، مثل ،ىخر األها متفوقة من حیث الجودة على العدید من العالمات التجاریة أنمتفق على
RenaultوFord األســعارتلــك الســیارات كانــت معروضــة بــنفس أنلــو و ،الســیارات اآلســیویةعالمــاتبعــضو

؛2ولیناألاقتناء النوعین إلىهون اغلب المستهلكین سوف یتوجفإن

1 Jean J. Gabszewicz and Xavier Y. Wauthy, Nesting horizontal and vertical differentiation, Regional Science and
Urban Economics, vol 42, N°6, 2012. Pp 998-1002.
2 Ferreira, Rodolphe Dos Santos, and Jacques-François Thisse, Horizontal and vertical differentiation: The Launhardt
model, International Journal of Industrial Organization, vol 14, N° 4, 1996. Pp 485-506.
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مجموعة المنتجات التي تكون مختلفة فیمـا به مدى التمییز الذي یكون بینیقصد: فقي للمنتجاتاألالتمییز .ب
مثـــال إلـــىبـــالرجوع و هـــا تكـــون متشـــابهة مـــن حیـــث الشـــكل االجمـــالي لهـــا، أنغیـــر ،بینهـــا فـــي بعـــض الخصـــائص

بالرغم مـن االخـتالف فـي بعـض الخصـائص ،عالممن السیارات المعروضة في الاتبعض الفئأنالسیارات نجد 
ه یمكـن فإنـبالتـالي و ،أخـرإلـىه من وجهة نظر المسـتهلكین تختلـف جودتهـا مـن مسـتهلك أنإال،لكل واحدة منها

هاته السیارات متمایزة فیما بینها افقیا؛نإل القو 
قــدرة المنظمــة علــى فــرض اســعار مختلفــة علــى نفــس المنــتج الــذي لــه یقصــد بــه:التمییــز الســعري للمنتجــات.ج

یجعل من التمییز السعري عبارة عـن قـرار هذا فإنبالتالي و ؛ 1الحدیة تحت كل الظروفو نفس التكلفة المتوسطة 
من جهة و ،فئات سوقیة مختلفة من جهةإلىالذي یكون موجه و المنظمة فرض اسعار مختلفة على نفس المنتوج 

یعـد التمییـز السـعري محاولـة مـن المنظمـة حیـث ضـا مرتبطـة بحجـم المشـتریات لكـل فـرد؛ أیاألسعارى تكون أخر 
مدى و قدرات كل فئة من الفئات السوقیة التي تتعامل معها، و حاجات معب على العمل على فرض اسعار تتناس

رضــا العمــالء علــى قابلیــة تلــك الفئــة الســوقیة علــى دفــع الســعر المفــروض مــن قبــل المنظمــة، ممــا یســمح بزیــادة 
منتجات المنظمة.

التمییــز الســعري مــن یكــون و ؛ 2الثالثــةأولــى، الثانیــة و یكــون التمییــز الســعري مــن الدرجــة األأنیمكــن و 
كـذلك لالخـتالف و على اختالف الفئات السـوقیة مـن جهـة بناءاألسعارلى عندما یكون االختالف في و الدرجة األ

ضا بین العمالء الذین ینتمون أییكون أنهذا التمییز یمكن أنأيفي الكمیة التي تم اقتناؤها من قبل كل عمیل، 
التمییــز الســعري مــن الدرجــة أمــا؛نتیجــة الخــتالف الكمیــات المشــتراة مــن قبــل كــل عمیــلنفــس الفئــة الســوقیةإلــى

كانت االختالف إذابینما یكون التمییز السعري من الدرجة الثالثة ؛الكمیة المشتراة فقطأساسالثانیة فیكون على 
الفئة السوقیة التي ینتمي الیها العمیل.أساسعلى األسعارفي 

إلــىیصــنف هــذا المعیــار تمییــز المنتجــات و : المنتجــات حســب معیــار مصــدر التمییــزأشــكال تمییــز .2
تمییز استراتیجي.و تمییز طبیعي

1 Armstrong, M, Recent developments in the economics of price discrimination. In: Blundell, R. and Newey, W.K. and
Persson, T., Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Ninth World Congress, volume II,
Cambridge University Press, UK, 2006. pp 97-141.
2 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 358.
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تســتطیع المنشــأة الــتحكم الو هــو الــذي یكــون مصــدره عوامــل خارجیــة عــن المنشــأة و التمییــز الطبیعــي:.أ
التالیة على سبیل الذكر ال الحصر:من بین مصادر التمییز الطبیعي للمنتجات یمكن ذكر المصادر و فیها كلیا، 

:مــن ،بخصــائص الموقــع المعروضــة فیــهأثرمــر بالمنتجــات التــي تتــاألیتعلــق و التبــاین الجغرافــي
التــي تكــون و ،الخــدمات واســعة االســتهالكو فــي حالــة الســلع ، خصوصــاســهولة الوصــول الیــهو حیــث قربــه 

مركـز یضـمالشـارع الـذي أوالموقـع مـن حیـث شـهرة الحـي ثرؤ كـذلك یـو عملیات الشراء بها تتم باسـتمرار، 
ه یمكـن أنـهذا ما نجد في سوق العقار حیث و ،كذلك الطبقة االجتماعیة التي تسكن ذلك الموقعو ،العرض

الحي الموجودة به؛و من حیث الموقع المنازلالتمییز بین نفس النوع من 
لــیس تلــك التــي تطورهــا و المحیطــة بالمنظمــة المقصــود هنــا هــو التكنولوجیــا و : التكنولوجیــا الحدیثــة
تقنیـــات االعـــالم و مثلـــة علـــى ذلـــك نجـــد تكنولوجیـــا النقـــل األمـــن بـــین و تســـتخدمها فـــي منتجاتهـــا، و المنشـــأة 

ى خر األاعطاء تمییز لمنتجاتها عن بقیة المنتجات أجلالتي تحاول المنشأة االستفادة منها من و االتصال و 
تلك التكنولوجیا؛التي ال یمكنها االستفادة من 

 المؤشــر الــذي أوهــا تلــك العالمــة أن: تعــرف العالمــة التجاریــة علــى العالمــات التجاریــةو الماركــات
عـادة مـا تكـون العالمـة و ،نفـس المصـدرإلـىمجموعة المنتجات التي تحمل تلـك العالمـة تنتمـي أنرُ هِ ظْ یُ 

ى ظـعنـدما تحو صـوت، أوتكـون حتـى لـون أنصورة أو یمكـن أورمز أوشعار أواسم أوالتجاریة كلمة 
تصـبح كمصـدر مـن مصـادر تمییـز المنتجـات عـن المنتجـات المنافسـة، هـافإن،تلك العالمات بثقة العمالء

إلـــىممـــا یـــدفعهم ،هـــذا خاصـــة فـــي حالـــة كـــون العمـــالء ال یســـتطیعون تمییـــز الجـــودة الحقیقیـــة للمنتجـــاتو 
تلك المنتجات؛تمییزأجلاالعتماد على العالمات التجاریة من 

 علــى بنــاءیــتم تمییــز المنتجــات فــي بعــض الحــاالت أن: یمكــن الوطنیــةأوالخصــائص القومیــة
التي قد تكون و ،المزایا التنافسیة على مستوى الدولإلىساسهذا راجع في األو خصائص دول المنشأ لها، 

بالتالي تصبح مجموعة المنتجات المنتجة و حیان مفیدة للمنتجین الذین یعملون فوق ترابها، األفي كثیر من 
كـــــذلك افـــــالم و هـــــذا مـــــا نجـــــده مـــــثال فـــــي تصـــــامیم المالبـــــس االیطالیـــــة و بهـــــا متمیـــــزة فـــــي نظـــــر العمـــــالء، 

Hollywood؛
 من وجهة نظر المستهلكینساس: بما ان تمییز المنتجات یتم باألتفضیالت المستهلكینو أذواق،

ممـا،أخرإلىتختلف عملیة تمییز المنتجات من مستهلك نأی،فقي للمنتجاتاألخاصة ما تعلق بالتمییز 
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أي تغیـر فـي فـإنبالتـالي و ، تفضیالت المستهلكین مصدر من مصادر التمیز للمنتجاتو ذواق یجعل من أ
؛لدیهمذواق المستهلكین سوف یغیر في درجة تمییز المنتجات أ

الحــاالت یكــون المســتهلكین غیــر : فــي كثیــر مــن جهــل المســتهلكین حــول حقیقــة جــودة المنتجــات
ن تتمیـز منتجاتـه بـالكثیر مـن أیـ،خاصـة فـي قطـاع الخـدمات،قادرین على تقدیر الجودة الفعلیة للمنتجـات
ممــا یزیــد مــن صــعوبة تقیــیم ،خاصــة عنصــر عــدم الملموســیة،الخصــائص التــي تمیزهــا عــن الســلع المادیــة

مـن أكثـربالعناصـر الثانویـة اأثر تـلمسـتهلكین أكثـرذلـك یجعـل افـإنبالتالي و جودتها قبل الحصول علیها، 
اهتمامهم بجوهر المنتج.

من بین و ،االستراتیجیة للمنشآتتالسلوكیایعتبر كنتیجة لبعض :للمنتجاتالتمییز االستراتیجي .ب
مصادر التمییز االستراتیجي للمنتجات یمكن ذكر ما یلي على سبیل الذكر ال الحصر:

 مصــادر المیــزة التنافســیة للمنشــأة، أهــممــن اإلنتــاجتعتبــر مــدخالت عملیــة :اإلنتــاجاالخــتالف فــي عوامــل
هم فیما بینها في خلق القیمة لدى التي تساو ،المادیةغیر و المادیة ،وارد البشریةتشمل تلك المدخالت كل من المو 

؛بالتالي تحقیق المزید من التمیزو ،عمالء المنشأة

غیرهـا و مبـاني و اإلنتـاجمعـدات و الموارد المادیـة التـي تسـتعملها المنشـأة مـن مـواد أولیـة أنى نجد أخر من جهة و 
التكنولوجیـا المسـتخدمة مـن فـإنغیـر المادیـة ز المنشود، أما مـا یخـص العوامـل كثیرا ما تعطي تلك المنشأة التمی

؛1ز داخل الصناعة التي تنشط بهاكذلك الخبرة التي تمتلكها تعتبر من بین المصادر المهمة للتمیو ،قبل المنظمة

:ظهـور الحاجـة إلـىتقـارب خصـائص منتجـاتهم و لقد ادت زیادة المنافسة بین المنتجین الخدمات التكمیلیة
االهتمـام و التحـول نحـإلـىهـذا مـا دفـع المنتجـین و عوامل اضافیة تسمح بتمییز المنتجات في نظـر العمـالء، إلى

ظهــور مصــطلحات جدیــدة فــي مجــال إلــىهــذا مــا ادى و خلــق التمیــز لمنتجــاتهم، أجــلبالخــدمات االضــافیة مــن 
Product packageحزمـة المنـتج و ،Extended productمثـل مصـطلح المنـتج الموسـع ،تسویق المنتجـات

المنتج الجوهر مضـافا الیـه إلىالتي تشیر في مجملها و ،The total productكذلك مصطلح المنتج الشامل و 
؛2ن الخدمات المكملة لهمجموعة م

1 ibid, p 418.
والتوزیع، األردن، ، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشرتسویق الخدمات: مدخل استراتیجي، وظیفي، تطبیقيحمید الطائي وبشیر العالق، 2

.66. ص 2009
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:غیــر مــن المنتجــات خاصــة تلــك المنتجــات نــواعتعــرف بعــض األمعــدل التغییــر فــي خصــائص المنتجــات
بعــض و هــو مــا علیــه الحــال فــي المنتجــات االلكترونیــة و المســتهلكین بمعــدل تجدیــد خصائصــها، أثربتــیةساســاأل

التوقیـت الجیـد لعملیـة تجدیـد تلـك الخصـائص یبقـي و البرمجـة المناسـبة فإنبالتالي و غیرها، و الفئات من السیارات 
تلك المنتجات دائما متمیزة في نظر المستهلكین؛

هـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة االســـتراتیجیات التـــي تضـــعها و : اســـتراتیجیات المـــزیج التســـویق لمنتجـــات المنشـــأة
تمكنت المنشأة من تحلیل بیئتهـا التسـویقیة كلما و المنشأة لكل عنصر من عناصر المزیج التسویقي الخاص بها، 

كلما زاد ذلك من فعالیة ذلك المزیج التسویقي الخاص بها.،سلوك عمالئها تحلیال جیداو 

تمییز المنتجاتلالمفسرةنماذجالالمطلب الثاني: 

ذج، النمــایة تمییــز المنتجــات علــى مجموعــة مــنتحلیــل خاصــدبیــات االقتصــادیة عنــد األلقــد اعتمــدت 
خصائص تفضیالت أي،نموذج لمفهوم المنتج من وجهة نظر المستهلككل نظرة عن بعضها من خالل تختلف

یمكن ذكر النماذج التالیة:و المستهلك، 

Lancasterنموذج : أوال

التـــي حاولـــت وصـــف و المكانیـــة أوالنمـــاذج الفضـــائیة ى) مـــن أولـــLancaster)1966نمـــوذج یعتبـــر 
ـــى و أذواق  ـــات العمـــالء عل ـــك الوصـــف و هـــا مرتبطـــة بخصـــائص المنتجـــات، أنمتطلب ـــى ذل ـــالي فهـــي تعتمـــد عل بالت

أن، حیــث 1هــا عبــارة عــن مــزیج مختلــف لــنفس المجموعــة مــن الخصــائصأنللمنتجــات المتمیــزة فیمــا بینهــا علــى 
هــا مجموعــة مــن أنأجهــزة التلفــاز، فهــم ینظــرون الیهــا علــى :المســتهلكین عنــدما یقبلــون علــى شــراء منــتج مــا مثــل

غیرهـا و مـدى اسـتهالك الطاقـة و الحجـم و كذلك خاصـیة الصـورة و ،الخصائص كخاصیة التكنولوجیا المستخدمة بها
ه یحـاول فإنـضا في حالـة رغبـة احـد العمـالء فـي شـراء منـزل مـثال أیهو ما علیه الحال و ى، خر األمن الخصائص 

ة مــن الخصــائص مثــل المســاحة، الموقــع، المظهــر التعبیــر علــى المنــزل الــذي ینــوي الحصــول علیــه عبــر مجموعــ
.نوع الطالء المستخدمو الخارجي للمنزل، المواد المستخدمة في بناءه، ألوان 

1 Kelvin Lancaster, Socially Optimal Product Differentiation, The American Economic Review, Vol. 65, N° 4, Sep., 1975,
pp. 567-585. P 570.
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، تلك المنتجات مرتبطة فیما بینهایرى بان منحنیات الطلب لLancasterنموذج فإنى أخر من جهة و 
ى، تتعلـق شـدة خـر األحد تلك المنتجات سوف یؤثر على كمیـة الطلـب للمنتجـات تغیر في سعر أأيفإنبالتالي و 

ه كلمـا قـل أنكذلك عدد المنشآت العاملة داخل الصناعة، حیث و ذلك االرتباط بعدد الخصائص الممیزة للمنتجات 
زیادة االرتباط بین المنشآت.إلىكذلك عدد المنشآت كلما ادى ذلك و عدد تلك الخصائص 

) بتقـدیم مالحظـة رئیسـیة Archibald and Rosenbluth )1975ا سـبق قـام كـل مـن علـى مـوبناء
ه كلمـا كانـت الخطـوط الممثلـة للمنتجـات متباعـدة فیمـا بینهـا كـل دل ذلـك أنـتمثلـت فـي Lancasterحول نموذج 

تغیـر كبیـر فـإنبالتـالي و على تراجع حساسیة مجموعة المنتجـات للتغیـر فـي اسـعار احـد المنتجـات المجـاورة لهـا، 
ه كلمـا فإنـكـذلك و في سعر تلك المنتجات قد یرافقه تغیر طفیف في الكمیة المطلوبـة مـن المنتجـات المجـاورة لهـا، 

ه مـن أنـلهـذا نجـد و یمـا بینهـا كلمـا زادت امكانیـة ظهـور منتجـات جدیـدة فـي السـوق، فكانت تلك الخطـوط متباعـدة 
متقاربة من المنتجـات حتـى ال تـدع و لحالیة بطرح تشكیلة كبیرة بین استراتیجیات اعاقة الدخول هو قیام المنشآت ا

.1مجاال لدخول منتجات جدیدة ذات خصائص متمیزة عن منتجاتها الحالیة

Salopنموذج : ثانیا

المســـتهلكین یتوزعــون جغرافیـــا فــي شـــكل و بـــأن المنشــآت 1979الــذي طـــوره ســنة Salopنمـــوذج یــرى 
مثلة التي یمكن صیاغتها على هذا الشكل نجد قطاع خدمات النقـل الجـوي الـذي یضـم األمن بین و ؛محیط دائرة 

سـاعة، كمـا 24هـذا علـى مـدار ال و قـات مختلفـة، أو فـي و كن مختلفـة أمـاإلىمجموعة من المنشآت توفر رحالت 
فكلما قارب وقـت الـرحالت إلحـدى المنشـآت ساساألعلى هذا و أن كل زبون لدیه الوقت المفضل للقیام برحالته، 

كـل منشـأة فـإنبالتـالي و للوقت المفضل للزبون كلما دل ذلك على زیادة المنفعة التي یحصـل علیهـا ذلـك الزبـون، 
إلـىباإلضافة،مالءمة لطلبات العمالءأكثرقات لرحالتها تكون أو سوف تحاول خلق تمیز لخدماتها عبر تحدید 

.قات رحالت المنشآت المنافسةأو د ممكن عن اقصى حإلىاختالفها 

منشآتثالثتضمالجويالنقللخدماتصناعةمنننطلقسوفSalopنموذجفهمتبسیطأجلمنو 
بینهـافیمـامتسـاویةمسـافاتعلـىالمنشآتتلكتتموقعبحیثدائرة،شكلعلىالصناعةتلكتمثیلیمكنو فقط،

1 B. CURTIS EATON and RICHARD G. LIPSEY, Product Differentiation, chapter in: Richard Schmalensee and Robert
Willig, The Handbook of Industrial Organization, Vol 1, Elsevier, UK, 1989. P 751.
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عـنمنشـأةكـلیفصـلالـذيالبعـدفـإن،الواحـدیساويالدائرةتلكمحیطاناعتبرناإذابالتاليو الدائرة،تلكعلى
مــنالقریبــةالخصــائصذاتالمنتجــاتاقتنــاءیفضــلالمســتهلكأنیفتــرضو ،3/1یســاويلهــاالمجــاورةالمنشــأة

الحصــولیتوقــعالتــيالخصــائصعــنالخصــائصتلــكبعــدعــنالناتجــةالتنقــلتكــالیففــإنبالتــاليو متطلباتــه،
لكـلالنقـلتكـالیفتمثـلKوالمسـتهلكعـنالمنتجـاتتلـكاحـدبعـدتمثـلdحیـث،Kd2لمسـاویایكـونعلیها
.1المستهلكموقععنمنتجكلموقعتفصلالتيالمسافةنقاطمننقطة

المسـتهلكعـنالسـابقةالمنشـآتمنتجـاتمـنمنـتجألقـرببعـداقصـىفـإنالسابقالمثالإلىبالرجوعو 
فــإن،1تســاويهــاأنیفتــرضالمســتهلكعلیهــایحصــلالتــيالمنفعــةأنباعتبــارو ،d= 1/2Nیســاويأنیمكــن
،P ̅=1-K⁄(2N)^2یسـاويمنـهقـرباألالمنشـأةمنتجـاتاقتنـاءأجـلمـنالمستهلكیقبلهأنیمكنسعراقصى
ذلــكباقتنــاءقــامســواءلــهبالنســبةفــرقالهأنــبیــرىالمســتهلكیصــبحاألســعارمــنالمســتوىهــذاعنــدهأنــحیــث
.منتجاتهاعلىالسعرنفسبفرضالمنشآتبقیةقامتإذاخاصةیقم،لمأوالمنتج

المطلب الثالث: خصائص تنویع المنتجات في الصناعة

یعتبــر تنویــع المنتجــات داخــل الصــناعة احــدى الخصــائص الهیكلیــة لهــا، علــى اعتبــاره یــوفر صــورة عــن طبیعــة 
یحدد أشكال المنافسة السائدة داخل الصناعة.هفإنبالتالي و المنتجات المسوقة داخل الصناعة، 

تنویع المنتجاتأشكالأوال: 

من أنواعقیام المؤسسات الناشطة داخل الصناعة بإنتاج عدة یقصد بتنویع المنتجات في الصناعة 
:2شكال الثالثة التالیةاألیكون تنویع المنتجات وفق أحد أنمكن یو ، المنتجات

:سسـات الناشـطة داخـل الصـناعة ؤ یكون تنویع المنتجات عبر قیام المأنیمكن توسیع خصائص المنتج
جانـب المنـتج السـابق، إلـىالحصول على منتوج جدیـد یـتم تسـویقه و بتعدیل خصائص منتوجها التقلیدي، 

1 Salop, Steven C, Monopolistic competition with outside goods, The Bell Journal of Economics, vol 10, N° 1, 1979. Pp
141-156. P 144.
2 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 592.
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، بإنتـــاج نـــوع جدیـــد مـــن الحلیـــب لـــه ذوق یختلـــف عـــن الـــذوق للحلیـــبالمســـوقةحـــد الشـــركات مثـــل قیـــام أ
صلي له، مثل ذوق الشكلوالطة او ذوق الفراولة؛األ

فئـات إلـىتسویق منتجاتهـا هذا من خالل قیام الشركات الموجودة في الصناعة بو : توسیع سوق منتجاتها
مناطق جغرافیة جدیدة؛إلىسوقیة جدیدة، مثل قیام الشركات بتسویق منتجاتها 

یتم من خالل قیام الشركات بإنتاج منتجات جدیدة تختلف كثیرا عن المنتجات التقلیدیة لها، التنویع التام :
بها.مثل قیام البنوك بتقدیم خدمات تأمینیة على مستوى الشبابیك الخاصة

محفزات تنویع المنتجاتثانیا:

:1یكون تنویع المنتجات داخل الصناعة نتیجة للعدید من الحوافز نذكر منها ما یليأنیمكن 

ـــدعیم الســـلطة الســـوقیة : تحســـین الســـلطة الســـوقیة للمنشـــآت ـــع المنتجـــات فـــي ت حیـــث تســـاهم عملیـــة تنوی
كذلك و للمؤسسات داخل الصناعة، في مواجهة المنافسین الحالیین الذي ینتجون نوع واحد من المنتجات، 

فـــي مواجهـــة المنافســـین المحتملـــین، حیـــث یمكنهـــا تحقیـــق ذلـــك عبـــر االســـتفادة مـــن الـــدعم المتبـــادل بـــین 
منتجاتها؛

اســـتفادة المؤسســـات داخـــل الصـــناعة مـــن ســـلة بإمكانیـــة: تســـمح اقتصـــادیات النطـــاق لیفتخفـــیض التكـــا
بالتالي امكانیة تخفیض التكالیف المتوسطة لتلك المنتجات مقارنة و المنتجات التي تسوقها داخل السوق، 

في حالة عدم تنویع المنتجات؛قیمتهاب
تكون متكاملـة فیمـا بینهـا المنتجات التيیتحقق هذا بشكل واضح في حالةو : تخفیض تكالیف المعامالت

عمودیا
تبني قرار تنویع المنتجات خاصة إلى: تكمن في مجموعة الحوافز التي تدفع ادارة المؤسسة حوافز إداریة

إلـىداخـل الشـركة، أكبـرباكتساب سـلطة لهاانفصال ملكیة المؤسسة عن ادارتها، حیث یسمح حالةفي
رتبطة بنشاطها.جانب التحكم في المخاطر الم

1 Victor J. Tremblay & Carol Horton Tremblay; New Perspectives on Industrial Organization: With Contributions from
Behavioral Economics and Game Theory, Springer Science Business Media, USA, 2012. Pp 552-556.
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تنویع المنتجاتدوات قیاس ثالثا: أ

دوات المســتخدمة فــي قیــاس تنویــع المنتجــات داخــل الصــناعة شــبیهة لتلــك المســتخدمة فــي قیــاس تركیــز األتعتبــر 
:1دوات التالیةاألدوات المستخدمة في هذا المجال یمكن ذكر األمن بین و الصناعة، 

:یتم هذا من خالل االعتماد على التقسیم الخاص بالهیآت االحصـائیة، حیـث و تعداد عدد فروع الصناعة
ه كلمـا فإنـبالتالي و یة للمؤسسات، اإلنتاجالعملیة إلىرقام التي تنتمي ة أأربعو یتم تعداد الفروع ذات ثالثة 

للمنتجـات، فمــثال نجــد االندیــة الریاضـیة التــي تشــارك فــي أكبــرزاد عـدد الفــروع كلمــا دل ذلـك علــى تنویــع 
مـن جهـة و كذلك تقوم بتكوین الالعبـین عبـر مـدارس ریاضـیة تابعـة لهـا، و المنافسات الریاضیة من جهة، 

ه یوجـد علـى أنـنالحـظ فـإنبالتـالي و ى، أخـر دعایة لصـالح مؤسسـات و ى تقوم بتنظیم حمالت اعالنیة أخر 
كلمــا حاولنــا تفصــیل التقســیم كلمــا تحصــلنا و دیــة، نشــطة تــرتبط بهــا هاتــه األنثــالث مجــاالت مــن األقــلاأل

؛أكبربالتالي تنویع و من الصناعات أكبرعلى عدد 
المنتجـــات الثانویــة مجموعــة المنتجــاتیقصــد بو : الكلیــةاجمــالي المنتجـــاتإلــىالثانویــة منتجــاتنســبة ال

كلما زادت هاته النسبة كلما دل ذلك على تنویع و ي للمؤسسة، ساساألالتي تختلف عن النشاط الخدماتو 
للمنتجات داخل الصناعة؛أكبر

مؤشــر هیرنفنــدال للتخصــصHerfindahl index of specialization یشــبه هــذا المؤشــر مؤشــر :
=الــذي تــم حســابه وفــق العالقــة التالیــة:و الصــناعة تركیــز هیرشــمان هیرفنــدال المســتخدم فــي قیــاس  ∑ ( )

كلمـا و ؛ لهـاات المؤسسـات مـن المبیعـات االجمالیـة جَ ج من منتَ في هذه الحالة تعبر عن حصة كل منتَ sأنحیث 
داخل الصناعة.أكبرزادت قیمة مؤشر هیرفندال كلما دل ذلك على تنویع 

العوامل المحفزة لهو في الصناعة التكامل العموديدرجة المبحث الرابع: 

لقــد حــدث اخــتالف كبیــر بــین البــاحثین فــي مجــال االقتصــاد الصــناعي حــول حقیقــة تصــنیف عملیــات 
تاج إنها تحاول وصف طبیعة عملیة أنعلى اعتبار ،ها من الخصائص الهیكلیة للصناعةأنالتكامل العمودي على 

1 John Lipczynski, John Wilson and John Goddard, op cit, p 610.
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هـا تعبـر عـن بعـض السـلوكات أنأوكذلك الجهـات المسـؤولة عـن تلـك العملیـة، و ،الصناعةفيمنتجاتالتسویق و 
ا نتیجــة التــداخل بــین البعــدین الهیكلــي أساســینــتج هــذا االخــتالف و االســتراتیجیة للمنشــآت العاملــة فــي الصــناعة، 

عملیــة التكامــل العمــودي إلــىســنحاول فــي هــذا المبحــث التطــرق و الســلوكي فــي دراســة عملیــة التكامــل العمــودي، و 
یــة اإلنتاج، مـن خـالل التعبیـر عــن مـدى التكامـل فـي العملیـة للصـناعةباعتبـار كونهـا احـدى الخصـائص الهیكلیــة 

.داخل الصناعة

تكامل العموديالمطلب األول: مفهوم ومحددات ال

Vertical integrationأوال: مفهوم التكامل العمودي

یـة، اإلنتاجالمنشـآت العاملـة فـي مراحـل مختلفـة مـن نفـس العملیـة أداءیتعلق مفهـوم التكامـل العمـودي بـ
كـذلك السـیطرة علـى مراحـل و تلك الوضعیة التي تكون فیها احدى الشركات تتمتع بملكیة إلىومه هحیث یشیر مف

اشتملت إذاها متكاملة عمودیا أننقول عن منشأة ما على نافإنى أخر من جهة و ، 1یةاإلنتاجمتتابعة لنفس العملیة 
أوجـل مخرجـات احـد تلـك المنتجـات یشـكل كـل و یتمیـزان بكـون كـل أنتاجها على انتاج منتجین مختلفین عملیة إ

.بعض مدخالت المنتج اآلخر

خیر انتقـال المنشـأة األالمنشآت تعني حسب هذا التعریف إلحدىعملیة التكامل العمودي فإنبالتالي و 
مــن جهــة و انتــاج بعــض المــدخالت المســتخدمة فــي انتــاج المنتجــات الرئیســیة التــي كانــت تنتجهــا مــن قبــل، أإلــى
مفهـوم التكامـل أنى یعني قیام المنشأة باستخدام مخرجاتها كمنتجات وسیطة في انتاج منتجات جدیـدة، غیـر أخر 

شـطة أنالقیـام بإلـىم المنشـأة بـالتحول ى تتمثـل فـي قیـاأخـر حـاالت إلىیتعدى األشكال السابقة أنالعمودي یمكن 
.اإلنتاججانب قیامها بعملیة إلىاإلنتاجى متتابعة مع عملیة أخر 

عنـــدما تحصـــل احـــدى المنشـــآت علـــى بعـــض الســـیطرة علـــى المـــدخالت التـــي تســـتخدمها فـــي العملیـــة و 
هـذا مـن حیـث ترتیـب و ،النشـاطات التـي تسـبق النشـاط الـذي تمارسـهأوكذلك السیطرة على العملیـات و ،یةاإلنتاج

، نقـول عـن هاتـه المنشـأة ∗التي تضم مجموعة النشاطات السـابقةو مراحل العملیة التسویقیة للمنتجات التي تنتجها 
قامــت تلــك إذاأمــا، upstream or backward vertical integrationم مــااألإلــىبأنهــا قامــت بالتكامــل 

1 ibid, p 545. ویةالتسویقبالعملیةھناالمقصودو∗
والترویج والتوزیع.العمالء وعملیات اإلنتاج والتسعیر
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،لى كمدخالت وسیطة في عملیة انتاجهاو ة تستخدم منتجاتها األالمنشأة بالسیطرة على عملیة انتاج منتجات جدید
هـذا دائمـا و ،نشـطة الحالیـة التـي تقـوم بهـااألمجموعـة تتبـعأنشطة أداءإلىقامت تلك المنشأة بالتوسع إذاكذلك و 

الخلــف إلــىهاتــه المنشــأة فــي هــذه الحالــة قــد قامــت بعملیــة التكامــل فــإنوفــق ترتیــب العملیــة التســویقیة لمنتجاتهــا 
downstream or forward vertical integration.

ثانیا: قیاس التكامل العمودي

بعض المقاییس التي تسـمح بقیـاس مـدى التكامـل العمـودي إلىلقد حاول مجموعة من الباحثین التوصل 
تلك المحاوالت على سبیل الذكر ال الحصر فیما یلي:أهمتتمثل و داخل الصناعة، 

یــتم االعتمــاد علــى هــذا المقیــاس مــن خــالل محاولــة تحدیــد عــدد المراحــل و لیــة التســوقیة:عــدد مراحــل العم)1
كلمـا زاد عـدد تلـك المراحـل كلمـا دل ذلـك علـى زیـادة و التسوقیة التي تشارك فیها المنشأة الواحدة داخل الصناعة، 

یة في استخدامه تكمن في ساساألالمشكلة أنإالبالرغم من بساطة مفهوم هذا المقیاس و درجة التكامل العمودي، 
هـذا المقیـاس یعتمـد علـى عـدد تلـك المراحـل أنبمـا و ى أخـر جهـة منو الفصل بینها، و صعوبة تحدید تلك المراحل 

كانـت احـدى المنشـآت إذاألنـه ،یشـكل معیـارا للمقارنـة بـین مجموعـة مـن الصـناعاتأنالعدد وحده ال یمكـن فإن
هـذا قــد یــدل علـى درجــة كبیــرة مــن التكامـل العمــودي فــي بعــض فــإن،عملیــات علـى ســبیل المثــال10تشـارك فــي 
أنعـدد تلـك المراحـل ال یمكـن فـإنبالتـالي و ى أخـر بینما قـد یـدل علـى تكامـل ضـعیف فـي صـناعات ،الصناعات

یستخدم في مقارنة درجة التكامل بین تلك الصناعات؛
ا كنتیجة أساسالتكامل العمودي كان أنینطلق هذا المقیاس من فكرة المبیعات:إلىنسبة القیمة المضافة )2

من اإلنتاجفي تأمین بعض احتیاجاتها من مدخالت عملیة ،لمحاولة المنشآت من تخفیض اعتمادها على السوق
هذا المقیاس الذي یحاول قیاس مدى تحقیق االكتفاء الـذاتي 1955سنة Adelmanلهذا اقترح و عملیات، و مواد 

اجمـالي المبیعـات، إلىهذا عبر قیاسه لنسبة القیمة المضافة المحققة و من قبل المنشآت العاملة داخل الصناعة، 
أداءبالتالي كلما زادت قیمـة تلـك النسـبة كلمـا دل ذلـك علـى زیـادة اعتمـاد المنشـآت علـى امكانیاتهـا الداخلیـة فـي و 
.1وديبالتالي یدل ذلك على مزید من التكامل العمو ،شطتهاأن

1 E. Woodrow Eckard, A Note on the Empirical Measurement of Vertical Integration, The Journal of Industrial
Economics, Vol. 28, N°. 1 , Sep, 1979, pp. 105-107 p 105.
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كــذلك فــي القیــام و ،اعطــاء فكــرة عــن مــدى التكامــل داخــل الصــناعةعلــىبــالرغم مــن قــدرة هاتــه النســبة و 
جـزء مـن یتعلـق؛ه یمكن تسجیل بعض المالحظات الخاصة بهـذا المقیـاسأنإالبمقارنة بین مختلف الصناعات، 

على الفرق بناءالقیمة المضافة تتحدد قیمتها أنمعلوم و كما هو ا بعنصر القیمة المضافة، أساستلك المالحظات 
تكـالیف المنشـأة، و بـالتغیر فـي مجمـل مـداخیل أثرالقیمـة المضـافة تتـفـإنبالتـالي و تكـالیف المنشـأة، و بین مداخیل 

خیــرة األهاتــه أنإال،تكالیفهــاو امكانیــة تــأثیر التكامــل العمــودي بــین المنشــآت علــى كــل مــداخیلها إلــىباإلضــافةو 
، مما اإلنتاجكذلك تطور التكنولوجیا المستخدمة في و مثل التغیر في اسعار المدخالت ،ضاأیى أخر بعوامل أثرتت

كـذلك علـى القیمـة المضـافة و ،یجعل من عملیة تحدیـد مـدى التـأثیر الحقیقـي للتكامـل العمـودي علـى تلـك العوامـل
ت غیر معبـرة فعـال عـن حقیقـة درجـة التكامـل المبیعاإلىبالتالي تصبح مؤشر نسبة القیمة المضافة و امرا صعبا، 

؛داخل الصناعة

سـنة Gortحیـث اقتـرح ):Employment in auxiliary activitiesمسـاهمة النشـاطات المسـاعدة ( )3
أداءامكانیــة قیــاس درجــة التكامــل العمــودي داخــل الصــناعة مــن خــالل قیــاس مــدى مســاهمة المنشــأة فــي 1962

النشــاطات إلــىهــذا عبــر قیــاس نســبة النشــاطات المســاعدة و النشــاطات المســاعدة للنشــاط الرئیســي الــذي تقــوم بــه، 
تتمثــل و ، 1كلمــا زادت تلــك النســبة كلمــا دل ذلــك علــى زیــادة التكامــل العمــودي داخــل الصــناعةو ،الرئیســیة للمنشــأة

مــا هــو نشــاط مســاعد و ي أساســنشــاط و هــفــي صــعوبة الفصــل بــین مــا،یة فــي قیــاس هــذه النســبةساســالمشــكلة األ
بالنسبة للمنشأة مما یحد من فعالیة هذا المؤشر؛

مجمـــل إلـــىیقصـــد بـــه نســـبة المبـــادالت الداخلیـــة التـــي تقـــوم بهـــا المنشـــأة و الخـــارجي:و التنســـیق الـــداخلي )4
مـن خـالل مقـال لهمـا بعنـوان Davies and Morrisالمبادالت التي تقوم بها تلك المنشأة، حیث حـاول كـل مـن 

A new index of vertical integration اداة جدیدة لقیاس درجة التكامل العمودي إلىالتوصل 1995سنة
بأنـــه مـــن االســـباب Williamson2وCoaseیعتمـــد علـــى فرضـــیة كـــل مـــن ،بالنســـبة لمنشـــأة مـــا أو صـــناعة مـــا

،جین التحول من االعتماد على آلیة السوق في المبادالتالمنشآت هو محاولة المنتو یة لظهور المؤسسات ساساأل
اداة إلىمن هذا المنطلق فقد حاول الباحثان التوصل و االعتماد على المبادالت الداخلیة داخل حدود المنشأة، إلى

اجمــالي المبــادالت التــي تقــوم بهــا، حیــث حــاول الباحثــان تجــاوز االنتقــاداتإلــىتقــیس نســبة المبــادالت الداخلیــة 

1 MARTIN K. PERRY, Vertical Integration: Determinants and Effects, chapter in: Richard Schmalensee and Robert
Willig, The Handbook of Industrial Organization, Vol 1, Elsevier, UK, 1989. P 237.
2 S.W. Davies and C. Morris, A new index of vertical integration: Some estimates for UK manufacturing; International
Journal of Industrial Organization, N° 13, 1995. Pp 77- 151.



ةــــــناعـــــــــية للصــــــــلــيكـــــــــص الهــــــصائــــالخل األول     ــــصــــــــــــالف

48

،لهـــذا فقـــد حـــاوال مراعـــاة الوضـــوح فـــي المؤشـــرو دوات الســـابقة لقیـــاس درجـــة التكامـــل العمـــودي، األإلـــىالموجهـــة 
جانـب تجنـب التقیـیم إلـى،بالتالي تجنب ضرورة توفر المعرفة التقنیة المتخصصة لدى الشخص الـذي یسـتخدمهو 

مـن جهـة فقـد تمیـز المؤشـر بالشـمول و هذا عبر االعتماد على مؤشـرات كمیـة بسـیطة، و تطاع سالشخصي قدر الم
علـــى مســــتوى أوعلـــى مســـتوى الصـــناعة قیـــاس درجـــة التكامــــل العمـــودي ســـواءمه فـــياالقـــدرة علـــى اســـتخدأي

المؤسسة.

Rسـوف ننطلـق مـن مثـال القتصـاد دولـة مـا بـه Davies and Morrisتبسـیط فهـم مؤشـر أجـلمـن و 

مجموعة المنشآت العاملة في ذلك االقتصاد تحتـوي علـى فـروع تنشـط عـدد مـن أنلنفترض و منشأة، Nوصناعة 
لــى تعتبــر كمنتجــات وســیطة للصــناعة التــي و منتجــات األأنأي،مــا بینهــایالصــناعات المختلفــة تكــون متعاقبــة ف

العالقـة عملیـة قیـاس درجـة التكامـل علـى مسـتوى المنشـأة تـتم باسـتخدام المؤشـر السـابق وفـق فـإنبالتـالي و تلیهـا، 
=التالیة:    ∑ ∑ /

؛i: مؤشر درجة التكامل العمودي للمنشأة :أنحیث 

الفـرع إلـىjالـذي ینشـط فـي الصـناعة iالتدفقات السلعیة التي تتم من فرع المنشـأة و : تمثل حجم المبادالت 
؛kالذي ینشط في الصناعة 

التــي تأخــذ بعــین االعتبــار مجمــوع تــدفقاتها التــي و ،iالتــدفقات الكلیــة الخاصــة بالمنشــأة و : هــو حجــم المبیعــات 
ال تأخــذ بعــین هــافإنبالتــالي و تحــدث عبــر فروعهــا باتجــاه صــناعات مختلفــة للصــناعة التــي ینشــط بهــا كــل فــرع، 

ط بها؛االعتبار التدفقات التي تحدث عبر كل فرع باتجاه الصناعة التي ینش

، وكلمــا زادت قیمــة المؤشــر كلمـا دل ذلــك علــى درجــة الواحـدو الصــفرحیـث یؤخــذ المؤشــر قیمـة مــا بــین 
ه ال یمیـــز بـــین أنـــأيالمؤشـــر یتعامـــل مـــع التكامـــل العمـــودي بشـــكل شـــامل أنمـــن التكامـــل العمـــودي، كمـــا أكبـــر

الخلف.إلىالتكامل أوم مااألإلىالتكامل العمودي 

:1ذلك یتم وفق العالقة التالیةفإنjم للصناعة مااألإلىردنا قیاس التكامل العمودي أإذاى أخر من جهة و  = ∑ ∑ ؛jتمثل اجمالي تدفقات الصناعة أنحیث /

1 Idem.
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ذلك یتم وفق العالقة التالیة:فإنKالخلف للصناعة إلىاردنا قیاس التكامل العمودي إذاأما = ∑ ∑ .kتمثل اجمالي مدخالت الصناعة أنحیث /

المطلب الثاني: محفزات التكامل العمودي

ه یمكــن أنــإالالقیــام بعملیــات التكامــل العمــودي، أجــلعلــى الــرغم مــن تعــدد الحــوافز لــدى المنشــآت مــن 
الحفاظ علـى حصـة سـوقیة معتبـرة، الحـوافز التكنولوجیـة، تخفـیض :1مجموعات رئیسیة تتمثل فيأربعترتیبها في 
تلـك الحـوافز إلـىفیما یلـي سـنقوم بـالتطرق و ، األسعارالتحكم في و كذلك تجنب الضرائب و عدم األكادة و المخاطر 

بنوع من التفصیل.

الحفاظ على حصة سوقیة معتبرةال: أو 

یتم ذلك عبر العدیـد أنا بمدى تأثیر التكامل العمودي على الحصة السوقیة، حیث یمكن أساسیتعلق و 
من الجوانب نذكر منها ما یلي:

یقصد به الهامش الناتج عن عملیة التكامـل العمـودي بـین المنشـآت مقارنـة بالهـامش و : الهامش المضاعف)1
التكامل العمودي یسمح للمنشـآت المتكاملـة بالحصـول أنحیث الذي كانت تحصل علیه كل منشأة قبل التكامل، 

هذا یشكل حافزا لدى المنشآت للتكامل عمودیا.فإنبالتالي و أكبرعلى هواش 
تود و یتعلق االمر هنا بمنشأة محتكرة لصناعة ما و : اإلنتاجم لمحتكر مدخالت مااألإلىالتكامل العمودي )2

.منتجاتها الجدیدةإلنتاجلها كمدخالت الحالیةهامنتجاتإلى، تحتاج ى مكملةأخر صناعة إلىالدخول 

الحوافز التكنولوجیةثانیا: 
نـه فـي التكامـل العمـودي، حیـث أأجـلیعتبر هذا النوع من العوامـل مـن الحـوافز الرئیسـیة للمنشـآت مـن 

العدیـد مـن العملیـات بـدال أداءه یستحسن قیام منشـأة واحـدة بـفإنبسبب بعض الشروط التقنیة، و بعض الصناعات 
المنتجـات دائمـا تحتـاج أنالصـلب و من أدائها من قبل مجموعة مـن المنشـآت، حیـث نجـد مـثال فـي مجـال الحدیـد 

1 MARTIN K. PERRY, op cit. P 187.
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ه فـــي حالـــة قیـــام مجموعـــة مـــن المنشـــآت بتلـــك فإنـــبالتـــالي و ،تعـــدیالت علیهـــاأياجـــراء أجـــلتســـخینها مـــن إلـــى
ت آهـذا مـا یحفـز تلـك المنشـو اجـراء تلـك التعـدیالت، أجـلمـر یتطلـب اعـادة تسـخین الحدیـد مـن األفـإنالتعدیالت 

ســتحاول تدنیــة عــدد مــرات هــافإن،ألنــه عنــدما تتــولى منشــأة واحــدة القیــام بتلــك التعــدیالت،علــى التكامــل العمــودي
متعلقة بعملیة التسخین.بالتالي تخفیض التكالیف الو ،اجراء تلك التعدیالتأجلمن ،اعادة تسخین الحدید

عدم األكادةو تخفیض المخاطر ثالثا: 
أصــبحت المنشــآت العاملــة بهــا و ،خیــرةاألتعقــد هاتــه إلــىعمــال األلقــد ادت التطــورات الحدیثــة فــي بیئــة 

بالتــالي و تواجــه الكثیــر مــن المخــاطر نتیجــة نقــص المعلومــات المتــوفرة لــدیها حــول الظــروف الخاصــة بتلــك البیئــة، 
فرضــیة العقالنیــة االجرائیــة إلــى،التحلیــل االقتصــادي مــن فرضــیة العقالنیــة التامــة للمتعــاملین االقتصــادیینانتقــل 

ـــة و ، 1959ســـنة Simonالتـــي جـــاء بهـــا و ،)Bounded rationalityالمحـــدودة ( بالتـــالي فقـــد أصـــبحت البیئ
.االقتصادیة تتمیز بكثیر من الالیقین

القـوانین و ،على عوامل خارجیة محیطة بالمنشأة مثل التطورات التكنولوجیةتنشأ حالة عدم الیقین بناءو 
على نقص المعلومات المتوفرة أن تنشأ بناءكذلك التغیر في خصائص الطلب في السوق، كما یمكن و ،الحكومیة

یكون أنن التكامل العمودي بین المنشآت یمكفإنا من هاته الظروف قانطالو لدى متخذي القرار داخل المنشأة؛ 
.الحصول على مجموعة المعلومات التي تسمح لها باتخاذ القرار الكفءأجلبحافز منها من 

ى المجـاورة لهـا مـن حیـث تسلسـل خـر األمن بین تلك المعلومات نجد المعلومـات الخاصـة بالصـناعات و 
ــالنشــاطات التــي تقــوم بهــا، ألنــه فــي كث تلــك المنشــآت المكملــة لهــا ال تــوفر تلــك المعلومــات فــإنحیــان األر مــن ی

بســبب عــدم قــدرتها علــى القیــام بــذلك بالشــكل الصــحیح، أو بســبب تعمــدها علــى اخفــاء تلــك ســواءالــالزم،بالشــكل
بالتوجهـات التنبـؤالحفـاظ علـى قـدرة تفاوضـیة معتبـرة، كمـا یسـمح لهـا التكامـل العمـودي أجـلهذا مـن و المعلومات 

مما یسمح لها باتخاذ القرارات المناسبة ،من المنافسینأحسنالیها الصناعات المكملة لها بشكل التي سوف تؤول
في ظروف عدم األكادة.أكثركذلك یسمح لها ذلك بالتحكم و ،تنافسیةأكثرالتي تجعلها 

سـرار التـي األالحفـاظ علـى بعـض أجـلالتكامـل العمـودي مـن إلـىالمنشـآت تلجـأ فـإنى أخر من جهة و 
یتم ذلك بنیة التكتم على و بالتالي تفادي التقلید من قبل المنافسین، و ،تعتبرها جوهر المیزة التنافسیة التي تتمتع بها

االعتمـاد علـى السـوق أن، كمـا اإلنتـاجالتي تعتمد علیها تلك المنشآت في عملیـة ،حجم بعض المدخالتو نوعیة 
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فــإنCarltonبالتــالي حســب و ،علهــا تحــت رحمــة المــوردینفــي تــأمین بعــض المتطلبــات االســتراتیجیة للمنشــأة یج
تفادي بعض جوانب عدم الیقین المتعلقـة بعـرض مـدخالت عملیـة أجلمن ،المنشآت تتجه نحو التكامل العمودي

ـــالي و الخـــاص بهـــا، اإلنتـــاج ـــوفیر المـــوارد أيتكـــون عرضـــة لمخـــاطر هـــافإنبالت ـــاطء مـــن قبـــل المـــوردین فـــي ت تب
یســـمح التكامـــل العمـــودي كـــذلك و الزمـــان المناســـبین؛ و كـــذلك فـــي المكـــان و ،الحجـــم الالزمـــینو الضـــروریة بالشـــكل 

حیــان مــن التكــالیف التــي ســوف تتحملهــا األالتــي قــد تزیــد فــي بعــض و للمنشــآت مــن مواجهــة التعقیــدات القانونیــة 
من العقود.نواعاألجانب القیود التي قد تنشأ عن بعض إلىالمنشأة، 

األسعارمراقبة و ب تجنب الضرائرابعا: 

حیـث ؛یة التـي تحفـز المنشـآت علـى التكامـل العمـوديساسـاألیعتبر عامل تجنب الضرائب مـن العوامـل 
تقـوم بالتكامـل عمودیـا مـع هافإنالرسوم الجمركیة، و تفادي بعض الضرائب إلىتلك المنشآت من خالل سعیها أن

عملیة التكامل العمودي تسمح لها بالتحكم في أنإلىباإلضافةالخارجیة، و ى من المنشآت المحلیة أخر مجموعة 
بنفسـها، ممـا بإنتاجهـاالتـي تقـوم و اإلنتـاجمن خالل التحكم في تسعیر السلع الوسیطة في عملیة ،اإلنتاجتكالیف 

یجنبها الكثیر من الضغوط التي یمارسها الموردون.
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ة ـــــــــــــالصـــــــــــخ

خصـــائص أربـــعهیكـــل الصـــناعة یتحـــدد مـــن خـــالل أنفصـــل األول، مـــن خـــالل مباحـــث هـــذا الاتضـــح
درجـة التكامـل و ، فـي الصـناعةالصناعة، تمییز المنتجاتإلىهي: تركیز الصناعة، عوائق الدخول و یة له، أساس

عة، تحدیـــد مالمــح هیكـــل الصـــناأجـــلحیــث تتكامـــل تلـــك الخصــائص فیمـــا بینهـــا مــن ،داخـــل الصـــناعةالعمــودي
ئص عملیـــة قیـــاس تلـــك الخصـــاأنضـــا أیى؛ كمـــا اتضـــح أخـــر إلـــىیختلـــف وزن كـــل خاصـــیة منهـــا مـــن صـــناعة و 
االعتمـــاد علـــى المقـــاییس الكمیـــة التـــي تكـــون موضـــوعیة فـــي وصـــف خصـــائص هیكـــل إلـــىتمیـــل أكثـــرتصـــبحأ

الصناعة.

ه یبحــث عـن شــكل توزیــع الحصـص الســوقیة فــي أنـإلــىتـم التوصــل فقــد بالنســبة لتركیـز الصــناعة، أمـا 
نبالتالي یحاول قیـاس مـدى سـیطرة عـدد قلیـل مـن الشـركات علـى جـزء كبیـر مـن نشـاط الصـناعة، ألو الصناعة، 

لهـذا فقـد تـم التركیـز منـذ و هذا قد ینتج عنه تواطؤ بین تلك الشركات، مما قد یشـكل احتكـار قلـة داخـل الصـناعة، 
ي في عملیة القیاس ساساألالمشكل أنلى قیاس مستوى التركیز داخل الصناعة، غیر البدایة من قبل الباحثین ع

ال و ا بهـدف البحـث أساسـهـذا یـرتبط أنمؤشر لقیاس التركیز داخل الصناعة، حیث أحسنیكمن في كیفیة تحدید 
یمكن تفضیل مؤشر عن مؤشر آخر.

ة، نظـــرا الرتباطهـــا بمفهـــوم ى تعـــد عوائـــق الـــدخول مهمـــة فـــي تحدیـــد هیكـــل الصـــناعأخـــر مـــن جهـــة و 
على توازن الصناعة في المدى و تؤثر على سلوك المنتجین الحالیین من جهة، أنالتي یمكن و المنافسة المحتملة، 
اعاقــة أجــلمــن شــكال، تتكامــل فیمــا بینهــا تكــون عوائــق الــدخول علــى عــدة أأنیمكــن و ، ىأخــر الطویــل مــن جهــة 

أسـاسي الـذي واجـه دراسـة عوائـق الـدخول یكمـن ساسـاألالمشـكل أنالصناعة، غیـر إلىدخول مؤسسات جدیدة 
درجة عوائق الدخول داخل الصناعة.في ایجاد مؤشرات كمیة لقیاس

بالنسبة لتمییز المنتجات یعد هو اآلخر مهما في تحدید هیكل الصناعة، نظرا لمـا یقدمـه مـن معلومـات 
الجـودة؛ بینمـا تقـدم درجـة أسـاسمنافسـة علـى أوحول طبیعة المنافسـة داخـل الصـناعة، هـل هـي منافسـة سـعریة

یـة داخـل اإلنتاجالتكامل داخل الصناعة معلومات مكملـة لبقیـة الخصـائص الهیكلیـة، حیـث توضـح مسـار العملیـة 
امكانیة تجزئته على عدد من المؤسسات.و الصناعة، 



الفصل

تقييمھسبلوالصناعةأداء
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یدتـــــــــــمـــهـــــــــ

لهذا فقد حاول الباحثون و همیة كبیرة لعملیة تقییم األداء، أ عطاء إ ساهمت التطورات العالمیة األخیرة في 
المستخدمة في تقییمه، األدواتكذلك تطویر و عطاء مفهوم دقیق لألداء، إ في العدید من التخصصات العمل على 

تعتمد عملیة تقییم األداء على مجموعة من المراحل تتكامل فیما بینها من و تحدید السبل الكفیلة بتطویره؛ أجلمن 
نجاح عملیة التقییم.أجل

عتمدة الماألدواتتطویر و حلیله، یعد موضوع الكفاءة من بین جوانب األداء التي ركز الباحثون على تو 
االعتمـاد علـى النمـاذج الریاضـیة إلـىفي تقییمه، حیث انتقلت عملیة تقییمه من استخدام النسـب المالیـة التقلیدیـة 

خـر مـن جوانـب األداء التـي وجـب أكما شكل موضوع المخـاطر جانبـا المعلمیة؛أوكانت معلمیة واءالمتطورة، س
لمعالجــة موضــوع األداء قمنــا بتقســیم هــذا و داء؛ ألتقدمــه مــن تفســیر لمؤشــرات اأناالهتمــام بــه، نظــرا لمــا یمكــن 

المباحث األربعة التالیة:إلىالفصل 

؛األداءإلىمدخل: األولالمبحث
؛األداءتقییمأدوات: الثانيالمبحث
؛قیاسهاوأدواتمفهومهاالصناعةكفاءة: الثالثالمبحث
المؤسسةداءأعلىأثرهاو المخاطر: الرابعالمبحث.
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األداء إلىمدخل : األولالمبحث 

لقد شكل األداء لـزمن طویـل محـور اهتمـام العدیـد مـن البـاحثین فـي میـدان العلـوم االداریـة بصـفة عامـة 
تحقیقهـــا، حیـــث یمثـــل عنصـــر األداء مركـــز االهتمـــام إلـــىهـــذا نظـــرا الرتباطـــه باألهـــداف التـــي تســـعى المنظمـــة و 

.المشترك بین العدید من حقول المعرفة اإلداریة

العوامل المؤثرة فیهو : مفهوم األداءاألولالمطلب 

تطــورا كبیــرا ارتــبط ه فقــد شــهد مفهومــ،فــي میــدان األعمــالاألداءالتــي یحظــى بهــا ألهمیــة لنتیجــة 
.بتطور بیئة األعمال

األداء مفهومال: أو 

التـــي تعنـــي إعطـــاء كلیـــة و " performareیعتبـــر مصـــدر مصـــطلح األداء مـــن الكلمـــة الالتینیـــة "لغویـــا:.1
التي تعني إنجاز العمل أو و " performanceالتي اشتقت منها فیما بعد الكلمة االنجلیزیة "و ما ، ءلشيالشكل 

OXFORDحسـب قـاموس و ، 1الكیفیـة التـي یبلـغ بهـا التنظـیم أهدافـه ENGLISH DICTIONARYمصـطلح األداء تـم فـإن
ه أنـاسـتخدامه علـى إلـىباإلضـافة، 2قطعـة موسـیقیةأواستخدامه على أنه عملیة القیام بأداء دور درامـي، أغنیـة 

فعل القیام بمهمة أو وظیفة ما، أو مدى النجاح في أداء مهمة أو عملیة معینة، كما یشیر مصطلح األداء حسب 
قدرات آلة، منتج أو مركبة معینة. إلىنفس القاموس 

ه لــم یــتم لحــد اآلن وضــع مفهــوم موحــد فإنــ،دینامیكیتــهو بســبب تطــور مفهــوم مصــطلح األداء :اصــطالحا.2
كـذلك بـاختالف المسـتوى و یختلف مفهوم مصطلح األداء باختالف الغایـة مـن اسـتخدامه و دقیق لهذا المصطلح،و 

التـي اعتبـرت علـى و ضـافیة للمعنـى األصـلي لـه إلبعض المعـاني القد اكتسب مصطلح األداء و ، 3الذي یعبر عنه
ـــــــه، أن ـــــــك المعـــــــاني نجـــــــد االنجـــــــازو هـــــــا معـــــــاني مرادفـــــــة ل ، efficiency، الكفـــــــاءةaccomplishmentمـــــــن تل

التعاریف بوصف المصطلح عبـر الجوانـب العدید منلقد اكتفتو ،satisfactionاالرضاءو capabilityالقدرة
تقــوم بوصــف المصــطلح حســب نظــرة أخــرىتــارة و ،اعطــاء صــورة شــاملة للمصــطلح تــارةهــذا عبــرو المختلفــة لــه، 

.86. ص 2001، جامعة دمحم خیضر بسكرة، أفریل 01، مجلة العلوم االنسانیة، العدد الفعالیةوبین الكفاءة األداءمفھوم مزھودة عبد الملیك، 1
2OXFORD ENGLISH DICTIONARY , performance, http://oxforddictionaries.com/definition/performance consulté le
18/06/2012 à 11:40
3Pierre Voyer, tableau de bord de gestion et indicateurs de performance, 2ème édition, presses de l’université Québec,
CANADA, 2006. P 86.
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جانـب إلـىأخـرىأفكار أصحابها، ففي حین تناولت بعض التعاریف الجانب المالي لألداء فقـد تطرقـت تعـاریف و 
عــاریف مــن بــین التو ،هالبیئــي لــو مــن التعــاریف فقــد ركــزت علــى الجانــب االجتمــاعي أخــرىأمــا فئــة فیــه،القیمــة 

تحقیـــقعلـــىالمنظمـــةقـــدرةه " أنـــوالـــذي عـــرف األداء بSamsonowa، نجـــد التعریـــف الـــذي قدمـــه المقدمـــة لـــه
األهـــــدافبخصـــــائصوكـــــذلكمعانیهـــــاأوســـــعفـــــيالمحققـــــةبالنتـــــائجیتـــــأثرفهـــــوبالتـــــاليو ، المتوقعـــــةاألهـــــداف
.1"المخططة

( أي كیفیـة القیـام السـلوكیاتكذلك و مصطلح األداء یشمل كل من النتائج فإنBrumbrachحسب و 
تعتبـر نتـائج للعدیـد مـن العوامـل المتعلقـة بالعنصـر السـلوكیاتفـإن،ه من وجهة النظـر هـذهفإنبالتالي و بالمهام)، 

عنصــر بتجســید توضــح كیفیــة قیــام ذلــك الهــافإنبالتــالي و الظــروف المحیطــة بــه، و المســؤول عــن تأدیــة تلــك المهــام 
.2المادي الذي قام به ذلك الفردو ر عن المجهود الفكري یتعبالأيقع، رض الواالمهام المخططة على أ

بمـدى قـدرة المنظمـة علـى هها تتفـق حـول ارتبـاط مفهومـأنالتعاریف السابقة لألداء نجدها إلىبالرجوع و 
ه یمكـن أنـ، كمـا *األداءإلـىتحقیق أهدافها غیر أنها تختلف فیما بینها من حیث الجوانـب التـي تنظـر مـن خاللهـا 

مـع تطـور بیئـة األعمـال بفعـل و ، 3الفعالیـةو مصطلح األداء ارتبط كثیرا بمكونین رئیسیین هما الكفـاءة أنمالحظة 
حـدة المنافسـة برزهـا زیـادةأثـار لعـل أمـا حملتـه معهـا مـن و نتشـار ظـاهرة العولمـة تها امالعدید من العوامل في مقـد

داء یتمثـل فـي عنصـر ألمكونـات اإلـىضافة عنصر جدیـد إإلىدى أسواق العالمیة، كل ذلك داخل العدید من األ
دارة تلك المخاطر.إصبح یشغل بال مسیري الشركات حول كیفیة أالمخاطر، هذا البعد الذي 

ثانیا: العوامل المؤثرة في األداء

هذا جعل األداء عرضة لتأثیر فإن،هدافهاأ مدى قدرة المنظمة على تحقیق و داء بكیفیة ألنظرا الرتباط ا
إلىیمكن تقسیم العوامل السابقة و ألهدافها، تحقیقهامكانیةإتأثر في و العدید من العوامل التي تقید نشاط المنظمة 

1Tatjana Samsonowa, Industrial research performance management: Key performance indicators in the ICT industry,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2012. P 24.
2Michel Armstrong, Performance Management: Key strategies and practical guidelines, 2nd edition, Kogan Page
Limited, London, UK, 2000. P 03.

یحتوي على عدد من التعاریف المقدمة لمصطلح األداء.1الملحق رقم *
.219ص .2009/2010ورقلة،مرباحقاصديجامعة،07عدد،الباحثمجلة،األداءلمفھومالنظریةاألسستحلیلالشیخ،الداوي3
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ســـماء تلـــك أى مـــن األولـــختصـــارات تضـــم الحـــروف إ، وتمثـــل العوامـــل الخارجیـــة1داخلیـــةأخـــرىو عوامـــل خارجیـــة 
:تضم كل منو PESTELالمعروفة بمجموعة و العوامل،

ــة فــي نشــاط تلــك و التــي تعبــر عــن كیفیــة و :factors)(Politicalالعوامــل السیاســیة .1 مــدى تــدخل الدول
جانــب التعبیــر عــن مــدى االســتقرار السیاســي فــي الدولــة التــي تعمــل بهــا تلــك إلــى،واعهــاأنالمنظمــات بــاختالف 

؛المنظمة
التـي تعـد مـن و PESTELالفئـة الثانیـة مـن مجموعـة هـي و : factors)(Economicالعوامـل االقتصـادیة .2

تـأثر علــى أداء المنظمـة، حیـث تشــتمل هاتـه العوامـل االقتصــادیة علـى مجموعـة مــن أنهـم العوامـل التــي یمكـن أ 
جانـب خصـائص بیئـة إلـىالجزئیة على مستوى االقتصـاد الـذي تنشـط بـه المنظمـة و المتغیرات االقتصادیة الكلیة 

؛سلوك المنشآت العاملة بهاو ها المنظمة من هیكل الصناعة الصناعة التي تنشط ب
تعبــر عــن خصــائص المجتمــع الــذي تنشــط بــه المنظمــة مــن خصــائص دیموغرافیــة :العوامــل االجتماعیــة.3

؛غیرهاو ثقافیة و 
مكانیـة تأثیرهـا فـي إمهمة جدا في تحدید أداء المنظمة على اعتبار خرىتعد هي األالعوامل التكنولوجیة:.4

؛كفاءة المنظمةو بالتالي ارتباطها بفعالیة و كذلك كیفیة القیام بنشاطاتها و كیفیة استغالل المنظمة لمواردها 
أي الخصـــائص البیئیـــة للمنطقـــة الجغرافیـــة التـــي تنشـــط بهـــا المنظمـــة خاصـــة مـــا تعلـــق :العوامـــل البیئیـــة.5

؛العدید من الصناعات مثل صناعة السیاحة وصناعة التأمیناتبالتغیرات المناخیة والتي كثیرا ما تؤثر على أداء
بصـفة مباشـرة أو غیـر نین التـي تـؤطر نشـاط المنظمـة سـواءالتي تشمل مجموعة القـواو :لعوامل القانونیةا.6

غیرهـا مـن و منـع االحتكـار، قـوانین االنـدماج و مباشرة مثل قوانین المستهلك؛ قوانین حمایة البیئة، قوانین المنافسـة 
القوانین؛

المـوارد التـي تعتمـد علیهـا المنظمـة و تتمثل العوامل الداخلیة المؤثرة في أداء المنظمة في كل مـن العوامـل التقنیـة و 
كیفیة تنظیم تلك الموارد.و همها نجد الموارد البشریة التي تتوفر علیها أ شطتها والتي من أنفي أداء 

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في العلوم التطبیق: دراسة حالة قطاع صناعة الحلیبوأدوات مراقبة التسییر بین النظریة نعیمة یحیاوي، 1
. 220، ص 2008/2009االقتصادیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 



وســــــــــبــــــل تـــــــــقــيـــــــــيـــمـــــــهةــــــناعـــــــــلصأداء اــثـــــــانــــــياللــــصــــــــــــالف

58

تقییم األداءخصائص عملیة :الثانيالمطلب 

أوال: مفهوم تقییم األداء 

دارة األعمــال وكــذلك لفئــة إهتمــام العدیــد مــن البــاحثین فــي میــدان تقیــیم األداء محــور ا لقــد شــكلت عملیــة
حالیـة للمنظمـة اهمیة هاته العملیة في تحدید الوضعیة الإلىهذا راجع و المدیرین والمسیرین للعدید من الشركات، 

الوضـعیة التـي توجـد و تخـاذ القـرارات الكفـأة التـي تتناسـب اأجـلكـذلك مـن و ،هداف المخططةفي مقابل تحقیق األ
عملیــة فــإننظــرا لتشــعب جوانــب األداء و ؛وذلــك دائمــا فــي ســبیل تحقیــق أهــدافها االســتراتیجیة،بهــا تلــك المنظمــة

،رفي تطـور مسـتمو الجید عن وضعیة المنظمة كانت عملیة صعبة و وضع المؤشرات التي تسمح بالتعبیر الكلي 
ید من فعالیة عملیة تقییم األداء.بحثا عن البدیل األحسن الذي یز 

لقـــد حاولـــت فئـــة البـــاحثین المتخصصـــین فـــي مجـــال المحاســـبة تقیـــیم األداء باالعتمـــاد علـــى التطـــور و 
المالیةو هذا من خالل استخدام النظم المحاسبیة في حساب النتیجة المحاسبیة و التاریخي للنتائج المالیة للمنظمة، 

من ثم القیـام بـالتعبیر عـن األداء عبـر مجموعـة مـن النسـب المالیـة الخاصـة بكـل جانـب مـن الجوانـب و للمنظمة، 
.األصولمعدل دوران و السیولة و مثل الربحیة هالمالیة ل

یركــزون علــى ،دارة االســتراتیجیة بصــفة خاصــةإلاو ،دارة بصــفة عامــةإلغیــر أن البــاحثین فــي مجــال ا
أهــم عنصــر فــي أنتنفیــذها علــى مســتوى المنظمــة، حیــث یــرون و كفــاءة القــرارات االســتراتیجیة التــي تــم اتخاذهــا 

عملیــة فــإنبالتـالي و (survival)البقــاء داخـل الصــناعةو قــدرتها علـى المقاومــة و االداء االسـتراتیجي للمنظمــة هـ
ـــ ـــه كـــل مـــو هـــو ، هتقیـــیم األداء ســـوف تركـــز علـــى هـــذا الجانـــب من ـــذي اتفـــق علی ) Bernard)1938ن الـــرأي ال

.Drucker)1954(1و

حسن مؤشر ألداء المنظمة یتمثل فـي العائـد علـى االسـتثمار، علـى أأن) Ansoff)1965یرى أخرىمن جهة و 
تحقیق أهداف القوى الفاعلة بها.إلىالمنظمة تسعى أناعتبار 

تقییم األداء على مستوى المنظمة هو عبارة عن عملیـة دراسـة وتقیـیم لواقـع تحقیـق أنیتضح مما سبق 
جابــة علــى بعــض التســاؤالت داخــل عملیــة تقییمــه تبحــث عــن اإلفــإنوبالتــالي ،األهــداف علــى مســتوى المنظمــة

1Robert B. Carton and Charles W. Hofer, Measuring Organizational Performance: Metrics for entrepreneurship and
strategic management research, Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA, 2006. P 43.
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جب القیام المنظمة، مثل ماذا تحقق مما یجب أن یتحقق؟ لماذا لم یتحقق الذي كان یجب أن یتحقق؟ وما الذي ی
تحقیق ما لم یمكن تحقیقه من قبل؟أجلبه من 

تحلیل و الوقوف على الوضعیة الحالیة ألداء المنظمة عبر دراسة إلىساسا أحیث تهدف هاته العملیة 
مــن ثــم تحدیــد االنحرافــات بــین مــا هــو و مقارنتهــا باألهــداف المخططــة مســبقا مــن قبــل المنظمــة و ،النتــائج الحالیــة

فـــي الوقـــت و مـــن ثـــم محاولـــة اتخـــاذ االجـــراءات التصـــحیحیة الالزمـــة و رض الواقـــع أمـــا تـــم تحقیقـــه علـــى و مخطـــط 
الدراســات التــي ترمــي لتحدیــد مســتوى العالقــة و ه "جمیــع العملیــات أنــتقیــیم األداء علــى إلــىر ، كمــا ینَظــ1المناســب

مع دراسة تطـور العالقـة المـذكورة ،دیةكفاءة استخدامها من قبل الوحدة االقتصاو ،التي تربط بین الموارد المتاحة
المتحقـــق مـــن و فتـــرة زمنیـــة محـــددة عـــن طریـــق اجـــراء المقارنـــات بـــین المســـتهدف و ،خـــالل فتـــرات زمنیـــة متتابعـــة

.2معاییر معینة"و مقاییس إلىاألهداف باالستناد 

، 3االنحرافات المسجلةیة المسؤولة عن تلك نتاجاإلو داریة تقییم األداء بتحدید المراكز اإلكما تسمح عملیة
ن مو عملیة تقییم األداء تقوم أساسا على قیاس األداء الحالي باالعتماد على مجموعة من المؤشرات فإنبالتالي و 

مـــا تـــم و محقـــق و هـــاســـتخراج االنحرافـــات الموجـــودة بـــین مـــاو األداء المخطـــط) ثـــم مقارنتـــه باألهـــداف المخططـــة (
التصحیحیة.في األخیر اتخاذ االجراءاتو التخطیط له 

أنواع معاییر األداء: نیاثا

م أبأنه عبارة عن معلومـة یمكنهـا مسـاعدة جهـة فاعلـة داخـل المنظمـة، فـردا كـان المعیاریمكن تعریف
المنظمــة فــإنبالتــالي و ،4جماعــة، علــى توجیــه مســار نشــاط مــا نحــو بلــوغ هــدف مــا أو الســماح لهــا بتقیــیم النتیجــة

ا البعض تختلف عن بعضهوالتي تمتلك العدید من المعاییر التي تستطیع االعتماد علیها في عملیة تقییم األداء، 
:5لهذا یمكن أن نمیز بین األنواع التالیة من معاییر تقییم األداءفي الكثیر من الجوانب، و 

.232. ص 2001للطباعة والنشر، األردن، ؛ الطبعة األولى، دار وائل اإلقتصاد الصناعيمدحت كاظم القریشي، 1
.31. ص 2007؛ الطبعة األولى، دار المناھج للنشر والتوزیع، األردن، باستخدام النسب المالیةاألداءتقویم مجید الكرخي، 2
. 2005المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، ؛ الطبعة الثانیة، دارتقییم كفاءة أداء المنظماتودراسة الجدوى االقتصادیة سلیمان اللوزي ویوحنا عبد آل آدم، 3

.200ص 
4Chatal Bonnefous et Alain Courtois (sous la direction de), Indicateurs de performance, Hermès Science Publication,
Paris, 2001. P 26.

.65-63مجید الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص ص 5
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للمنظمة ككل مثل القیمة جماليس األداء اإل: تسمح المعاییر الكلیة بقیاالمعاییر الجزئیةو المعاییر الكلیة .1
حــد أجــزاء أو أغیرهــا، فــي حــین أن معــاییر األداء الجزئیــة تتــولى تقیــیم أداء و جمــاليحجــم المبیعــات اإلو المضــافة 

...الخ.خرىالمادیة األاألصولو یة اآلالت ٕانتاجو یة العامل إنتاجعناصر المنظمة مثل 
التي نمیز بها ما یلي:و : الوحدة المستخدمة في عملیة القیاسأنواع المعاییر حسب.2

 :هي تلك المعاییر التي تتخذ من عدد الوحدات كوحدة للقیاس، مثل عدد الوحـدات المنتجـة و المعاییر الكمیة
المباعة ... الخ؛و 

 :ثـــل القیمـــة هـــي تلـــك المعـــاییر التـــي تكـــون وحـــدة القیـــاس بهـــا عبـــارة عـــن وحـــدات نقدیـــة مو المعـــاییر القیمیـــة
غیرها؛و نتاجاإلتكلفة و المضافة 

 :هي تلـك المعـاییر التـي تتـولى عملیـة وصـف جوانـب األداء التـي ال یمكـن التعبیـر عنهـا و المعاییر الوصفیة
تجنب استخدام هذا النوع من المعاییر مـا أمكـن إلىبالرغم من سعي الجهات المشرفة على عملیة التقییم و كمیا، 

المعــاییر الوصــفیة مــا زالــت تــوفر لتلــك الجهــات المــالذ االخیــر أنكمیــة، اال أخــرىاییر محاولــة تعویضــها بمعــو 
لتقییم بعض الجوانب من األداء؛

المالیـة تلـك المعــاییر و یقصـد بالمعـاییر المحاســبیة و : المعــاییر االقتصـادیةو المحاسـبیة و المعـاییر المالیـة .3
رقــم األعمــال و المحاســبیة للمنظمــة، مثــل أنــواع التكــالیف و معلوماتهــا مــن الســجالت المالیــة و التــي تســتمد بیاناتهــا 

غیرهــا، أمــا المعــاییر االقتصــادیة فهــي تلــك المعــاییر التــي تركــز علــى و عناصــر الخصــوم و األصــولاهتالكــات و 
كــذلك الجوانــب و شــریة دارة المــوارد البإ و یــة نتاجاإلالغیــر مالیــة لــألداء، مثــل خصــائص العملیــة خــرىالجوانــب األ

انتشــار معــاییر التقیــیم المالیــة فــي بدایــة عملیــة التحلیــل، نظــرا لبســاطتها و بــالرغم مــن ســیطرة و التســویقیة وغیرهــا، 
تطـور الفكـر االداري و ه مـع تطـور بیئـة األعمـال أنـال إاستجابتها لمتطلبات عملیة اتخاذ القـرار فـي ذلـك الوقـت، و 

همــال هاتــه األخیــرة نظــرا إ بالمعــاییر االقتصــادیة علــى حســاب المعــاییر المالیــة، طبعــا دون أكثــرتحــول االهتمــام 
داء؛ألفي عملیة تقییم األهمیتها

: یقصـد بالمعـاییر الجاریـة تلـك المعـاییر التـي تعتمـد علـى البیانـات المعاییر التاریخیةو المعاییر الجاریة .4
التقییم، أمـا المعـاییر التاریخیـة فهـي تلـك المعـاییر التـي تحتـاج فـي الخاصة بالفترة الجاریة فقط عند القیام بعملیة

.لجاریة، مثل معیار تطور المبیعاتجانب البیانات اإلىالبیانات الخاصة بالفترات السابقة إلىعملیة التقییم 
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توفیق المنظمة في تحقیق و تعبر المعاییر الذاتیة على مدى قدرة المعاییر االجتماعیة:و المعاییر الذاتیة .5
ما المعاییر االجتماعیة فهي تعبر عن مدى مساهمة المنظمـة فـي تحقیـق أهـداف المجتمـع الـذي أأهدافها الذاتیة، 

التزامها بمسؤولیتها االجتماعیة نحوه.و لیه، أي مدى مساهمتها في التنمیة المستدامة لذلك المجتمع إتنتمي 

ءاألداتقییمالمبحث الثاني: أدوات 

وى الوحدات االقتصادیة، اال انه یمكن تقسیمها تالمستخدمة في تقییم األداء على مساألدواتعلى الرغم من تعدد 
فیمـــا یلـــي عـــرض لتلـــك و الحدیثـــة لتقیـــیم األداء، األدواتو دوات التحلیـــل المـــالي التقلیدیـــة، أ: نـــوعین اساســـیینإلـــى

.األدوات

تقییم األداء: أسلوب التحلیل المالي في األولالمطلب 

مفهوم التحلیل المالي أوال: 
تـم ظهـور التحلیـل المـالي كسـبیل ،بالمنظمـةوالمحاسـبیة الخاصـةنتیجة للحجم الكبیر للمعلومات المالیـة 

شـكال مختصـرة تزیـد مـن فعالیـة اسـتخدام تلـك المعلومـات فـي التعبیـر عـن أاعادة هیكلة تلك المعلومات عبر إلى
،المــدیر المــاليأو،دارة المالیــةبأنــه "وظیفــة اإلالتحلیــل المــالي Gitmanاألداء المــالي للمنظمــة، حیــث یصــف 

ركــز شــكل یمكــن اســتخدامه مرشــدا لتقیــیم المإلــىالمحاســبیة و تحویــل البیانــات المالیــة و یتضــمن اســتخدام الــذي و 
.1تخطیط التمویل المستقبلي"و المالي للمنشأة 

التحلیل الماليأسالیبثانیا: 
مـن بـین تلـك و التحلیـل المـالي، أسـالیبتتوفر أمام المحلل المالي داخل المنشـأة أنـواع مختلفـة مـن 

:سالیباأل
هـذا و لـى حـدى، عیقصد به التحلیـل العمـودي لكـل جانـب مـن جوانـب المیزانیـة أسلوب التحلیل الرأسي:.1

همیــة ألالخصــوم داخلهــا، أي معرفــة او أاألصــولبهــدف البحــث عــن األهمیــة النســبیة لكــل عنصــر مــن عناصــر 
؛الخصومإلىكذلك الحال بالنسبة و األصولإجماليإلىبالنسبة األصولالنسبیة لكل عنصر من عناصر 

.38. ص 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، التنبؤ بالفشلواألداءالتحلیل المالي تقییم حمزة محمود الزبیدي، 1
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طــرأ بكــل عنصــر مــن عناصــر تحلیــل التغیــر الــذيو یقصــد بــه عملیــة دراســة أســلوب التحلیــل األفقــي:.2
اتجـاه التغیـر لـذلك العنصـر، دون القیـام إلـىالتوصـل أجـلهذا مقارنة بقیمته في الدورات السـابقة، مـن و المیزانیة 
الخصوم؛أواألصولإجماليإلىبمقارنته 

استخداما ها أكثر و سالیب التحلیل المالي أشهر أیعتبر هذا األسلوب من التحلیل المالي بالنسب المالیة:.3
سلوب على مجموعة من النسب باعتبارها عالقة حسابیة بـین ألفي مجال تحلیل األداء المالي، حیث یعتمد هذا ا

اسـتخدام شـكل النسـب إلـىن اللجـوء أمجموعة من الحسابات الختامیة، حیث أومقام، یمثل كل منها فقرة و بسط 
رقــام المطلقــة المتــوفرة فــي المیزانیــة، اســتخدام األتغلــب علــى مشــكلة صــعوبة الأجــلفــي التحلیــل المــالي كــان مــن 

.كذلك جعلها ذات داللة أكبرو جعلها ذات قدرة أكبر على التعبیر عن الوضعیة المالیة للمنظمة و 
سـاس الـذي تـم االعتمـاد علیـه فـي عملیـة التصـنیف، ألیختلف تصـنیف تلـك النسـب المالیـة بـاختالف او 

یمكــن تصــنیف عــن طریقــه و ســاس الغــرض مــن عملیــة التحلیــل، علــى ألتصــنیف الشــائع ذلــك الــذي یــتم یعتبــر او 
أربــع مجموعــات رئیســیة، حیــث تشــمل كــل مــن نســب الســیولة، نســب الربحیــة، نســب النشــاط إلــىالنســب المالیــة 

فیما یلي شرح ألهم العناصر المكونة لكل مجموعة من المجموعات السابقة:و نسب المدیونیة؛ و 
مـن جـلمدى قدرة المنظمـة علـى مواجهـة التزاماتهـا قصـیرة األإلىتشیر نسب السیولة نسب السیولة:.أ

سیولة في المدى القصیر بدون إلىخالل اعتمادها على أصولها السائلة، أي مجموعة األصل القابلة للتحویل 
the )یلیة الســیولة بطــول الــدورة التشــغإلــىیــرتبط مقــدار حاجــة المنظمــة و تحمــل خســائر كبیــرة فــي قیمتهــا، 

operating cycle) ،الخـدمات و التي یقصد بها المدة ما بین زمن القیام باالستثمار فـي السـلع و الخاصة بها
كلمــا زاد و التحصــیل الفعلــي لعوائــد ذلــك االســتثمار)، أيزمــن تحصــیل المنظمــة إلیــرادات ذلــك االســتثمار ( و 

السائلة؛ األصولكبر من أطول الدورة التشغیلیة للمنظمة كلما تطلب منها االمر االحتفاظ بحجم 
ها عند تحلیل األداء تعتبر هاته المجموعة من أهم النسب المالیة التي یتم التركیز علینسب الربحیة:.ب

هـذا یمكـن و مي الیها تلك المنظمة، على مستوى المنظمة أو حتى على مستوى الصناعة التي تنتالمالي سواء
جانـــب إلـــىدارة المنظمـــة إأهمیـــة مثـــل هاتـــه النســـب فـــي الكشـــف عـــن كفـــاءة القـــرارات التـــي اتخـــذتها إلـــىرده 

مـن و طراف اآلخذة داخـل المنظمـة، ألالنتائج التي عادة ما تشكل محور اهتمام العدید من او رباح األارتباطها ب
ل یمكن ذكر ما یلي:أهم النسب المستخدمة في هذا المجا
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 نسبة الهامش على صافي الربحNet Profit Margin Ratio: تسمح هاته النسبة للمحلل من
یتم حساب هاته النسبة من خالل قسمة صافي الربح بعد و قیاس الربحیة المترتبة عن كل دینار من المبیعات، 

التالیة:ذلك حسب العالقة و ،الضریبة على صافي المبیعاتو الفائدة 

الضریبة و الفائدة بعد الربح صافي
المبیعات صافي

= الربح صافي على الهامش نسبة

 معــدل العائــد علــى االســتثمارReturn on investment ratio: تقــیس هاتــه النســبة مقــدار
لهـذا یحظـى و ، Earning Powerالعائـد المتحقـق عـن كـل دینـار مـن االسـتثمار أو مـا یعـرف بـالقوة االیرادیـة

العـــاملین فـــي نفـــس صـــناعة المســـتثمرین ســـواءو المقرضـــین و هـــذا المعـــدل باهتمـــام كبیـــر مـــن قبـــل فئـــة المـــالك 
یـــتم حســـاب هـــذا و فضـــل توظیـــف ألمـــوالهم، أالـــذي یبحثـــون عـــن و ،أخـــرىالعـــاملین فـــي صـــناعات و المنظمـــة أ

صــافي االربــاح أو صـافي الــربح قبــل و المعـدل مــن خــالل مقارنـة أحــد مؤشــرات العائـد مثــل صــافي االیـرادات أ
الـــذي یشـــكل لنـــا معـــدل العائـــد علـــى و ، األصـــولإجمـــاليحـــد مؤشـــرات االســـتثمار مثـــل أالضـــریبة مـــع و الفائـــدة 
، یـتم التعبیـر عنهـا 1Basic earning power ratioأو مـا یعـرف بمعـدل القـوة االیرادیـة األساسـیة األصـول

وفق العالقة التالیة:

∗ الضریبة والفائدة قبل الربح صافي
األصول إجمالي

= األصول على العائد معدل

ألسباب التغیر في هذا المعدل یمكن تجزئته على الشكل التالي:أكثربهدف القیام بتحلیل و 
المبیعات صافي
األصول إجمالي

× والضریبة الفائدة قبل الربح صافي
المبیعات صافي

= األصول على العائد معدل

األصولدوران معدل × التشغیلي الربح على الهامش نسبة = األصول على العائد معدل
التغیـر فـي كـل مـن نسـبة الهـامش التـي تتمتـع بهـا إلـىیمكـن رده األصـولالتغیر العائد على فإنبالتالي و 

جانـب الشـكل السـابق لمعـدل وٕالـىجانب التغیر في معدل الدوران الخاص بأصول المنظمة؛ إلىالمنظمة 

1Frank J. Fabozzi and Pamela P. Peterson, Financial Management and Analysis, second edition, John Wiley & Sons Inc,
USA, 2003.P 723.
* Earnings before interest and tax
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بعـض الكتـاب یقترحـون شـكال اخـر للمعـدل یسـتخدمون فیـه الـربح الصـافي مكـان فـإناألصولالعائد على 
بالتالي یصبح شكل العالقة السابقة كما یلي:و ، 1الضریبةو صافي الربح قبل الفائدة 

والضریبة الفائدة بعد الربح صافي
األصول إجمالي

= األصول على العائد معدل

األصولأي:   دوران معدل × الربح صافي على الهامش نسبة = األصول على العائد معدل

 معــدل العائــد علــى حــق الملكیــةReturn On Equity: یعبــر هــذا المعــدل علــى كفــاءة إدارة
هذا عبر تحقیق أكبر عائد ممكن مقارنة بحجم حقوق الملكیة المتوفرة و المنظمة في استغالل أموال المالك 

م الواحــد لــدى الشــركة لــذلك فقــد نظــرا لمســاهمة هــذا المعــدل فــي تبیــین ربحیــة الســهو علــى مســتوى المنظمــة، 
یحسب هذا المعدل وفق العالقة التالیة:و بأهمیة كبیرة في األسواق المالیة، حظي

والضریبة الفائدة بعد الربح صافي
الملكیة حقوق

= الملكیة حقوق على العائد معدل

اسـباب تلـك التغیـرات، یقتـرح إلـىالتوصـل و بهدف تسهیل عملیة تحلیـل معـدل العائـد علـى حقـوق الملكیـة و 
:2جداء ثالثة متغیرات مختلفة تتمثل فیما یليإلىالذي یفصله و الشكل التالي للمعدل Du Pontنموذج 

األصول إجمالي
الملكیة حقوق

× المبیعات صافي
األصول إجمالي

× والضریبة الفائدة بعد الربح صافي
المبیعات صافي

= الملكیة حقوق على العائد معدل

المالي الرفع معدل × األصول دوران معدل × الربح صافي على الهامش نسبة = الملكیة حقوق على العائد معدل

بعـض و یفسر التغیر في معدل العائد على حقـوق الملكیـة بـالتغیر فـي كـل Du Pontنموذج فإنبالتالي و 
المتغیرات الثالث التالیة:

 :التي تقیس مقدار األرباح الصافیة المترتبة عن كل دینار واحد و نسبة الهامش على صافي الربح
المباعة؛التي تعكس مقدار قدرة المنظمة على التحكم في تكالیف المنتجات و من المبیعات، 

1idem
.201. ص 2004، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، األردن، اإلدارة المالیة المتقدمةحمزة محمود الزبیدي، 2
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 الخاصــة بالمنظمــة فــي األصــولالــذي یقــیس قــدرة كــل دینــار مســتثمر فــي و : األصــولمعــدل دوران
الخاصة بها؛األصولیوضح كفاءة المنظمة في استغالل و بالتالي فهو خلق المبیعات، 

 :حقــوق الملكیــة أي مقــدار مســاهمة حقــوق إلــىاألصــولالــذي یقــیس نســبة و معــدل الرفــع المــالي
ذا إبالتالي مقـدار اعتمـد المنظمـة علـى القـروض فـي تمویـل أصـولها، و األصولتمویل الملكیة في 

ـــار مـــزیج ر إفمعـــدل الرفـــع المـــالي یســـمح بتوضـــیح مـــدى نجـــاح  س المـــال أدارة المنظمـــة فـــي اختی
كبر عائد بالنسبة لحقوق الملكیة.الذي یسمح بتحقیق أو المناسب 

فـــي حجـــم األصـــولیقصـــد بهـــا مجموعـــة النســـب التـــي تقـــیس مســـاهمة نـــوع معـــین مـــن نســـب النشـــاط:.ج
كمـا تـم االشـارة الیـه مـن و ، األصـولهـو مـا یعـرف بمعـدل دوران و المبیعات المسجلة علـى مسـتوى المنظمـة، 

األصولدارة المنظمة في استغالل تلك إهذا المعدل یقیس مدى كفاءة فإنقبل 

مجموعـة مـن النسـب بتحدیـد هیكـل التمویـل الخـاص باالسـتثمارات التـي قامـت تسمح هاته النسب المدیونیة:.د
هـذا لمـا یمكـن أن و ه النسـب بهـذالفئات اهتمامأكثرالمقرضین و دارة المنظمة، حیث تعتبر فئة المالك إبها 

د تقدمه من معلومات تتعلق أساسا بقیاس درجة المخاطر التي تعمل في ظلها المنظمة نتیجة االعتماد الزائ
جانــب تحدیـد مــدى قــدرة المنظمــة علـى تــوفیر العائــد المناســب لفئـة المــالك مــن خــالل إلــىعلـى القــروض، 

مـن أهـم النسـب المكونـة و حسـن اختیـار الحجـم المناسـب مـن القـروض الـذي یسـمح بتعظـیم عوائـد المـالك؛ 
ا یلي:مه المجموعة یمكن ذكر لهذ

 نسـبة الرافعـة المالیـةFinancial Leverage Ratio: تقـیس هاتـه النسـبة مـدى االعتمـاد علـى و
:1ه یتم حسابها وفق العالقة التالیةفإنلهذا و ، األصولإجمالي) في تمویل جلطویلة األو القروض (قصیرة 

القروض إجمالي
األصول إجمالي

= المالیة الرافعة نسبة

كلما كانت قیمة هاته النسبة كلما دل ذلك على زیادة حجم المخاطر التي تعاني منها المنظمة، ممـا یزیـد و 
زیادة تكالیفها؛و تراجع المعروض من القروض إلىبالتالي یؤدي و من مخاوف الجهات المقرضة 

.194حمزة محمود الزبیدي، االدارة المالیة المتقدمة، مرجع سبق ذكره. ص 1
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 حقـوق إجماليإلىالقروض إجماليتقوم هاته النسبة بمقارنة :حقوق الملكیةإلىنسبة القروض
هـذا و تحدیـد حـد األمـان الـذي تـوفره المنظمـة لفئـة المقرضـین، أجلهذا من و الملكیة على مستوى المنظمة، 

مكانیة استرجاع أمـوالهم فـي حالـة إراجع لكون حقوق الملكیة تعتبر بمثابة الضمان ألصحاب القروض من 
یـتم و مـان لفئـة المقرضـین ألكلمـا زاد حـد ابالتالي فكلما زاد حجم حقـوق الملكیـة و تعثر للمنظمة، أيحدوث 

:1حساب هاته النسبة وفق العالقة التالیة

القروض إجمالي
الملكیة حقوق

= الملكیة حقوق إلى القروض نسبة

النسب المالیة التقلیدیة المستخدمة في تقییم األداءإلىاالنتقادات الموجهة ثالثا: 
التي مازالت تحظـى و في الماضي التقلیدیةالمالیةت بها النسبیعلى الرغم من األهمیة التي حظ

ن هاتـه النسـب أال إهذا فیما یخص مساهمتها في تقییم أداء المنظمات بصفة عامة، و غایة وقتنا الحالي إلىبها 
:2من تلك االنتقادات یمكن ذكر ما یليو جوانب قصورها إلىلم تسلم من مجموعة االنتقادات التي تطرقت 

االعتمــاد علیهــا فــي اتخــاذ فــإنبالتــالي و تركیــز تلــك النســب علــى تحلیــل األداء علــى المــدى القصــیر فقــط، .1
قرارات استراتیجیة قد یحد من فعالیة تلك القرارات؛

المعلومــات إلــىمالیــة خاصــة بالوقــت الماضــي دون التطــرق و اعتمــاد تلــك النســب علــى معلومــات محاســبیة .2
الخاصة باألداء المستقبلي للمنظمة؛

ادارة المعرفــة داخــل المنظمــة و اهمالهــا لــبعض الجوانــب األساســیة فــي نشــاط المنظمــة مثــل جوانــب االبتكــار .3
؛ غیرهاو ادارة الموارد البشریة و 
هـذا یحـد مـن فـإنبالتـالي و تأثر تلك النسب بالمبادئ المحاسبیة السائدة في البیئة التـي تنشـط بهـا المنظمـة .4

تعمـل فـي بیئـة ذات مبـادئ محاسـبیة أخـرىمنظمـات و امكانیة استخدامها في المقارنـة بـین أداء تلـك المنظمـة 
مختلفة.  

.196المرجع السابق، ص 1
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هــا مازالــت تشــكل أحــد أهــم أنال إبــالرغم مــن مجموعــة االنتقــادات التــي شــهدتها هاتــه المقــاییس التقلیدیــة و 
منظمات ربحیة أو غیر ربحیـة، حیـث نجـد هاتـه المقـاییس فـي أحـدث كانتاییس األداء داخل المنظمات سواء مق

.األدواتنماذج تقییم األداء في المنظمات مما یدل على األهمیة التي مازالت تحظى بها هاته 

المطلب الثاني: االتجاهات الحدیثة في تقییم األداء
العمل على إلىهذا دفع العدید من الباحثین فإنلتقییم األداء، التقلیدیةسالیبنظرا للنقائص التي عانت منها األ

المستحدثة.األدواتفیما یلي مجموعة من تلك و دوات جدیدة لتقییم األداء، أتطویر 

Economic Value Added ( EVA)معیار القیمة االقتصادیة المضافة أوال: 

مفهوم معیار القیمة االقتصادیة المضافة.1

المضافة أداة بسیطة لقیاس األداء، تنطلق الفكرة الرئیسیة للمعیار من أن یعتبر معیار القیمة االقتصادیة 
مـن و أربـاح، و المقرضـین بهـدف خلـق ایـرادات و س المال الذي حصـلت علیـه مـن المـالك أالمنظمة تقوم بتوظیف ر 

س المال الخاص بالمنظمـة یسـعون مـن خـالل أالمقرضین بصفتهم مصادر ر و كل من فئة المالك فإنأخرىجهة 
فـإنسـاس ألعلـى هـذا او فضل عائد ممكن على أمـوالهم المسـتثمرة، أالحصول على إلىموالهم أاستثمار و وظیف ت

س المـال الموظـف مـن أیسمح بقیـاس مـدى قـدرة المنظمـة علـى تحقیـق أربـاح أعلـى مـن تكـالیف ر EVAمعیار ال 
=وفق العالقة التالیة:EVAیمكن حساب معیار ال فإنعلیه و قبلها،  − ( ∗ )

: صافي الربح التشغیلي بعد الضرائب؛NOPATحیث أن: 
Capital المقرضین، حیث یتم احتسابه مباشرة من خالل الرجوع و : راس المال المستثمر من قبل فئة المالك

كـذلك مجموعـة الـدیون قصـیرة و القیام بجمع كل من حقـوق الملكیـة و جانب الخصوم في میزانیة المنظمة، إلى
الموجودة على عاتق المنظمة؛جلطویلة األو 
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Cost of capital یرمز لها ب و : التكلفة المرجحة لرأس المال المستثمرWACC حیث یتم ترجیح تكالیف ،
الي مــجإلــذلك العنصــر داخــل س المـال المســتثمر بــأوزان مســاویة لألهمیــة النسـبیة أكـل عنصــر مــن عناصــر ر 

:1س المال یتم حسابها وفق العالقة التالیةرأالتكلفة المرجحة لفإنبالتالي و س المال المستثمر، أر 
Cost of capital= WACC

= ∗ (1 − ) ∗ + ∗
من ثم تم اعتباره كمعیار مكمـل و ، 1920سنة General Motorsلقد تم تبني هذا المعیار من قبل شركة و 

استخدامه نالستینات من القرن العشرون، غیر أو لمعیار العائد على االستثمار خاصة خالل فترة الخمسینات 
عـادة طـرح إات القـرن بخـالل سـنوات التسـعینات مـن ذStern & Stewardعنـد قیـام شـركةو ، 2ظل محـدودا

فتـرة زمنیـة قصـیرة شهد هذا المفهوم رواجا كبیـرا مـن قبـل الشـركات خـالل ،معیار القیمة االقتصادیة المضافة
تعــدیال 160مــن أكثــرجــراء إتتطلــب EVAعملیــة حســاب معیــار ال فــإنحســب الشــركة و ، مــن الســابقأكثــر

رض الواقع،  خاصة بعد تبنـي المفهـوم الجدیـد أتعدیل منها فقط على 20على الربح المحاسبي ، یتم تطبیق 
انتشار قصص نجاح عملیة التقییم بها، حیث و ، Coca-ColaوAT&Tمن قبل بعض الشركات الكبرى مثل 
:3اقترحت الشركة الشكل التالي للمعیار

EVA رباح التشغیلأالتعدیالت على و التسویات ±= صافي ربح عملیات التشغیل بعد الضرائب
التعدیالت على عناصر المركز المالي.و التسویات ±ك (االستثمار) -

: لقــد ســـمح تبنـــي معیــار القیمـــة االقتصـــادیة حـــدود اســتخدام معیـــار القیمـــة االقتصــادیة المضـــافةو مزایــا .2
مســاهمته فــي توضــیح :4األداء المــالي للمنظمــة بتحقیــق العدیــد مــن المزایــا نــذكر منهــاالمضــافة فــي مجــال تقیــیم 

باإلمكــانالعائــد الحقیقــي الــذي یحصــل علیــه المــالك المترتــب عــن اســتثمار أمــوالهم داخــل المنظمــة، حیــث أنــه 

Weighted Average Cost of Capital
1Mihir A. Desai and Fabrizio Ferri, understanding Economic Value Added, Harvard Business School, July 2006.P 04.
2Nikhil Chandra Shil, Performance Measures: An application of economic value added, International Journal Of
Business and Management, Vol 04, N° 03, March 2009. P 170.

.248حمزة محمود الزبیدي، االدارة المالیة المتقدمة، مرجع سبق ذكره. ص 3
4Josie Mclaren, Implementing the EVA business philosophy: Management Accounting Evidence from New Zealand,
first published, research report, The Chartered Institute Of Management Accountants, LONDON, 2005. P 06.
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مقــاییس دیــد العائــد الحقیقــي للمــالك علــى عكــس مجموعــة كبیــرة مــنوحــده فــي تحEVAاالعتمــاد علــى معیــار ال 
.األداء التقلیدیة التي ال تستطیع وحدها تحدید ذلك

فئــة أومــر بــالموظفین ألتعلــق النظــام الحــوافز داخــل المنظمــة ســواءساســا أكمــا یمكــن اتخــاذ المعیــار 
هذا بدال من االعتماد على النتیجة المحاسبیة التي ثبت عدم قدرتها على اعطاء صورة واضحة على و المسیرین، 

اعطـاء صـورة جیـدة عــن أجــلالتــي شـكلت لـزمن طویـل مخرجــا للفئـات السـابقة مـن و داء داخـل المنظمـة ألحقیقـة ا
.دارةإلالقرارات المتخذة من قبل اكذلك عن جودةو أداء الموظفین 

لـم یسـلم هأنـال إفي تقییم األداء المالي للمنظمة EVAبالرغم من المزایا التي یوفرها استخدام معیار ال و 
مكانیـة إذلـك یحـد مـن فـإنبالتـالي و من بعض النقائص یتمثل أهمها في كون تركیز المعیار على المدى القصیر 

عداد الخطط االستراتیجیة للمنظمة. إ و استخدامه في وضع 

Market Value Added ( MVA(معیار القیمة السوقیة المضافةثانیا: 

هي و بإصدارهماقیام نفس الشركة إلىهذا راجع و EVAلقد اقترن استخدام هذا المعیار كثیرا بمعیار ال 
داء عتبارهمــا بأنهمــا یشــكالن ثــورة فــي مجــال التقیــیم المــالي ألا جانــب إلــى، Stern & Steward Coشــركة 

قیة للشـركة والقیمـة الدفتریـة لـرأس السـو تتمثل القیمة السـوقیة المضـافة أساسـا فـي الفـرق مـا بـین القیمـة المنظمة، و 
هــذا المعیــار یبــین مــدى قــدرة إدارة المنظمــة علــى خلــق قیمــة إضــافیة لمكونــات فــإنالمــال المســتثمر بهــا، وبالتــالي 

.هذا داخل األسواق المالیةبها و س المال المستثمر رأ

،سـوقیة إضـافیة لـرأس مالهـانجـاح المنظمـة فـي خلـق قیمـة إلـىMVAتشیر القیمة الموجبة لمعیار ال و 
فــي هــذه الحالــة MVAكلمــا زادت قیمـة معیــار ال ، و value creationتكــون فــي وضــعیة خلـق للقیمــة اي انهـا

ها تشیر فإنMVA، أما القیمة السالبة لمعیار ال 1كلما دل ذلك على قیمة أكبر للمستثمرین في رأس مال الشركة
.(value destroyed)هدار القیمة من قبل المنظمةإ ي وضعیة عاكسة للوضعیة السابقة أالوضعیة المإلى

1 James. L. Grant, Foundations of economic value added, 2nd Edition, John Wiley & Sons, USA, 2003. P 05.
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Card (BSC)ScoreBalancedبطاقة األداء المتوازن ثالثا: 

تعتبــر هاتــه األداة تعبیــر عــن التطــور الــذي بلغتــه عملیــة تقیــیم األداء فــي تعریــف بطاقــة األداء المتــوازن:.1
بعملیـة تقیـیم األداء فـي التوسـع إلـى اسـتخدام مقـاییس منظمات األعمال، حیـث تتـرجم رغبـة الجهـات ذات الصـلة

لهذا شهدت هاته األداة نجاحا كبیرا عقب ظهورها لمالیة في عملیة تقییم األداء، و لى جانب المقاییس اغیر مالیة إ
Robertمن طرف كل من BSCلقد تم تطویر أداة ال نوات قلیلة من ظهورها، و نظرا النتشارها الواسع عقب س

Kaplan وأستاذ المحاسبة بجامعة هارفردDavid Norton مستشار أعمال في مدینةBoston.

داریـــة تـــوفر لكبـــار المســـؤولین التنفیـــذیین مجموعـــة مـــن تعـــرف بطاقـــة األداء المتـــوازن علـــى أنهـــا "أداة إو 
Kaplan andیـرى كـل مـن و ؛ 1تحقیـق أهـدافها االسـتراتیجیة"و تقیـیم مـدى سـیر المنظمـة نحـأجـلالمقـاییس مـن 

Nortonخارطـة و المبـادئ و داء المتوازن هي "عبـارة عـن نظـام یقـدم مجموعـة متماسـكة مـن األفكـار أن بطاقة األ
مسار شمولي للشركات لتتبع ترجمة لرؤیتها االستراتیجیة في ضمن مجموعة مترابطة لمقاییس األداء، تساهم هذه 

فــي التنســیق المســاعدة، و باألعمــالتصــال االســتراتیجیة واعمــال ووضــع اســتراتیجیة األعمــال،األبإنجــازالمقــاییس 
فكـرة 75حیث تم تصنیف هذا المصطلح ضمن أهـم ، 2هداف المنظمة"ى أ لبین األداء الفردي والتنظیمي وصوال إ

یعرفـان بطاقـة األداء المتـوازن علـى Kaplan and Nortonكـل مـن فـإنذا لهـو ؛3مهمة خالل القـرن العشـرون
اعدة المنظمــة علــى ترجمــة رؤیتهــا واســتراتیجیاتها إلــى مجموعــة مــن األهــداف لــى مســأنهــا " نظــام إداري یهــدف إ

؛4القیاسات االستراتیجیة المترابطة من خالل أربعة أبعاد"و 
بتحقیـــق األهـــداف علیـــه یتضـــح مـــن مجموعـــة التعـــاریف الســـابقة ارتبـــاط بطاقـــة األداء المتـــوازن و 

ســي مــن لــى تغیــر الهــدف األسابیئــة األعمــال الخاصــة بالمنظمــات أدى إاالســتراتیجیة للمنظمــة، حیــث أن تطــور
العتمـاد علـى المقـاییس او ،لـى اكتسـاب مزایـا تنافسـیةعملیة التقییم، وبالتالي أصبح لزاما على المنظمات الهادفة إ

1 Ralph F. Smith, Business process management and the balanced scorecard: Using processes as strategic drivers,
John Wiley and Sons Inc, USA,2007. P 166.

. 2007، دار زھران للنشر والتوزیع، األردن، بطاقة التقییم المتوازندراسات في االستراتیجیة وطاھر محسن منصور الغالبي ووائل دمحم صبحي ادریس، 2
.129ص 

3 Paul R. Niven, Balanced Score Card: step-by-step for government and non-profit agencies, 2nd edition, John Wiley
and Sons Inc, USA, 2008. P 12.

، رسالة مقدمة استكماال التمویلياألداءكأداة لتقویم (BSC)المتوازن األداءمدى قدرة المنظمات األھلیة الصحیة على تطبیق بطاقة عادل جواد الرفاتي، 4
.27. ص 2011لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین، 
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لقد تم وصـف و ؛التي تأخذ استراتیجیة المنظمة بعین االعتباركذلك اء المنظمة من عدة جوانب و دالتي تشخص أ
:1یجاد التوازن بین العناصر التالیةن بالنظام المتوازن ألنها تحاول إبطاقة األداء المتواز 

 ؛جلالمقاییس التي تقیس النتائج طویلة األو جلالتي تقیس النتائج قصیرة األالمقاییس
الخارجیة؛المقاییس لمقاییس الداخلیة و ا
داء مثـل قیـاس تحفـز األورجعیة التي تشیر إلى أداء سابق والمقاییس اإلرشـادیة التـي تقـود أالمقاییس الم

معدالت الشكاوي؛
 المقاییس الذاتیة التي تخضع للحكـم الشخصـي مثـل مقـاییس الموضوعیة مثل المقاییس الكمیة و المقاییس

رضا العمالء؛
 یر مالیة.المقاییس الغالمقاییس المالیة و

:2السمات األساسیة لبطاقة األداء المتوازن.2
 ــتعتبــر بطاقــة األداء المتــوازن نمــوذج متعــدد األبعــاد: حیــث یشــتمل الشــكل ي لهــا علــى النحــو الــذي األول

ل بعــد مثـأخـرىأبعـاد بإضــافةین آخـرین ثبعــاد، كمـا قـام بـاحعلـى أربعـة أKaplan and Nortonطرحـه 
دارة المنظمة مهمة؛التي تراها إخرىموعة األبعاد األمجالبیئة و 

 العالقــات الســببیة: حســبKaplan and Nortonعــد مــن األبعــاد األربعــة لبطاقــة ن مكونــات كــل بفــإ
؛داء المتوازنلنظام بطاقة األخرىضمن األبعاد األأخرىاألداء المتوازن ترتبط مع عناصر 

 العناصــر الخاصــة تحقیــق التــوازن بــین العدیــد مــنالصــفة التوازنیــة: حیــث تحــاول بطاقــة األداء المتــوازن
لیه من قبل؛بأداء المنظمة وذلك على النحو الذي تم اإلشارة إ

:لقـدر الضـروري داء المتوازن تحـاول تـوفیر اوالمقصود بها هو أن بطاقة األالصفة المحدودیة للمعلومات
لـى مـا فـي قیـاس األبعـاد األربعـة إد المقـاییس المسـتخدمةهـو مـا نجـده عنـد تقلـیص عـدفقط من المعلومات و 

.3قتراحه في البدایةمقیاس الذي تم ا35مقیاس بدال من 20و16بین 

وجھة نظر كأداة لتقویم أداء البنك االسالمي الفلسطیني: دراسة میدانیة من (BSC)المتوازن األداءمدى استخدام بطاقة حمد أحمد حمد أبو جزر، 1
.30. ص 2012، رسالة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین، العاملین

لمتطلبات الحصول على درجة رسالة مقدمة استكماال ، المتوازناألداءتقویم أداء بنك فلسطین المحدود باستخدام بطاقة قیاس دمحم أحمد دمحم أبو قمر، 2
.49. ص 2009الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین، 

.132طاھر محسن منصور الغالبي ووائل دمحم صبحي ادریس، مرجع سبق ذكره، ص 3
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علـى مـا تـم طرحـه داء المتـوازن بنـاء : تقـوم الفكـرة األساسـیة لبطاقـة األأبعاد ( منظورات) بطاقة األداء المتـوازن.3
مرتكزین ساسیة ألداء المنظمة على ضرورة إحداث التوازن بین أربعة أبعاد أKaplan and Nortonمن قبل 

اء المتـوازن؛ حیـث الشـكل التـالي یوضـح األبعـاد األربعـة لبطاقـة األدفي ذلك على استراتیجیة ورؤیـة المنظمـة، و 
لعمــالء، بعــد ساســیة لبطاقــة األداء المتــوازن تضــم كــل مــن البعــد المــالي، بعــد ایتضــح مــن الشــكل أن األبعــاد األ

العملیات الداخلیة وبعد التعلم والنمو وتتوسط هاته األبعاد األربعة رؤیة واستراتیجیة المنظمة، وفیما یلي شرح
بعاد:مختصر لتلك األ

: األبعاد األربعة لبطاقة األداء المتوازن)1ـ 2(شكل رقم

,Paul R. Nivenالمصدر: Balanced scorecard diagnostics : Maintaining maximum performance, John Wiley
and Sons Inc, USA, 2005.  p 14

 البعــد المــاليFinancial perspectiveوفــق مــا تــم ،ن االنتقــادات الموجهــة لهــذا البعــد: علــى الــرغم مــ
ذا البعد وكذلك عدم إمكانیة االستغناء عنه في ن واقع عملیة تقییم األداء أثبت أهمیة هالتطرق له من قبل، إال أ

عملیة التحلیل، وهذا راجع إلى ارتباطه ببعض األهداف الخاصة بالمنظمة واألطراف الفاعلة بها، ویتم التطـرق 

ماليبعد الال

المبادرات المعاییر المقاییس األھداف
من اجل النجاح 

مالیا، كیف یجب 
ان نظھر الى 

مساھمینا؟

لیات الداخلیةبعد العم

المبادرات المعاییر المقاییس األھداف

من اجل ارضاء 
مساھمینا 

عمالئنا ، ما ھي و
العملیات الداخلیة 

علینا التي یجب 
اتقانھا؟

الرؤیة 
واالستراتیجیة

بعد العمالء 

المبادرات المعاییر المقاییس األھداف
بلوغ من اجل 

، كیف رؤیتنا
یجب ان نظھر 

عمالئنا؟الى 

تعلم والنموبعد ال

المبادرات المعاییر المقاییس األھداف

بلوغ من اجل 
، كیف رؤیتنا
أن ندیم یجب 

قابلیتنا للتغیر 
والتحسن؟
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الي علـى مسـتوى المنظمـة باإلضـافة مـن خـالل القیـام بتقیـیم األداء الحـBSCلى البعد المالي داخـل نمـوذج ال إ
؛BSCداخل ال خرىبعاد األربط تلك النتائج المحققة مع األلى محاولةإ

 بعد العمالءCustomer perspective:طاعات السوقیة یرتبط هذا البعد بأداء المنظمة على مستوى الق
نها تحاول التعرف عن مدى قدرة المنظمة علـى السـیطرة علـى تلـك تالي فإالمستهدفة من قبل إدارة المنظمة وبال

: رضا العمالء، 1من بین أهم المقاییس التي یتم االعتماد علیها في قیاس هذا البعد نجدالمستهدفة، و القطاعات 
حصة المنظمة في القطاعات السوقیة المستهدفة؛ تساب عمالء جدد، ربحیة العمالء و االحتفاظ بالعمالء، اك

 بعـــد العملیـــات الداخلیـــةProcess perspective-Business-Internalا یتضـــح مـــن الشـــكل : حســـبم
یــد العملیــات الداخلیــة التــي تحقــق أكبــر إرضــاء ممكــن لكــل مــن ن هــذا البعــد یركــز علــى عملیــة تحدالســابق فــإ

تقانهــا بخلــق قیمــة تحدیــد العملیــات التــي تســمح عملیــة إمــن خــالل هــذا العمــالء والمســاهمین داخــل المنظمــة، و 
اشئة عن تلك العملیات الداخلیة ن هذا البعد یعتمد على سلسلة القیمة النى الفئتین، وبالتالي فإمعتبر بالنسبة لكل

هذا حسب ما یوضحه الشكل التالي:و 
في المنظمة: سلسلة القیمة الخاصة ببعد العملیات الداخلیة )2ـ 2(شكل رقم

,Roberts S.Kaplan and David P.Nortonالمصدر:  The balanced scorecard: Translating strategy into action,

Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1996. P 27.

:عملیـة التحلیـل هـو البعـد الرابـع مـن أبعـاد بطاقـة األداء المتـوازن، یسـمح اسـتخدامه فـي و بعد التعلم والنمو
النمـو مـن لـى الـتعلم و النمـو، حیـث تنشـأ قـدرة المنظمـة عمدى قدرة المنظمة على التطویر والتحسـین و من تحدید

.جراءات التنظیمیة، األنظمة واإلثالث مصادر رئیسیة تتمثل في: األفراد

1 Roberts S.Kaplan and David P.Norton, The balanced scorecard: Translating strategy into action, Harvard Business
School Press, Boston, Massachusetts, 1996. P 26.

تحدید

احتیاجات العمیل

إرضاء حاجة 

العمالء

تحدید 
السوق

تطویر     
المنتج

بناء
المنتجات

تسلیم
المنتجا

ت
خدمة

اإلبداع: تصمیم وتطویر
المنتجات

العملیات: صنع وتسویق المنتجات
خدمات ما بعد البیع
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tobin-qمؤشر رابعا: 

مـة مؤسسـة مـا مـن خـالل مقارنـة القیداء من أهـم المؤشـرات المعبـرة علـى أq-tobinیعتبر مؤشر 
ظهــرت هاتــه تبدالیة ألصــولها المادیــة، و صــدرتها تلــك المؤسســة مــع القیمــة االســالســوقیة لألصــول المالیــة التــي أ

یـدل اسـم المؤشـر علـى ، و 1969و1968سنوات Tobinعمال التي قام بها على مجموعة من األالنظریة  بناء 
لــى معنــى عشــوائیا دون اإلشــارة إtobinالــذي اختــاره (q )رف لــى جانــب حــإ(James Tobin)اســم صــاحبه 

كانـت قیمـة المؤشـر إلحـدى المؤسسـات أكبـر مـن ذا، فـإ1ذا المؤشـر عنـد ال تكـون القیمـة المعیاریـة لهـ، ، و 1خرأ
بالتالي مؤشر عـن أداء جیـد لهـا، أمـا إذا و ،الواحد فإن هذا یعبر على فرص جیدة لالستثمار في أصول المؤسسة

وف مـن بالتـالي تخـو ،القیمـة السـوقیة ألصـول المؤسسـةن هـذا یعبـر عـن ضـعففإ1قیمة المؤشر أقل من كانت
:2ةیـالتالوفـق المعادلـةq-tobinنظریا یـتم حسـاب قیمـة مؤشـر االستثمار في أصولها نتیجة األداء السیئ لها، و 

لألصول السوقیة القیمة
لألصول االستبدالیة القیمة

= q − tobin
حسب و ن استخدامها ظل محدودا، دید من الباحثین في مجال األداء إال أمن القبول العام من قبل الععلى الرغمو 

حجــم ســباب التــي حــدت مــن اســتخدام هــذا المؤشــرات هــوفإنــه مــن بــین األ(Chang and pruitt )الباحثــان 
مثل مشكلة الخطأ في أخرىحوال، إلى جانب أسباب ال یمكن توفرها في كل األالتيالمعلومات الالزمة لحسابه و 

لـة دراسـة ن تـؤثر علـى قـیم معـامالت االنحـدار عنـد محاو د تقدیر القیمة السوقیة لألصول والتي یمكـن أالقیاس عن
لـى محاولـة تبسـیط عملیـة حسـاب ، وبالتـالي فـإن هـذا دفـع مجموعـة مـن البـاحثین إأخـرىعالقة المؤشـر بمتغیـرات 

مــن بــین تلــك المحــاوالت نجــد العمــل الــذي قــام بــه الباحثــان لالزمــة و ل تقلیــل حجــم المعلومــات االمؤشــر مــن خــال
Lindenberg and Ross ساسـي فـي حسـاب نسـبة الباحثان اقتراح نموذج لوغارتمي أحیث حاول 1981سنة

q-tobin 3هذا وفقا للمعادلة التالیة، و :

L-R q= PREFST+ VCOMS+ LTDEBT+ STDEBT- ADJ/TOTASST- BKCAP + NETCAP

، q-Tobin’sأثر مخففات مخاطر االئتمان على قیمة البنوك: دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة األردنیة باستخدام معادلة دمحم داود عثمان، 1
.38. ص 2008األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، األردن، أطروحة دكتوراه فلسفة تخصص مصارف، 

الشركاتعلىتطبیقیةدراسة–الشركةوأثرھا فیقیمةالشركاتبحوكمةالخاصةاإلرشادیةالقواعدبتطبیقااللتزامعناإلفصاح، زلومعمرنضال2
یونیوالثاني،العددوالعشرون،الحاديالمجلدواإلداریة،االقتصادیةللدراساتاإلسالمیةالجامعةمجلة، عمانفي بورصةالمدرجةالمساھمةالخدمیة
187-163ص.ص 2013
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ن:أحیث

PREFSTالقیمة النقدیة لألسهم الممتازة القائمة للشركة؛ :
VCOMS مـــن كـــل عـــام) 31/12: ســـعر األســـهم العادیـــة للشـــركة ( ســـعر الســـهم فـــيx عـــدد األســـهم

المكتتب بها؛
LTDEBTللمنشأة، معدلة بهیكل آجالها؛جل: قیمة الدیون طویلة األ
STDEBT؛جلیرة األ: القیمة الدفتریة لمطلوبات المنشأة قص
ADJ ؛جلقصیرة األاألصول: صافي قیمة
TOTASSTصول الشركة؛قیمة أجمالي: القیمة الدفتریة إل
BKCAPالقیمة الدفتریة لصافي المخزون الرأسمالي للمنشأة؛ :
NETCAP.القیمة الدفتریة لصافي المخزون الرأسمالي للمنشأة، معدلة بنسبة التضخم :

مـن اقتـراح نمـوذج مبسـط 1994سـنة (Chang and Pruitt )تمكـن الباحثـان أخـرىومن جهة 
المالیــة، حیــث یســتطیع هــذا محــدود مــن المعلومــات المحاســبیة و یعتمــد علــى عــددq-tobinتقریبــي لتقــدیر نســبة 
لنمــوذج نـه اسـتطاع التفـوق علـى اون قریبـة جـدا مـن قیمتــه األصـلیة وبالتـالي فإتكـq-tobinالنمـوذج تقـدیر قیمـة 

فـق التقریبیـة و q-tobinنـه یـتم حسـاب قیمـة فإChang and Pruittحسـب نمـوذج السـابق فـي دقـة التقـدیر، و 
:1العالقة التالیة

Approximate Q= (MVE + PS + DEBT)/TA

حیث أن : 

MVE من كل عام) 31/12: سعر السهم ( في نهایةxعدد األسهم العادیة المكتتب بها؛

PSقدیة لألسهم الممتازة القائمة للشركة؛: القیمة الن

DEBTلیهــا القیمــة الدفتریــة مضــافا إ، و جــلقصــیرة األاألصــول، مطــروح منهــا جــل: قیمــة المطلوبــات قصــیرة األ
؛جلللمطلوبات طویلة األ

.42دمحم داود عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 1
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TAأصول المنشأة.جمالي: القیمة الدفتریة إل

أدوات قیاسهاكفاءة الصناعة مفهومها و المبحث الثالث:

ث االستخدام ساسا بالمشكلة االقتصادیة، من حیالجوانب المرتبطة باألداء، بل أنها ترتبط أأكثرجانب من یعتبر 
أدوات قیاسها.لمبحث الحدیث عن مفهوم الكفاءة و لهذا سنحاول من خالل هذا ااألمثل للموارد، و 

فعالیة األداءكفاءة و :األولالمطلب 

مفهوم الكفاء االقتصادیةأوال: 

"Efficiency is a word that is easy to use, but very difficult to give a precise operational meaning"1

كیفیــة المتمثلــة فــيبالمشــكلة االقتصــادیة األساســیة، و لقــد ارتــبط مفهــوم الكفــاءة فــي الفكــر االقتصــادي الرأســمالي 
فــراد المتجــددة تلبیــة حاجیــات ورغبــات األأجــلادرة نســبیا المتاحــة للمجتمــع، مــن النــتخصــیص المــوارد المحــدودة و 

. 2المتكررةو 

تعریف الكفاءة:)1

) الـذي طـور صـیاغة هـذا 1923-1848بـاریتو" (و یطـالي "فلفریـدالكفـاءة تاریخیـا إلـى االقتصـادي اإلیعود مفهوم
مثل للموارد االقتصادیة في عملیة الكفاءة باالستخدام األربط مفهوم تم لقد ، و أصبح یعرف بأمثلیة باریتوالمفهوم و 

الذي عرف الكفاءة على Shoneمن بین التعاریف المقدمة لمصطلح الكفاءة هناك التعریف الذي قدمه و ،نتاجاإل
نهــا " الطریقــة المثلــى ، وتعــرف الكفــاءة أیضــا علــى أشــيء مــا"نتــاجنهــا " الكیفیــة المثلــى فــي اســتخدام المــوارد إلأ

.3ستعمال الموارد"ال

1Finn R. Forsund and lennart Hjalmarsson.P 152.
؛ أطروحة 2003- 1994: دراسة نظریة ومیدانیة للبنوك الجزائریة خالل الفترة الكفاءة االقتصادیة في المؤسسات المصرفیةقیاس قریشي دمحم الجموعي، 2

.05. ص 2005/2006دكتوراه دولة غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة 
.08نفس المرجع، ص3
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فضـــل عالقـــة بـــین صـــة بمصـــطلح الكفـــاءة مـــن عرفهـــا علـــى أنهـــا " الوصـــول إلـــى أمـــن التعـــاریف الخاو 
نجاز الكثیر بأقل ما یمكن، أي العمل على تقلیل ، وكذلك فإن الكفاءة تعرف على أنها " إالمخرجات"و المدخالت

ة، كــذلك العمــل علــى تقلیــل الهــدر والعطــل فــي الطاقــة كانــت بشــریة أم مادیــة أم مالیــواءالمــوارد المســتخدمة، ســ
الكفاءة هي " القدرة على تحقیق أقصى المخرجات من مدخالت محددة، أو القدرة على تحقیق الحجم ، و یة"نتاجاإل

ن الكفــاءة هــي ترجمــةي یتضــح مــن خــالل التعریــف الســابقة أبالتــالو ، 1نفســه باســتخدام أدنــى قــدر مــن المــدخالت"
تكـالیف المخرجـات بحجـم و نتاجاإلمستخدمة في عملیة تكالیف المدخالت المكن أن تربط حجم و ألحسن عالقة ی

.نتاجاإلالناتجة عن عملیة 

Finn R. Forsund and lennartحسب كل من مستویات الكفاءة:)2 Hjalmarssonنه عادة یمكـن فإ
ئــي، الكفــاءة علــى مســتوى المســتوى الجز : الكفــاءة علــى 2التمییــز بــین ثــالث مســتویات رئیســیة للكفــاءة تتمثــل فــي

الكفاءة على المستوى الكلي.الصناعة، و 

یة):نتاجاإلالكفاءة على المستوى الجزئي ( على مستوى الوحدة .أ

یتمثـــل تحلیـــل الكفـــاءة علـــى المســـتوى الجزئـــي فـــي التركیـــز علـــى كیفیـــة اســـتخدام المـــوارد علـــى مســـتوى 
یـــة، ولعـــل نتاجیـــة علـــى مســـتوى الوحـــدة اإلنتاجاإللي التركیـــز علـــى خصـــائص العملیـــة بالتـــاو یـــة، نتاجاإلالوحـــدات 

الوصول إلى أحسن الطـرق الهندسـیة واإلداریـة التـي تسـمح شكال المطروح على هذا المستوى یتمثل في كیفیة األ
بـــین نـــوعین تمیـــز النظریـــات التقلیدیـــة للمنشـــأة علـــى األقـــل فـــي هـــذا المســـتوىاألمثـــل؛ و نتـــاجبتحقیـــق مســـتوى اإل
تعني كفـاءة السـعر اختیـار أفضـل تولیفـة بـین مـدخالت و كفاءة تقنیة؛ : كفاءة السعر و 3نتاجاإلرئیسیین من كفاءة

لــى لــك عنـد تســاوي نســبة النــاتج الحــدي إیتحقــق ذبســعر كــل وحـدة مــن تلــك المــدخالت و یــة مقارنــةنتاجاإلالعملیـة 
أكبر قدر ممكن من المخرجات من خالل إنتاجالتقنیة ت، في حین تعني الكفاءةالسعر لكل عنصر من المدخال

.یةنتاجوفر من مدخالت العملیة اإلاستخدام ما هو مت

.2006، األردنالطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، ،استراتیجي معاصروادارة البنوك مدخل كمي مؤید عبد الرحمان الدوري، وفالح حسن الحسیني 1
.227ص

2 Finn R. Forsund and lennart Hjalmarsson, On the measurement of productive efficiency, The Swedish Journal of
Economics, Vol. 76, No. 2 (Jun., 1974), pp. 141-154
3Bo Carlsson, The Measurement of Efficiency in Production: An Application to Swedish Manufacturing Industries
1968, The Swedish Journal of Economics, Vol 74, No 4, Dec 1972. pp 468-485. (469)
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الكفاءة على مستوى الصناعة: .ب

المؤسسات التي تشكل صناعة ما، یسمح هذا النوع من الكفاءة بالتعبیر عن الكفاءة الخاصة بمجموعة
ن یــتم ذلــك مــن ى الكفــاءة الســائد فــي صــناعة مــا، ویمكــن أعــن مســتو نهــا تســمح بإعطــاء صــورة شــاملة وبالتــالي فإ

تخاذها كأساس لتقییم الكفاءة لبقیة المنشآت داخل الصناعة، كفاءة واكثرل تحدید المنشآت األخال

عنـد مسـتوى معـین لمنحنـى النـاتج المتسـاوي، الكفـاءة هنـأمن المتعارف علیه فـي وسـط البـاحثین Farellحسب و 
ذلــك عنــد نفــس للمؤسســات المكونــة لتلــك الصــناعة و التقنیــة لصــناعة مــا تســاوي المتوســط المــرجح للكفــاءة التقنیــة 

صــلح فــي كــل الظــروف، خاصــة فــي حالــة ن هاتــه الفكــرة ال ت، غیــر أ1مســتوى النــاتج المتســاوي الســابق للصــناعة
مما یجعل من القیم التي توفرها هاته الطریقة الخاصة بالمؤسسات العاملة في الصناعةنتاجاختالف تولیفات اإل

لـى تـأثر النتیجـة تعبر عن المستوى الحقیقي لهـا، وهـذا راجـع إالكفاءة على مستوى الصناعة مضللة و في تقییم ال
كل المنشآت العاملة داخل الصناعة.بقیمة الكفاءة ل

ن المتوسـط المـرجح لقیمـة الكفـاءة قتصـادیات السـلم فـإت التـي تتمتـع بوجـود انه في حالـة الصـناعاكما أ
التــي تتمتــع بكفــاءة عالیــة، ســوف یعبــر عــن كفــاءة المؤسســات العاملــة داخــل الصــناعة و الخاصــة بمجموعــة مــن 

ع تلــك المؤسســات فــي مؤسســة واحــدة فــإن الحجــم الكبیــر لهاتــه المؤسســة متدنیــة لتلــك الصــناعة، ألنــه عنــد تجمیــ
ن بالتالي فإو وى كل مؤسسة لوحدها، كبر من تلك التي تحققت على مستألخیرة سوف یمكنها من تحقیق كفاءة أا

مــن الحلــول البدیلــة المقترحــة فــي اب الكفــاءة علــى مســتوى الصــناعة؛ و هــذا یجعــل هاتــه الطریقــة محــدودة فــي حســ
علــى مســتوى الصــناعة نتــاجیقتــرح مقارنــة خصــائص اإلFarellن یــیم الكفــاءة علــى مســتوى الصــناعة فــإســبیل تق

مثل حجم المخرجات الناتجة عن استخدام حجم معـین نتاجككل ( أي خصائص التكالیف والخصائص الفنیة لإل
.2أخرىمن المدخالت) بمعاییر الكفاءة على مستوى نفس الصناعة داخل دولة أو مناطق 

االقلیمي، قد یجعل من اعات على المستوى العالمي و الصنن نقص المعلومات الخاصة بمختلفغیر أ
من في كثیرو مرا صعبا، یقة المقارنة مع مختلف الصناعات أعملیة تقییم الكفاءة على مستوى الصناعة عبر طر 

هیكلیـة علـى لـى حسـاب الكفـاءة الوبالتالي فإن هذا یتطلـب التحـول إرض الواقع،الحاالت ال یمكن تجسیده على أ

1 M. J. Farrell, The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Vol 120, No 3, 1957.
Pp 253-290 (261)
2Idem.
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الكفــأةنتــاجالل االعتمــاد علــى مقارنــة دالــة اإلیــتم حســاب هــذا النــوع مــن الكفــاءة مــن خــة فقــط، و مســتوى الصــناع
(efficient production function)ن هاتــه ؛ أي أ1الخاصــة بالصــناعة داخــل كــل دولــة مــن دول العینــة

الصــناعة، ة كمؤشــر عــن كفــاءة تلــكالمقارنــة ســوف تعتمــد علــى الكفــاءة الخاصــة بأكفــأ منشــأة داخــل كــل صــناع
حـد نقـائص هـذا مـا یشـكل أداخل الصـناعة، و خرىطریقة سوف تهمل خصائص المنشآت األن هاته الوبالتالي فإ

ال طبیق على أرض الواقـع و سهلة للتعملیة و أكثرفإن هاته الطریقة تعتبر Farellنه حسب غیر أ،هاته الطریقة
الكفأة نتاجاإلالصناعة بل یكفي االعتماد على دالة تتطلب توفر المعلومات الخاصة بكل المنشآت العاملة داخل 

مقارنة.جراء عملیة الداخل تلك الصناعة إل

نتـاجاإلتولیفـات التـي تعبـر عـن مسـتویات الكفـأة عـن طریـق تحدیـد مجموعـة النتاجاإلویتم تشكیل دالة 
عبــر نقـاط ومــن ثـم العمــل ت العاملـة فــي الصـناعةلكــل المنشـآنتـاجاإلذا یــتم مـن خــالل تمثیـل تولیفــات هـالكفـأة و 

.لتي تعبر عن مستوى جید للكفاءة وتمثیلها في شكل منحنىحسن النقاط اعلى تحدید أ

الكفاءة على المستوى الكلي: .ج

ي على المستوى الكلي القتصاد ما، أیقیس هذا النوع من الكفاءة مدى حسن توزیع الموارد االقتصادیة
لقد تم استخدام الكفاءة على المستوى الكلي قطاعات المكونة لذلك االقتصاد، و كیفیة توزیع الموارد على مختلف ال

ك لـــباطهـــا بســـیادة هیكـــل االحتكـــار علـــى أحـــد أو بعـــض القطاعـــات فـــي ذفـــي التعبیـــر عـــن الخســـائر الممكـــن ارت
مـن ن یترتـب عنـه لموارد المعروف بأمثلیة باریتو ومـا یمكـن أمثل لمن خالل مقارنتها بالتوزیع األذلك االقتصاد و 

تراجع في الرفاهیة االجتماعیة.

: Efficiency-XXالكفاءة .د

ـــــد  ـــــى ی ـــــم ظهـــــور هـــــذا المصـــــطلح عل حســـــب ، و 1966ســـــنة Harvey Leibensteinلقـــــد ت
Leibensteinخیــرة لنظریــة االقتصــادیة الجزئیــة، غیــر أن هاتــه األجــوهر اعتبــرت محــور و ن مشــكلة الكفــاءة ا فــإ

allocative)المتمثلـة فـي الكفـاءة التخصیصـیة للمـوارد لكفـاءة، و على نوع واحد فقـط مـن اركزت efficiency) ،

1 M. J. Farrell, op cit. p 262.
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مـن ، و 1همیـة مـن الناحیـة االقتصـادیة عـن الكفـاءة التخصیصـیةأ أكثـرمن الكفـاءة قـد تكـون أخرىٕاهمالها ألنواع و 
للموارد من حیث خصیصیة مع الكفاءة التX، حیث تشتبه الكفاءة Xالكفاءة Leibensteinنواع ذكر تلك األبین

ـــاءة المضـــمون و  ـــق بمقارنـــة الكف ـــة لمؤسســـة أو صـــناعة أو اقتصـــاد مـــا مـــع المنتاجاإلالـــذي یتعل عـــدالت یـــة الحالی
؛2تتمیز عن الكفاءة التخصیصیة من حیث مصادر الالكفاءةXن الكفاءة القصوى لتلك الكفاءة، غیر أ

ـــاءةفـــإLeibensteinحســـب و  ـــة خاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا Xن الالكف تنـــتج عـــن ضـــعف القـــرارات اإلداری
موظفیهـا علـى تبنـي سـتعداد المنظمـة و لمعرفة على مستوى المنظمة وكذلك إارة ادبجوانب إدارة العمل وتحفیزها وإ 

نیـــة التـــي تـــربط ، بینمـــا تنشـــأ الالكفـــاءة التخصیصـــیة عـــن ضـــعف العالقـــة التقنتـــاجاإلیثـــة فـــي التكنولوجیـــات الحد
.3)نتاجاإللتولیفات الخاصة بعملیة سوء اختیار ایة (نتاجاإلعملیة مدخالت ال

اض شدة المنافسة داخل الصناعة، ن تلك العوامل یزداد تأثیرها في ظل انخفیرى أLeibensteinن وبالتالي فإ
تسمح لى البحث عن أنجع الطرق التي ما تشتد المنافسة داخل الصناعة فإن أفراد تلك الصناعة سیتحولون إعندف

.Xالعمل على تحسین الكفاءة إلىن ذلك سوف یؤدي بهم بالتالي فإلهم بالتغلب على منافسیهم و 

مفهوم الفعالیة في المنظمةثانیا: 

ن الفعالیــة مــة مــدى قــدرة المنظمــة علــى تحقیــق أهــدافها المخططــة وبالتــالي فــإالفعالیــة فــي المنظیقصــد ب
نـه ال علیه فإو ، أخرىلمحققة من قبل المنظمة من جهة، وبالنتائج المخططة مسبقا من جهة ترتبط كثیرا بالنتائج ا

لكلـــى هـــداف المخططـــةإال فـــي ظـــل تشـــابه األأخـــرىلفعالیـــة فـــي مقارنـــة منظمـــة بمنظمـــة یمكـــن االعتمـــاد علـــى ا
بعـض األحیـان، قـد تتعـارض فیمـا بینهـا فـيالتـيالمنظمتین، كما أن كثرة األهـداف المخططـة مـن قبـل المنظمـة و 

مرا نسبیا.جعل من فعالیة المنظمة أ

هـــداف المخططـــة یـــتم وضـــعها مـــن قبـــل إدارة المنظمـــة وبالتـــالي فإنـــه مـــع تطـــور النشـــاط نظـــرا لكـــون األو 
واقـع و ة علـى التعبیـر عـن جـودة ن هذا قد حد من قدرة الفعالیـالمنظمة عن إدارتها، فإنفصال ملكیةاو االقتصادي 

1 Harvey Leibenstein, Allocative Efficiency vs. "X-Efficiency", The American Economic Review, Vol 56, No 3, Jun 1966.
pp 392-415. (392)
2 Roger S. Frantz, On the Existence of X-Efficiency, Journal of Post Keynesian Economics, Vol 2, No 4, summer 1980.
pp. 509-527. P 509.
3 Harvey Leibenstein, op cit. p 413.
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، ألنه في كثیر من الحاالت نجد أن إدارة المنظمة وخاصة المنظمات العمومیة تلجأ إلى وضـع داء الفعلي لهااأل
یضــا بعامـــل لفعالیـــة تتــأثر أن منظمــتهم تعمـــل بفعالیــة كبیــرة، كمــا أن اإظهــار أأجــلأهــداف ســهلة وبســیطة مـــن 

ا ظروف البیئة التي تعمل التي قد تدفعه، و لألهداف التي وضعتهالى اختالف المدى الزمني، وهذا راجع إ1الزمن
بالتـالي فـإن هـذا و ،هداف طویلة المـدىالقصیرة المدى في سبیل تحقیق األهدافإلى التضحیة ببعض األداخلها
.زیادة فعالیتها على المدى الطویلو على المدى القصیر لى ضعف فعالیتهایؤدي إ

:: أدوات قیاس الكفاءة االقتصادیةالمطلب الثاني

المقـاییس المعلمیـة التـي في میدان أدوات تقیـیم الكفـاءة، بـین نـوعین مـن المقـاییس همـا:یمیز الباحثون 
ـــوع  ـــة االنتـــاج مـــن ن ـــدیر كـــذلك ، و Cobb-Douglasتعتمـــد علـــى دال ـــة المتســـامیة وتقنیـــات التق الـــدوال اللوغاریتمی

تي لیس لها شكل محدد الالمقاییس الالمعلمیة؛ و جل تقدیر الكفاءة الخاصة بالوحدات المدروسةاالحصائي، من أ
.لدوال االنتاج، بل تعتمد على البرمجة الخطیة لتقدیر الكفاءة الخاصة بالوحدات المعنیة بعملیة التقییم

المقاییس الالمعلمیة للكفاءة:أوال: 

ركــزت علــى اســتخدام طریقــة غلــب الدراســات الخاصــة بقیــاس الكفــاءة باســتخدام المقــاییس الالمعلمیــةأ 
المستخدمة في قیـاس الكفـاءة علـى مسـتوى األدواتمن أهم هذه التقنیةتعتبر؛ (DEA)المغلفةتحلیل المعطیات 

peer)مجموعة من الوحدات المتناظرة  units)، تعرف بوحدات اتخاذ القرارDMU، ادة ما تأخذ شكل التي عو
الحصــول علــىأجــلمــن ،تخدام تولیفــة مــن مــدخالت مختلفــة ومتعــددةتقــوم هاتــه الوحــدات باســمؤسســة أو فــرع، و 

الوحــدةمخرجــات مقارنــة العالقــة بــین مــدخالت و علــىتعتمــد هاتــه الطریقــة مجموعــة مــن المخرجــات المتنوعــة، و 
مخرجات أحسن وحدة قرار ضمن مجموعة الوحـدات موضـوع الدراسـة (الوحـدة ، والعالقة بین مدخالت و المدروسة

.كفاءة)كثراأل

م). ص ص 1988ھـ/ 1408االدارة، جامعة الملك عبد العزیز، (ومجلة االقتصاد ،العامةاإلدارةنظریةفيوالفعالیةالكفایةمفھوممرشد، أسعدسمیر1
.228. ص 237- 203
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ــFarellلقــد شــكلت أعمــال و  الل فكــرة قیــاس الكفــاءة ألي وحــدة هــذا مــن خــو ،DEA1ـاألســاس لتقنیــة ال
الخاصة بها، حیث حاول كل نتاجاإلس تولیفة یة التي تستخدم نفنتاجاإلعبر مقارنتها بمجموعة الوحدات یة إنتاج
Charnesمــن  , Cooper and Rhodes تطــویر فكــرةFarell جعلهــا قــادرة علــى مقارنــة الكفــاءة الخاصــة و

مجموعـة إنتـاجأجـلمـن ،نتـاجاإلمن عنصرین من مـدخالت أكثرالتي تعتمد على ،من وحدات القراربمجموعة 
تطلب یو ، جراء المقارنةال یسمح بإ،Farellالتحلیل البیاني الذي قدمه هذا ما جعلمن المنتجات تفوق اإلثنین، و 

إلــى جانــب التوصــل إلــى أحســن ،وحــدات القــرار الســابقةكفــاءة تقیــیمل،تقنیــات البرمجــة الخطیــةء إلــى اللجــو األمــر 
ـلـى ظهـور نمـوذج الـخاصـة بكـل وحـدة مـن تلـك الوحـدات، وهـذا مـا أدى إیـة النتاجاإلعالقة بین مدخالت العملیة 

CCR في تطبیق طریقة الDEA ـمنذ ظهوره شهد نموذج الـ، و 19782لحساب الكفاءة سنةCCR اهتمامـا كبیـرا
برزها العمل تطویر النموذج لعل أأجلنت هناك العدید من المحاوالت من كاقبل الباحثین في میدان الكفاءة و من 

الــذي تــم اعتبــاره و BCCـلــى نمــوذج الــوالــذین توصــلوا إ(Banker-Charnes-Cooper)الــذي قــام بــه كــل مــن 
قیاس الكفاءة.كنموذج بدیل للنموذج السابق في 

nبتحلیل الكفاءة علـى مسـتوى مجموعـة تتكـون مـنCCRـیقوم نموذج ال:CCR DEAـي لنموذج الاألولالشكل .أ

عنصــر مختلــف مــن المــدخالت وهــذا مــن mعلــى نتــاجاإلتعتمــد هاتــه المجموعــة فــي عملیــة ، DMUوحــدة قــرار 
إنتاجوهذا من أجل ،iنتاجاإلمن عنصر xijتستهلك الكمیة DMUjمنتوج مختلف، كما أن الوحدة sإنتاجأجل 

؛موجبةyrjوxij، حیث تكون كل من rمن المنتوج yrjالكمیة 
لك ینطلـــق كـــذو منـــتج واحـــد، إنتـــاجتســـتخدم علـــى األقـــل عنصـــر واحـــد مـــن أجـــل DMUبـــافتراض أن كـــل وحـــدة و 

الكفاءة الخاصة نبالتالي فإو ،كفاءة داخل المجموعةكثرحدى الوحدات تمثل الوحدة األالنموذج من افتراض أن إ
تكــون أقــل مــن أو تســاوي خــرىأمــا الكفــاءة الخاصــة بالوحــدات األ،بهاتــه الوحــدة تكــون مســاویة للواحــد الصــحیح

یجـاد الـوزن النسـبي لمـدخالت العملیــة لكفـاءة الخاصـة بهاتـه الوحـدة عبــر إعلیـه سـیتم العمـل علـى تقیــیم او الواحـد، 
ن الشـكل النسـبي علیـه فـإو ل منـتج داخـل مـزیج منتجـات الوحـدة، نـوع) بكـو كذلك الوزن الخاص ( حجم و یة نتاجاإل

:3یكون كالتاليCCRـلنموذج ال

1Subhash C. Ray, Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research, 1st

edition, Cambridge University Press, UK, 2004. P 14.
 نسبة الى مؤسسیھ وھمCharnes , Cooper and Rhodes

2 William W. Cooper, Lawrence M. Seiford and Joe Zhu, Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer series,
Kluwer Academic Publishers, USA. 2004. P 04
3Ibid, P 10.



وســــــــــبــــــل تـــــــــقــيـــــــــيـــمـــــــهةــــــناعـــــــــلصأداء اــثـــــــانــــــياللــــصــــــــــــالف

83

S/C

S/C

max ℎ ( , ) = ∑ /∑ ≤ 1 = 1,… , ,, ≥ 0
داخل المجموعة محل الدراسة؛rللمنتج جمالياإلنتاجاإلفي oالوزن النسبي لمساهمة الوحدة تمثل: 

داخـــل iالكمیـــة المســتهلكة مـــن العنصــر إجمــاليمـــن oالـــوزن النســبي للكمیـــة التــي تســـتهلكها الوحــدة تمثــل: 
المجموعة محل الدراسة.

هــذا تحــت و ،مخرجــات الوحــدة محــل الدراســةو مثــل وزن لمــدخالت أإلــىحیــث یحــاول النمــوذج التوصــل 
كفــاءة هاتــه الوحــدة ه فــي حالــة كــون أنــأي ،كفــاءة داخــل المجموعــةكثــرهاتــه الوحــدة تمثــل الوحــدة األأنفــرض 

حل إلىنظرا لصعوبة التوصل و ، الواحدو الصفرتكون محصورة بین خرىن كفاءة الوحدات األفإ،مساویة للواحد
یـتم ذلــك عبــر و نمــوذج خطــي، إلـىن األمــر یتطلــب تحویـل النمــوذج الســابق فـإهـذا النــوع مـن النمــاذج الریاضــیة، ل

فــي نمــوذج خطــي یعظــم المخرجــات عنــد حجــم معــین للمــدخالت الوهمیــة األولشــكلین مختلفــین، یتمثــل الشــكل 
هــذا عنــد حجــم معــین و لمــدخالت تدنیــة اإلــى، أمــا الشــكل الثــاني فیتمثــل فــي نمــوذج خطــي یهــدف المســاویة للواحــد

:1فیما یلي التعبیر الریاضي لكلى الشكلینو ، واحدللمخرجات الوهمیة مساوي لل

max:مخرجاتالبرنامج الخطي الخاص بتعظیم ال-  = ∑ − ≤ 0 = 1,… , ,
= 1, ≥ 0

1Ibid, p 13.
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S/C

S/C

minتدنیة المدخالت:إلىالبرنامج الخطي الذي یهدف -  = ∑ − ≤ 0 = 1,… , ,
= 1, ≥ 0

ن األمر یتطلب االعتماد على تقنیة فإ،السابقة مقارنة بعدد المتغیراتنظرا لزیادة عدد القیود في البرامج الخطیة و 
القیام بإعطاء أوزان ن هذا النموذج الثنائي یحاول بالتالي فإو تبسیط عملیة الحل، أجلالحل بالنموذج الثنائي من 

، حیــث یمكــن القیــام بحــل 1للوحــدات محــل الدراســة كوحــدات نظیــرة للوحــدة التــي نریــد حســاب الكفــاءة الخاصــة بهــا
،هــذا مــن خــالل االعتمــاد علــى الصــیغة الثنائیــة الخاصــة بــهو النمــوذج الســابق الخــاص بتعظــیم المخرجــات مــثال، 

minالتي تكون وفق الشكل التالي:و  = − ≥ 0 = 1,… , ,
− ≥ 0 ≥ 0

θن مقدار الكفاءة التقنیة الخاصة بالوحدة محل التقییم تساوي قیمة بالتالي فإو 

سـنة CCRـالعدیـد مـن التعـدیالت مـن أهمهـا التعـدیل الـذي قامـت بـه مجموعـة الـDEA CCRـلقد شهد نمـوذج الـو 
مخرجــات وحــدات اتخــاذ القــرار بقــیم و الخــاص بتعــویض شــرط عــدم الســلبیة لــألوزان الخاصــة بمــدخالت و ، 1979

1 R. Ramanathan, An Introduction to Data Envelopment Analysis: A Tool for Performance Measurement, 1st edition,
Sage Publications, INDIA, 2003. P 51.
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S/C

علیـه فقـد أصـبح شـرط و صـبحت أوزان موجبـة تمامـا المدخالت أو األوزان الخاصة بالمخرجات أنأيموجبة فقط، 
,:  1عدم السلبیة مكتوب على الشكل التالي ≥

6-10وأ5-10تمثل أصغر قیمة موجبة ممكنة یعبر عنها في بعض األحیان بعدد من الرتبة εحیث أن 

CooperBanker, Charnes andقامت مجموعة من الباحثین تتكون من :C DEABCـشكل نموذج ال.ب

نتــاجاإلیأخـذ بعـین االعتبـار إمكانیـة وجـود اقتصـادیات للسـلم فـي عملیـة ،جدیـدDEAبطـرح نمـوذج 1984سـنة 
إلـى،یة على مستوى كل وحـدةنتاجاإلن النموذج الجدید یحاول تقسیم الكفاءة بالتالي فإو ،الخاصة بتلك الوحدات

في و واع من الكفاءة، ناألمن ثم العمل على توضیح األهمیة النسبیة لتلك و ،كفاءة اقتصادیات السلمو ،كفاءة تقنیة
،النمــوذج الجدیــد حــاول فــي البدایــة تخلــیص النمــوذج الســابق مــن آثــار اقتصــادیات الســلمفــإنســبیل تحقیــق ذلــك 

عبــر مقارنــة كفاءتهــا مــع كفــاءة ،بالتــالي فقــد حــاول قیــاس الكفــاءة التقنیــة لكــل وحــدة مــن الوحــدات محــل الدراســةو 
لهـذا فقـد تـم كتابـة النمـوذج المرافـق السـابق علـى و ، نتـاجاإلمسـتوى مـن التي تنشط عند نفس ال،خرىالوحدات األ

min:2التاليوالنح = − ≥ 0 = 1,… , ,
− ≥ 0
= 1 ≥ 0

یـة التـي تـم نتاجاإلقیمـة الكفـاءة فـإن،الناتجة عـن اقتصـادیات السـلمأما عن كیفیة حساب مقدار الكفاءة
تسـاوي قیمتهـا وفـق النمـوذج الجدیـد مضـروبة فـي كفـاءة اقتصـادیات السـلم، ،ياألولDEAـحسابها وفق نموذج ال

1Ibid, P 44.
2 Timothy J. Coelli, and al, AN INTRODUCTION TO EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY ANALYSIS, Second Edition, Springer
Science Business Media, Inc, USA, 2005. P 173.
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على قیمتها ي األولیة وفق النموذج نتاجاإلكفاءة اقتصادیات السلم تساوي حاصل قسمة قیمة الكفاءة فإنبالتالي و 
=: 1وفق النموذج الجدید، أي ⁄

ي؛األولیة وفق النموذج نتاجاإل: قیمة الكفاءة : تمثل كفاءة اقتصادیات السلم؛ SEحیث: 

یة وفق النموذج الجدید.نتاجاإل: قیمة الكفاءة 

یمكن االعتماد مباشرة على الحلول المتحصل علیها من خـالل حـل النمـوذج المرافـق لنمـوذج ال أخرىمن جهة و 
DEA CCR ، ذلك یكون وفق و ∑من ثم تقدیر نمط اقتصادیات السلم لدى تلك الوحدة عبر التركیز على قیمةو

:2الحاالت التالیة ∑ = الوحدة تتمتع باقتصادیات للسلم ثابتة؛نإ: في هذه الحالة نقول 1 ∑ < ؛متزایدةالوحدة تتمتع باقتصادیات للسلمن: في هذه الحالة نقول إ1 ∑ > الوحدة تتمتع باقتصادیات للسلم متناقصة؛ن إ: في هذه الحالة نقول 1

الحالیـة نتـاجاإلأنهـا تـرى أن كـل انحـراف لقـیم DEAمن بـین االنتقـادات الموجهـة لتقنیـة تحلیـل البیانـات المغلفـة و 
فإنبالتالي و لكل وحدة عن القیم المقدرة تعبر بصفة مطلقة عن مقدار الالكفاءة المسجلة على مستوى تلك الوحدة 

القــیم الناتجــة عــن عملیــة فــإنبالتــالي و تنشــأ عــن أخطــاء القیــاس أنهــذا التحلیــل یهمــل االنحرافــات التــي یمكــن 
التحلیل تعتبر قیم ال تشتمل فقط عن مقدار الالكفاءة المسجلة على مستوى تلك الوحدة.

المقاییس المعلمیة للكفاءةثانیا: 

نــت دالــة انتــاج أو دالــة تعتمــد هــذه المقــاییس علــى تقــدیر معــالم الدالــة اللوغاریتمیــة المتســامیة، ســواء كا
مـن اهـم هاتـه المقـاییس نجـد: مـنهج تحلیـل علـى اسـالیب التقـدیر االحصـائي، و االعتمـادهـذا مـن خـالل تكالیف، و 

طریقة التوزیع الحر.د العشوائي، طریقة الحد السمیك و الح

1bid. P 173.
2 WILLIAM W. COOPER, LAWRENCE M. SEIFORD and KAORU TONE, DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: A Comprehensive
Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, USA, 2002. P 122.
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SFAمنهج تحلیل الحد العشوائي .1

هذا النوع من مناهج التحلیل من بین المناهج البدیلة التي یمكن االعتماد علیها في عملیة تقدیر یعتبر 
یأخــذ بعــین االعتبــار معــامالت الخطــأ أثنــاء القیــام بتقــدیر ،هــذا النــوع مــن منــاهج التحلیــلأنو الالكفــاءة، خاصــة 

ـیشبه كثیرا نموذج الSFAنموذج ال نفإمعامالت الكفاءة الخاصة بالوحدات محل الدراسة، أما من حیث النشأة 
DEA، عمـال أن كلى النموذجین انطلقـا مـن أ على اعتبارFarrellـ، حیـث كـان الظهـور الفعلـي لنمـوذج الـSFA1

كـذلك و ، 1977في شهر جـوان مـن سـنة ،Meeusen and Van Den Broeckالمقال الذي نشره كل من في
.األولالذي نشر بعد شهر واحد من نشر المقال SchmidtوAigner ،Lovellالمقال الذي نشره كل من

تقـدیر فـيSFAـالـتعتمـد طریقـة: the stochastic production frontierالعشـوائي نتـاجاإلدالـة .أ
مــن خــالل و العشــوائیة لتلــك الوحــدة، نتــاجاإلدراســة دالــة علــىوحــدة اقتصــادیة أيمعــامالت الكفــاءة علــى مســتوى 

أناتفــق اصـحاب المقــالین علــى ،مـن شــكل دالــة كـوب دوغــالسنتــاجاإلاالعتمـاد علــى الشــكل اللوغـاریتمي لدالــة 
:2العشوائیة تكون من الشكل التاليإنتاجدالة 

ln = + ln + −
: معامل الخطأ؛                      i: تمثل مخرجات الوحدة حیث: 

؛                           iللوحدة n: تمثل المدخلة 

.  i: عبارة عن متغیر عشوائي غیر سالب مرتبط باالكفاءة التقنیة للوحدة 

العشـوائیة السـابقة نتـاجاإلالكفاءة التقنیة علـى مسـتوى الوحـدة یـتم تقـدیرها بعـد القیـام بتقـدیر معـالم دالـة فإنعلیه و 
ـــام و  ـــدیر قیمـــةبالخصـــوص بعـــد القی ـــة مـــنو بتق ـــاءة التقنی ـــم نقـــوم باســـتنتاج قیمـــة الكف ـــة التالیـــةو ث :       3فـــق المعادل TE = e( )

 STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS
1SUBAL C. KUMBHAKAR and C. A. KNOX LOVELL, Stochastic Frontier Analysis, 1st paperback edition, CAMBREDGE
University Press, UK, 2003.P 08.
2Ibid, P 72.
3Timothy J. Coelli and al, Op Cit, P 243.



وســــــــــبــــــل تـــــــــقــيـــــــــيـــمـــــــهةــــــناعـــــــــلصأداء اــثـــــــانــــــياللــــصــــــــــــالف

88

،یـةنتاجاإلغیـاب المعلومـات الكافیـة عـن أسـعار مـدخالت العملیـة نا:FrontiersCostحـدود التكلفـة .ب
مخرجــات العملیــة و االعتمــاد علــى المعلومــات المتــوفرة عــن الكمیــات الخاصــة بمــدخالت إلــىیــدفع عملیــة التحلیــل 

خصـائص و حـداثیات الفاصلة بـین إ(Distance Functions)المسافة و هذا عبر دراسة دوال البعد أو یة، نتاجاإل
تــوفر تلــك یــة، أمــا فــي حالــة نتاجاإلعــن الخصــائص المثلــى لتلــك العملیــة ،الحالیــة للوحــدة محــل التقیــیمنتــاجاإل

هذا یسمح بدراسة كفاءة التكلفة لتلك الوحدة محل فإن،یةنتاجاإلسعار مدخالت العملیة المعلومات الالزمة حول أ
دراسة بعـد التكـالیف الحالیـة لتلـك الوحـدة عـن حـدود و ،هذا عبر تحدید حدود التكلفة المثلى لتلك الوحدةو ،الدراسة

≤:1وفـــق الشـــكل التـــالي،عـــادة یـــتم التعبیـــر عـــن حـــدود التكلفـــة المثلـــى للوحـــدةو بهـــا، التكلفـــة المثلـــى الخاصـــة  ( , , …… , , , , …… , )
یساوي حدود التكلفة و یجب أن یكون أكبر من أیة نتاجاإلالتكلفة الحالیة للوحدة أنیعبر الشكل السابق على و 

لقد تـم اسـتخدام شـكل دالـة كـوب دوغـالس فـي التعبیـر عـن و ، iللوحدة Nتمثل سعر المدخلة المثلى، حیث 
:2ذلك وفق الشكل التاليو iحدود التكلفة المثلى للوحدة 

ln = + ln + ∅ ln + +
∑أنبافتراض و  = المعادلة السابقة یمكن كتابتها على الشكل التالي:فإن1

ln( ⁄ ) = + ln( ⁄ ) + ∅ ln + +
=:كفاءة التكلفة یمكن تقدیرها كما یليفإنبالتالي و  ( ).

: TFA*طریقة الحد السمیك .2

، تقـدیر مقـدار الالكفـاءة داخـل مجموعـة مـن وحـدات اتخـاذ 1991سـنة Humphreyو Bergerحاول كل مـن 
، و هذا عبر ترتیب تلك الوحدات تصـاعدیا او تنازلیـا، علـى اسـاس متوسـط التكلفـة لهـا، و مـن ثـم DMUsالقرار 

1Ibid, P 266.
2Ibid, P 267.
* Thick Frontier Approach
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تحدیـــد العینــــة التــــي تمثــــل الربیــــع األول و الربیــــع الرابــــع، حیـــث تعبــــر األولــــى عــــن فئــــة الوحــــدات ذات التكــــالیف 
منخفضــة، امــا الثانیــة فهــي تمثــل مجموعــة الوحــدات ذات التكــالیف المرتفعــة، ممــا یعنــي ان هاتــه المجمــوعتین ال

تمثالن غالفین سمیكین یحیطان بباقي الوحدات المدروسة، غـالف علـوي و غـالف سـفلي، و بالتـالي فـان الفـارق 
حیــث یــتم تحدیــد مقــدار الالكفــاءة دراســة؛ مــا بــین الغالفــین العلــوي و الســفلي تمثــل مقــدار الالكفــاءة داخــل عینــة ال

داخل عینة الدراسة عبر تقدیر خصائص دالة االنتاج، للوحدات الواقعة بین الغالفین، مما یساهم في تدنیة مقدار 
.1الالكفاءة داخل عینة الدراسة، و ذلك نتیجة نقص تأثیر القیم الحدیة على مقادیر الالكفاءة

:DFA*طریقة التوزیع الحر .3
، و هذا نظرا لكون هاته التقنیة  ، تحت تسمیة التوزیع الحر1993سنة Bergerتم طرح هاته التقنیة من قبل لقد

بــأن تلــك المعــامالت Berger، حیــث یــرى Viو Uiتفتــرض اي شــكل مــن أشــكال توزیــع المعــامالت العشــوائیة 
تبقـى Uiاي ان قیمـة فـي االجـل الطویـل، تتوزع بشكل حر، كما یفترض بأن الكفاءة الخاصة بالبنوك تبقى ثابتة 

ln:2كما یليDFAـثابتة طول هاته المدة، و یمكن كتابة الشكل العام لنموذج ال = ln ( ; ) + ln + ln
داء المؤسسةأأثرها علىو الرابع: المخاطر المبحث

ا دفع الجهات المسـؤولة عـن هذفإنالعوائد المرتفعة في العدید من الصناعات و نظرا لتزاید االرتباط بین المخاطر 
) stakeholdersخــذة فــي هاتــه المؤسســات (األطــراف اآلو داء المؤسســات الناشــطة فــي هاتــه الصــناعات تحلیــل أ

تســـتفید منـــه تلـــكأنتقـــدیر العائـــد الحقیقـــي الـــذي یمكـــن أجـــلهـــذا مـــن و ،التركیـــز علـــى حجـــم تلـــك المخـــاطرإلـــى
المؤسسات مقارنة بما تتعرض له من مخاطر.

1 Izah Mohd Tahir and Sudin Haron, Technical efficiency of the Malaysian commercial banks: a stochastic frontier
approach, Banks and Bank Systems, Volume 3, Issue 4, 2008. Pp 65-72. P 66.
* Distribution-Free Approach
2 Sunil Kumar and Rachita Gulati, Deregulation and Efficiency of Indian Banks, Springer, India, 2014. P 112.
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أنواعهو مفهوم الخطر : األولالمطلب 

هذا و المخاطر یعتبر من بین المصطلحات التي نستعملها كثیرا حتى في حیاتنا الخاصة، أومصطلح الخطر نإ
شطة البسیطة منها.نشطة البشریة بالالیقین، حتى األنارتباط العدید من األإلىیمكن رده 

أوال: مفهوم الخطر

تعریف الخطر: .1

عـدد أنه مـرتبط بحـاالت عـدم الیقـین، حیـث أنـتتفق العدید من المراجع التي عرفـت الخطـر علـى 
حـــراف عـــن النتیجـــة المتوقعـــة ... انحـــدى الكلمـــات التالیـــة: عـــدم التأكـــد، احتمـــال، التبـــاین، كبیـــر منهـــا یســـتعمل إ

للخطر:التعاریف المقدمة بعض فیما یليو غیرها، و 

؛1احتمال حدوث شيء سيء یجب تجنبهو الخطر ه

 من جمیع أومن انتظامه أومن زمنه أومن حجمه أوحالة عدم التأكد من حتمیة الحصول على العائد
؛2مور مجتمعةهذه األ

أنعلــى احتمــال حــدوث نتــائج غیــر مالئمــة فــي المســتقبل، غیــر انركــز یللخطــر ینالســابقینریفالتعــفــإنبالتــالي و 
سـیئة، حیـث یعبـر علـى أوجیـدة إمـاالنتیجـة المتوقعـة كـون،تكون مختلفة من وجهة نظر التأمینقدهاته النظرة 
من الطرفین الذین تم بینهما العقد". أيرادة تقبل محتمل الوقوع ال یتوقف على إه " حادث مسأنالخطر على 

عمــال بالعدیــد مــن المفــاهیم مجــال إدارة األلقــد ارتــبط مفهــوم الخطــر فــيالمفــاهیم المتعلقــة بمصــطلح الخطــر: .2
:3یلينذكر منها ما 

كبر احتمال تحقق الخطر؛أوصغر أيیقصد بها درجة احتمال تحقق الخطر و : درجة الخطر

مقدار الخسارة المترتبة على حدوث الخسارة؛أيقیمة الخسارة المحتملة، و : عبء الخطر

1Donald J. Meyer, The economics of risk, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, USA, 2003.P 10.
، -الشلف–، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي ادارة المخاطر بالمؤسسات المالیة االسالمیةوالتحوط ، عبد الكریم قندوز2

.04. ص 2011/2012الجزائر، السنة الجامعیة 
.06- 05المرجع السابق.ص ص 3
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 سبب الخطرPeril : تتسـبب فـي أناالقتصـادیة التـي یمكـن و هي مجموعة المسـببات الطبیعیـة، البشـریة و
؛1خسائر في الملكیةأوتلك المسببات الرئیسیة لوقوع خسائر بشریة أيحدوث الخطر، 

مجموعة من مسببات الخطر؛أوحد المترتبة عن تحقق أو هي الخسائر المحققة في الموارد و : لحادثا

 المجازفةHazard: تكـون هاتـه أنتزید من احتمال نشوء خسارة ما، حیث یمكن أوهي حالة قد تخلق و
physicalشـــكال مختلفـــة: منهـــا المجازفـــة المادیـــة ( المجازفـــة وفـــق أ hazard( كمـــا قـــد تكـــون تلـــك ،

هذا عندما و ،هذا عندما تنتج عن سوء نوایا من قبل المؤسساتو ) moral hazardخالقیة ( المجازفة أ
تصبح غیر مكترثة بالخسائر التي و،ا غیر معنیة بالمخاطر الناتجة عن القرارات التي تتخذهاتجد نفسه

ذات عالقة بها.أخرىطراف تتحملها أأنیمكن 

واع المخاطر أنثانیا: 

واع المخاطر التي تتعرض لها المنشآت خالل فترة نشاطها باختالف المعیار المعتمد في أنتختلف 
من بین تلك و عملیة التصنیف، حیث تم االعتماد على العدید من المعاییر من قبل الباحثین في عملیة التصنیف، 

المعاییر یمكن ذكر ما یلي:

المقصـود بهـذا المعیـار هـو مـدى تـأثر و : دیةتصنیف المخاطر حسب معیار االرتبـاط بـالمتغیرات االقتصـا.1
ه یمكن تقسیم فإنحسب هذا المعیار و تلك المخاطر بالتغیرات الحادثة في البیئة االقتصادیة المحیطة بها، 

؛2مخاطر استاتیكیةو مخاطر دینامیكیة إلىالمخاطر 

تصـــنیفها حســـب النتیجـــة المحتملـــة التحقـــق عنـــد حـــدوث أيتصـــنیف المخـــاطر حســـب معیـــار الحـــادث:.2
المخاطر البحثة:و طار یمكننا التمییز بین المخاطر المضاربیة في هذا اإلو الخطر، 

التــي یعبــر هــذا النــوع مــن المخــاطر علــى تلــك المخــاطر:risksspeculativesالمخــاطر المضــاربیة.أ
أومــا خســارة موقــف یحمــل امكانیــة حــدوث إبــارة عــن هــي عأيخســارة، أون یترتــب عنهــا ربــح یمكــن أ

1CHRISTOPHER L. CULP, the ART of risk management, John Wiley & Sons, Inc, USA, 2002.  P 185.
.25. ص 2007، الدار الجامعیة، االسكندریة، مصر. ادارة المخاطرطارق عبد العال حماد، 2
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ابها مخاطر تحقیق مكاسب على شكل صحكبیر من االستثمارات التي یتحمل أهو حال عدد و ، 1مكسب
خسائر؛أورباح أ

هاتـه المخـاطر ترتـب عنهـا نتیجـة واحـدة فقـط فـإنعلـى عكـس سـابقتها :Pures risksالمخـاطر البحثـة .ب
مــام احتمــال تحقــق تلــك تــي تواجــه مثــل هاتــه المخــاطر تكــون أالمؤسســات الفــإنبالتــالي و هــي الخســارة، و 

عدم تحققها.أوالخسائر 

تصـنیف علـى رغـم مـن تركیـز عـدد كبیـر مـن الكتـاب علـى ربـط هـذا التصنیف المخاطر حسب طبیعتها:.3
هــذا ال یعنــي عــدم وجــود مثــل هــذه المخــاطر فــي نشــاط المؤسســات أنال بنشــاط المؤسســات المصــرفیة، إ

حسب هذا المعیار فقد تـم و حتى مؤسسات غیر مالیة، أوكانت مؤسسات مالیة غیر بنكیة سواءخرىاأل
:2صناف التالیةاألإلىتصنیف المخاطر 

سعار المنتجات بصـفة التذبذب في أإلىیرجع هذا النوع من المخاطر :RisksMarketمخاطر السوق .أ
المالیة بصفة خاصة؛األصولو عامة 

طـرف المقابـل فـي هي المخاطر المرتبطـة بتراجـع المركـز االئتمـاني للو :RisksCreditمخاطر االئتمان .ب
هذا التراجع یزید فإنبالتالي و ي الطرف الذي استفاد من االئتمان الذي قدمته المؤسسة عملیة االئتمان، أ

یضــا تكــالیف الفرصــة تمتــد لتشــمل أأنكــل االئتمــان الممنــوح، كمــا یمكــن أومـن احتمــال عــدم ســداد جــزء 
؛3تكالیف معامالت المتابعة لالئتمان المتعثرو البدیلة 

یــرتبط هــذا النـــوع مــن المخــاطر بعــدم تــوفر الســیولة الكافیــة لـــدى :RisksLiquidityمخــاطر الســیولة .ج
أجلكذلك من و جه نشاطها عبر اقتناء مختلف االستثمارات الالزمة، أو تمویل مختلف أجلالمؤسسة من 

طراف التي تتعامل معها؛مواجهة التزاماتها أمام مختلف األ

المخـاطر التـي إلـىهي مجموعة المخاطر المرتبطة بالطریقة التي تنظر بها المؤسسة و مخاطر النماذج:.د
دارة تلك المخاطر؛إ و قیاس أجلتعمل في ظلها، حیث تعتمد المؤسسة على مثل هذه النماذج من 

.25المرجع السابق ص 1
.16،17عبد الكریم قندوز، مرجع سبق ذكره. ص ص 2
، الطبعة العربیة، دار الیازوري، األردن، المالي للمصارف التجاریةاألداءثرھا في وأاستراتیجیة ادارة المخاطر المصرفیةصادق راشد الشمري، 3

.62. ص 2013
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تعرف لجنة بازل للرقابة البنكیة هـذا النـوع مـن المخـاطر بأنـه :RiskOperationalالمخاطر التشغیلیة .ه
أو ناتجـة ،نظمـةاألو ،المـوارد البشـریةو خفاق العملیات الداخلیةإ و الخسارة الناتجة عن عدم مواءمة "خطر
الخارجیـة التـي و المخـاطر التشـغیلیة تتعلـق بمجموعـة العوامـل الداخلیـة فـإنعلیـه و ، 1حداث خارجیـة"عن أ

عمال التشغیلیة الخاصة بالمنظمة؛من شأنها إحداث إخفاق في مجموعة األ

فراغـات قانونیـة و هي مجموعة المخاطر التـي تنشـأ نتیجـة وجـود خلـل و :RisksLegalالمخاطر القانونیة .و
.2كذلك التي تنشأ عن تغیر تلك القوانینو متعلقة بنشاط المنظمة 

مقاییس المخاطرالمطلب الثاني: 

عملیـة التقیـیم تسـمح أندارتها، علـى اعتبـار یم المخاطر مرحلة مهمة من مراحل إتعتبر عملیة تقی
هذا یعطي فكـرة حـول السـبیل األمثـل فإنبالتالي و بتحدید الحجم المتوقع للخسائر الممكنة الحدوث في المستقبل، 

ـــل هـــذه المخـــاطر، إل ـــدار التكـــالیف التـــي تكـــون و دارة مث دارة تلـــك المؤسســـة مســـتعدة لتحملهـــا فـــي ســـبیل إكـــذا مق
مقاییس ذاتیة؛ یحتوي كل و قسمین رئیسیین: مقاییس ریاضیة إلىیقسم بعض الكتاب مقاییس الخطر و المخاطر؛ 

:3ذلك على النحو التاليو قسم من القسمین على عدد كثیر من المقاییس 

المقاییس الریاضیةأوال: 

تشمل ما یلي:و لتعبیر عن المخاطر كمیا لالكمیة تستخدم و الریاضیة األدواتهي مجموعة من و 

حـدث مـا أوتتبـع نمـط تطـور ظـاهرة أجـلالتي تستخدم من األدواتهي مجموعة و : المقاییس االحصائیة.1
ذا اسـتمر علـى أن یكـون علیـه فـي المسـتقبل إمن ثم العمل على تحدیـد الشـكل الـذي یمكـن و عبر الزمن، 

:4االحصائیة یمكن ذكراألدواتمن بین و نفس المسار، 

1Yen Yee Chong, Investment risk management; John Wiley & Sons Ltd, England. 2004. p 16.
2M.Crouhy, D.Galai&R.Mark, risk management; McGraw hill, USA, 2001.P 37.
3 Erik Banks & Richard Dunn, Practical Risk Management: An Executive Guide to Avoiding Surprises and Losses; John
Wiley & Sons Ltd, England, 2003. P 61.

وأثرھاالمالیةالمخاطرإدارة:حولاألول الدوليالملتقىلفعالیاتمقدمةمداخلة؛ المالیةالمخاطرإلدارةاستراتیجيمدخل، قاشيعاللوشالليالقادرعبد4
. 27/11/2013-26: أیام، الجزائر، بالبویرةأولحاجامحندآكليجامعة، العالمدولاقتصادیاتعلى
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هــذا المؤشــر فــإنبالتــالي و صــغر قیمــة للتــدفقات النقدیــة المتوقعــة أو كبــر هــو یقــیس الفــرق بــین أو المــدى:.أ
كلما كانت قیمة هذا المؤشر كبیرة كلما دل ذلـك علـى زیـادة مخـاطر و یدرس التشتت في قیم تلك العوائد، 

المؤسسة؛

یقیس كلیهما مدى تمركز قیم الظاهرة حـول متوسـطهاو هو الجذر التربیعي للتباین، و االنحراف المعیاري:.ب
ري كبیـرة كلمـا كلما كانت قیمة االنحـراف المعیـاو بالتالي تحدید مدى التشتت في قیم الظاهرة، و الحسابي، 

كبر للمخاطر؛دل ذلك على مستوى أ

شكل التوزیع أيتقیس هذه التوزیعات الطبیعة التي تتوزع من خاللها قیم الظاهرة، التوزیعات االحتمالیة:.ج
مح باالسـتفادة مـن بعـض الخصـائص االحتمالیـة لـذلك النـوع مـن التوزیـع الذي تتبعه قیم الظاهرة، ممـا یسـ

مـن ثـم الحكـم و ، التبـاینو االحصائي في تقدیر بعـض المعـالم الخاصـة بـالنموذج، مثـل المتوسـط الحسـابي 
على حجم المخاطر الخاصة بالمتغیر محل الدراسة.

امها هــو الكمیــة؛ الهــدف مــن اســتخدهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن المقــاییس التقنیــةو المقــاییس التحلیلیــة:.2
أخـرىذلـك مـن خـالل تأثرهـا بـالتغیر بعوامـل و سعار بعض المنتجات المالیـة قیاس شكل التطور في قیم أ

؛1؛؛شهر تلك المؤشرات نجد موشرمن أو خارجیة، 

یقیس معامل بیتا على سـبیل المثـال مـدى حساسـیة قـیم المتغیـر المـالي موضـع الدراسـة للتغیـرات التـي تحـدث فـي 
ها عبر تنویع المحفظة المالیـة بنالمخاطر النظامیة التي ال یمكن تجساسا قیمة ه یقیس أفإنبالتالي و السوق ككل، 

على من المخاطر.على مستوى أ تا مرتفع كلما دل ذلك كلما كانت قیمة معامل بیو للمؤسسة، 

=:2یحسب معامل بیتا وفق المعادلة التالیةو  ( حیث أن:(

β سعار مكونات المحفظة المالیة ألصل مالي معین نتیجة التقلب في أ: تعني درجة حساسیة تقلب العائد المتوقع
للمؤسسة ككل؛

Rmعائد محفظة السوق؛ :

1Henrik Hult and Filip Lindskog, Mathematical Modeling and Statistical Methods for Risk Management, lecture note.
2007. P 11.

.68ص .2012األردن،والتوزیع،للنشرالمسیرةداراألولى،الطبعة،المخاطرإدارةوآخرون،موسىنوريشقیري2
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Riصل المالي : عائد األi؛

بالتـالي و سبل وهمیة تسمح بتحقیق نتیجة معینة في المسـتقبل، و هي عبارة عن وضعیات و : السیناریوهات.3
خطــار حجــم األو هــذا یــوفر نظــرة واســعة علــى شــكل فــإنه عنــد تحلیــل مختلــف الســیناریوهات المحتملــة فإنــ

تكون في المستقبل؛أنالتي یمكن 

الالحق.المطلب: سیتم التطرق له في المعدل بالمخاطراألداء.4

المقاییس الذاتیةثانیا: 

علـى هـذا بنـاءو ،الجهة التي تقـوم بعملیـة التحلیـلأوتعتمد هاته المقاییس على النظرة الذاتیة للشخص 
ن تختلف من شخص یمكن أ،نتائج التحلیل لنفس الحدثفإنعلیه و خبرته في عملیة التحلیل، و تحلیله الشخصي 

مثل هاته المقاییس في حالـة عـدم تمكـن المقـاییس الریاضـیة مـن وصـف الظـاهرة إلىعادة یتم اللجوء و خر؛ آإلى
السوق.أومحل الدراسة لألصل،في حالة عدم القدرة على معرفة السلوك الحقیقيأو،بشكل مناسب

VaRالمعدل بالمخاطر األداءقیاس المطلب الثالث: 

همیة قیاس المخـاطر فـي تحدیـد المسـتوى الحقیقـي لـألداء الخـاص بالصـناعات محـل الدراسـة، تبرز أ 
بالتـالي مـن شـأنها و ، 1صـل خسـائر محتملـة الوقـوع بـدرجات ثقـة مختلفـةاطر هـي فـي األتلك المخـأنعلى اعتبار 
صین في مجال تحلیل لهذا اعتمد الكثیر من المتخصو المالي المسجل، األداءبآخر على مستوى أوالتأثیر بشكل 

مـن بـین و المحاسـبي المسـجل بالمخـاطر المحیطـة بـه، األداءبعض المؤشـرات التـي تحـاول تـرجیح مسـتوى األداء
VaR ( Value atالمستخدمة في هذا المجال، نجد تقنیة القیمة المعرضة للمخاطر األدوات Risk).

ســعار التقلبــات المســجلة علــى مســتوى أیــاس الریاضــیة المســتخدمة فــي قاألدواتمــن VaRتعتبــر أداة 
راق المالیة الخاصة بمؤسسة ما، وبالتالي فهي تساعد على قیاس المخاطر السوقیة التي تواجهها تلك و محفظة األ
المؤسسة.

1 GREG N. GREGORIOU, THE VaR IMPLEMENTATION HANDBOOK, The McGraw-Hill Companies, USA, 2009. P 06.
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VaRـمفهوم تقنیة الأوال: 

كبر خسارة ممكنة عند مستوى ثقة معین خالل فتـرة محـددة، حیـث بالتعبیر عن أVaRـیسمح مؤشر ال
هـذا فـإن، في المائة 99دج عند مستوى ثقة 100000ها مساویة ل أنفرضا VaRـله عند قیمة یومیة معینة اأن

هـذا فـي ظـل و دج، 100000كبـر مـن تكـون الخسـارة خـالل أحـد األیـام أأنفـي المائـة1هناك احتمـال أنیعني 
علیه فكلما زاد مستوى الثقة في القیاس كلما دل ذلك على مصداقیة و نفس الظروف التي تمت بها عملیة التقدیر، 

ن یكـون معامـل ات االشـراف مثـل لجنـة بـازل تشـترط أبعـض جهـأنلهذا نجد و كبر للنتائج التي تم التوصل لها، أ
؛1شرافهار من قبل المؤسسات التي تقع تحت إعند تقدیر القیمة المعرضة للمخاطفي المائة99الثقة مساوي ل 

:2بتوفیر جملة من المعلومات االساسیة نذكر منها ما یليVaRتسمح تقنیة 

 تخطیط حجم المخاطر المرتبطة بنشاط مؤسساتهم؛و مدیري المؤسسات من تحدید و تسمح لمسیري
قصـى حجـم ممكـن مـن المخـاطر المـال، نظـرا لقـدرتها علـى تحدیـد أتسمح بتحدیـد الحجـم الـالزم مـن رأس

كذا احتمال وقوع ذلك الخطر؛و تتعرض له المؤسسة أنیمكن 
 یمكــن االعتمــاد علــى تقنیــةVaR ،بالتــالي المفاضــلة بینهــا مــن حیــث حجــم و فــي دراســة جــدوى المشــاریع

العوائد مرجحا بقیمة المخاطر؛
 عوضــا أنالمســیرین التـابعین للمؤسســة، حیــث و مكافــآت السماســرة و جـور تشــكل أساســا لتحدیــد أأنیمكـن

ه یستحسـن تـرجیح قیمـة تلـك العوائـد بالمخـاطر المرتبطـة فإنـمن االعتماد فقط على قیمـة العائـد كأسـاس، 
أجــلالسماســرة المخــاطرة بــأموال المؤسســة مــن و لئــك المســیرین أو بهــا، ممــا یســاهم فــي كشــف مــدى تعمــد 

.أكثررباح أ

VaRـالخطوات الالزمة لتقدیر قیمة الثانیا: 

تمـر بأربعـة مراحـل راق المالیـة الخاصـة بالمنظمـة و الخاصـة بمحفظـة األVaRـعملیة تقدیر قیمة الأن
:3ما یليرئیسیة تتمثل فی

1Moorad Choudhry, op cit.P 30.
2 Kevin Dowd, An Introduction to Market Risk Measurement, John Wiley & Sons Ltd, England, 2002. P 10.
3ibid . p 31.
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للتقلبـات VaRـفیـه، علـى اعتبـار حساسـیة قیمـة الـVaRـي سیتم تقدیر قیمة الوالذفق الزمني:تحدید األ.1
بالتـالي و الهـدف مـن عملیـة التقـدیر، و یتناسـب أنفق التقـدیر بالتالي یستحسن في أو في مؤشرات السوق، 

عطـاء تقـدیرات قریبـة مـن هـذا مـا یسـمح بإو تكون المؤشرات المستخدمة في حسابها عند قیمها العادیـة أن
الواقع؛

حــد الت الثقــة التـي یـتم اتخـذها تشـمل أمعـامفـإنغلـب الحـاالت فــي أ مسـتوى الثقـة لعملیـة التقـدیر:تحدیـد .2
ه كلمــا ارتفــع فإنــلیــه مــن قبــل مثــل مــا تـم التطــرق إو ، فــي المائــة99، 97، 95التالیــة: المسـتویات الثالثــة 

كبر لنتائج عملیة التقدیر؛ستوى الثقة لعملیة التقدیر كلما أعطى ذلك مصداقیة أم

هناك عدة طرق یمكن المحفظة محل الدراسة:أوعداد التوزیع االحتمالي للعوائد المحتملة للورقة المالیة إ .3
:د هذا التوزیع االحتمالي، تتمثل أهمها فيعداإ أجلاالعتماد علیها من 

هـي طریقـة معلمیـة تقـوم علـى فرضـیة و التبـاین المشـترك، و ضا بطریقة التبـاین أیتعرف و :سلوب االرتباطأ.أ
معامـــل دلتـــا أنو االرتبـــاط فیمـــا بینهـــا هـــو ثابـــت، أنو كـــون عوائـــد عوامـــل الخطـــر تتـــوزع توزیعـــا طبیعیـــا، 

ه فإنـعلیـه و محفظـة اسـتثماریة تعـد ثابتـة، أيالتغیر في عوامل الخطـر) لمكونـات إلىسعار حساسیة األ(
مــن ثــم یــتم تحدیــد و ه یــتم االعتمــاد علــى القــیم التاریخیــة للمتغیــرات محــل الدراســة فإنــحســب هــذه الطریقــة 

المسـتقبلیة انطالقـا مـن خصـائص معـامالت االرتبـاط محاولة تقدیر قیمهـا و معامالت االرتباط فیما بینها، 
التي تم تقدیرها؛

فرضـیات حــول أيسـلوب ال یضـع هـذا األفـإنعلـى خـالف الطریقـة السـابقة سـلوب المحاكـاة التاریخیـة:أ.ب
تقــدیر أجــله یــتم االعتمــاد مباشــرة علــى القــیم التاریخیــة للمتغیــرات مــن فإنــعلیــه و توزیــع متغیــرات الخطــر، 

مكانیة تقدیر القیم المستقبلیة الخاصة بها؛بالتالي إو االرتباط فیما بینها 

:Monte Carloسلوب محاكاة أ.ج

كبر خسارة ممكنة خالل فترة الدراسة. هذا من خالل تحدید أو :VaRـتقدیر قیمة ال.4
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VaRاالنتقادات المقدمة لتقنیة ثالثا: 

االنتقاد، حیث تم اعتبارها نها لم تسلم منهذه التقنیة إال أها همیة التي حظیت بعلى الرغم من األ
داة یجـب القیمة التـي توفرهـا هـذه األأني لكن لیس كل المخاطر، أو داة لتقدیر جانب من جوانب المخاطر على أ

دمت ي قمن بین االنتقادات التو لكن ال یمكن االعتماد علیها لوحدها؛ و اخذها بعین االعتبار عند تحلیل المخاطر 
:1داة نذكر منها ما یليلهاته األ

ه یمكـن تطبیـق هاتـه التقنیـة علـى المتغیـرات التـي تتبـع أنـحیـث نوع التوزیع االحتمالي لقیم عینة الدراسة:.1
ـــة فـــإنبالتـــالي و التوزیـــع الطبیعـــي،  المشـــكل یكمـــن فـــي مـــدى قـــدرة التقنیـــة علـــى تقـــدیر الخســـائر المحتمل

لمجموعة المتغیرات التي ال تتبع التوزیع الطبیعي؛

ن شــكل الكســاد، حیــث أو فتــرات الــرواج أيال تأخــذ بعــین االعتبــار الــدورات االقتصــادیة VaRتقنیــة ال .2
هـذا یحـد مـن فـإنبالتـالي و ، أخـرىلـىإیختلـف مـن مرحلـة أنالتغیر في قیم الظاهرة محل الدراسة یمكـن 

داة؛النتیجة التي توفرها لنا هاته األ

ا ال تقیس احتمال انتقال عدوى هفإنبالتالي و سواق بعین االعتبار االرتباط بین األال تأخذ VaRتقنیة ال .3
؛أخرىإلىزمات من سوق األ

تحقق ما یلي:ذاه تجمیعي إأنغیر تجمیعیة: نقول عن مقیاس خطر معین VaRتقنیة ال .4 ( + ) ≤ ( ) + ( ) ،

ممـا یحـد مـن قـدرتها علـى حسـاب مقـدار المخـاطر لمجموعـة معینـة مـن VaRهذا الشرط ال یتـوفر فـي تقنیـة ال و 
ة التــي تتعــرض لهــا جمالیــة تعطــي صــورة خاطئــة عــن المخــاطر اإلجمالیــاإلVaRقیمــة فــإنبالتــالي و الحــوادث، 

المؤسسة.  

1 MOKHEFI Amine, LES RISQUES BANCAIRES FACE A LA GLOBALISATION : CAS DE L’ALGERIE , Thèse de doctorat en
Economie internationale, UNIVERSITE ABOU BAKR BELKAID TLEMCEN, année universitaire 2012/2013. Pp 49-51.
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ةـــــــــــــالصـــــــــــخ

أنإلـــىمـــن خاللــه توصــلنافـــي الصــناعة، حیـــث األداءموضــوع إلـــىتطرقنــا خــالل هـــذا الفصــل 
كـان األداءن فـي مجـال المنظمـات االقتصـادیة فـإو مـن علـم آلخـر، و ، أخـرىإلـىیختلـف مـن دراسـة األداءمفهوم

البـاحثین فـي فـإنعلـى هـذا و النتـائج المحققـة مـن قبلهـا، و ه یضم كل مـن سـلوك تلـك المنظمـات أنلیه على ینظر إ
، عنـد الحـدیث عـن العنصـر الثالـث األداءو میدان االقتصاد الصناعي یركـزون علـى الفصـل بـین كـل مـن السـلوك 

فقــد شــهدت هــذه العملیــة تطــورات األداءبالنســبة لعملیــة تقیــیم و ؛ األداء-الســلوك-مــن عناصــر نمــوذج ال الهیكــل
متطورة في تقییم أسالیباعتماد إلىفي المنظمات األداءالقائمین على تقییم و عدیدة كانت نتیجة لحاجة الباحثین 

إلــىالتحلیــل المــالي، أســالیبمــن األداءلهــذا فقــد تطــورت أدوات تقیــیم و الهــدف مــن اســتخدامه، و ، تتناســب األداء
هــــداف تراعــــي األأخــــرىمــــن جهــــة و تعتمــــد علــــى القیمــــة الســــوقیة ألصــــول المنظمــــة مــــن جهــــة، أخــــرىأســــالیب

المتوازن؛األداءللمنظمة على غرار بطاقة خرىاالستراتیجیة األ

هـا أنمـن العناصـر التـي تضـمنها هـذا الفصـل باعتبـار خرىالكفاءة االقتصادیة للصناعة كانت هي األو 
حـد ة داخل االقتصاد العالمي، جعلتهـا أن شدة المنافسألخیرة، على اعتبار أل السنوات احظیت باهتمام كبیر خال

لهــذا تــم و ، رات المعتمــدة فــي تقییمهــاشــبالتــالي العمــل علــى تطــویر المؤ و الحلــول الرئیســیة لمواجهــة تلــك المنافســة، 
الریاضیة بدال من النسب المالیة المستخدمة في تقییم كفاءة المنظمات؛سالیباالعتماد على األ

، األداءالتـي یجـب اعطائهـا حقهـا مـن التحلیـل عنـد تقیـیم األداءهـم جوانـب ضا من أ أیتعتبر المخاطر و 
مــر تطلــب حســن األفــإنبالتــالي و المرتفــع للمنظمــات ارتــبط كثیــر بحجــم مخــاطر مرتفــع، األداءأنعلــى اعتبــار 

العالیة المرتبطة بها.األداءمعدالت و فاضلة بین حجم المخاطر المرتفع الم



الثالثالفصل

العالقةتحليل

وفقوالصناعة
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تـــــــــــمـــهـــــــــید

ســاهمت أعمــال الفریــد مارشــال فــي ظهــور فــرع جدیــد مــن فــروع التحلیــل االقتصــادي، یعــرف باالقتصــاد 
الصناعي، محور اهتمامه یكمن في تحلیل األداء علـى مسـتوى الصـناعة، وبالتـالي فإنـه یهـدف إلـى التوصـل إلـى 

مـنهج جدیـد فـي التحلیـل یعـرف المیكانیزم المفسر لتطور األداء في تلك الصناعة؛ وهذا عبر االعتماد علـى أداة و 
األداء. -السلوك-بنموذج الهیكل

ومــن بــین العالقــات التــي ركــز علیهــا التحلیــل االقتصــادي الصــناعي، نجــد العالقــة بــین هیكــل الصــناعة 
واألداء الخاص بالمؤسسات العاملة بها، حیث تعد هاته العالقة محل اهتمام السلطات المنظمة لتلك الصناعة من 

ادارة المؤسسات العاملة في الصناعة من جهة اخرى، على اعتبار أن الفئة األولى حاولت االعتماد جهة، وكذلك 
أداء، مــن أجــل تحدیــد السیاســات والقــوانین الضــروریة، والمفیــدة -علــى مختلــف التفســیرات الخاصــة بالعالقــة هیكــل

ة علــى فهــم ســلوك میكــانیزم نشــاط لتطــویر أداء الصــناعة ككــل، بینمــا تركــز الفئــة الثانیــة مــن خــالل هاتــه العالقــ
الصناعة، وبالتالي اتخاذ القرارات التي تمكنها من االستفادة من خصائص هیكل الصناعة لتطویر ادائها.

لتحلیل العالقة بین هیكل الصناعة واألداء في هذا الفصل، قمنا بتقسیمه إلى ثالثـة مباحـث وذلـك علـى 
التالي:النحو

؛تطورهو الصناعيداالقتصاظهور:المبحث األول
؛األداء-السلوك-الهیكلنموذجباستخدامبأدائهاالصناعةهیكلعالقةتحلیل: المبحث الثاني
األداءو الصناعةهیكلالعالقةتفسیرفيالحدیثالمنهج:المبحث الثالث.
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وتطورهاالقتصاد الصناعيظهورالمبحث األول:

خــالل العقـــود األخیــرة، وهــذا مـــن حیــث مــنهج التحلیـــل واألدوات شــهد التحلیــل االقتصــادي تطـــورا كبیــرا 
المســتخدمة فــي عملیــة التحلیــل، إلــى جانــب ظهــور أشــكال جدیــدة مــن التحلیــل االقتصــادي، حاولــت التركیــز علــى 
مســتوى معــین مــن االقتصــاد وهــو المســتوى البینــي، ولهــذا ســنحاول مــن خــالل هــذا المبحــث التطــرق إلــى مفهــوم 

دي الصناعي و المنهجیة المعتمدة فیه.التحلیل االقتصا

الصناعي وخصائصهاالقتصاد مفهوم ول: األ المطلب 

أوال: مفهوم الصناعة

فهـم المصـطلح إلـىمجال بهم هذا الیؤدي سماع مصطلح االقتصاد الصناعي من غیر المختصین في 
الحقیقـة هـي أنالتـي تشـكل القطـاع االقتصـادي الثـانوي، غیـر و ه یخص اقتصادیات الصناعات المعملیة أنعلى 

تجمـع عـدد مـن المؤسسـات التـي تنشـط فـي نفـس و المقصود بمصطلح الصـناعة هنـا هـأنأوسع من ذلك، حیث 
احیانا اخرى یكون قریبا من معنى السوق، حیث یعرف و هذا ما یجعله أحیانا قریبا من معنى القطاع، و المجال، 

Jean-Baptiste Say مما جعله 1بضائع نافعة"إنتاجها: " النشاط االنساني المستخدم بهدف أنالصناعة على ،
یصــــــــنف قطاعــــــــات االقتصــــــــاد علــــــــى أنهــــــــا صــــــــناعات، أي الصــــــــناعة الفالحیــــــــة، الصــــــــناعة المعملیــــــــة

(Manufacturière) عــده جــد ذات التصــنیف فــي القــاموس الــذي أ الصــناعة التجاریــة؛ كمــا نوLittré émile

:2هاأنحیث یعرف الصناعة على 

ما وكذلك للقیام بعمل یدوي؛ءالقابلیة للقیام بشي
 كل العملیات التي تهدف إلى إنتاج الثروة وهـي تضـم الصـناعة الفالحیـة، الصـناعة التجاریـة والصـناعة

المعملیة.

3Introduction to industrialفـــي كتابـــه Cabralوٕالـــى جانـــب التعـــاریف الســـابقة فقـــد ألـــح 

organization علـــى ضـــرورة االشـــارة إلـــى مصـــطلح الصـــناعة بمفهومـــه الواســـع، أي مجموعـــة النشـــاطات التـــي

1J.L. Levet, L’Économie Industrielle en évolution les faits face aux théories, ed. ECONOMICA, Paris. 2004. P7.
2Idem.
3L. Cabral, introduction to industrial organization, MIT Press,USA, 2000. P 3.
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J.Pعرفتسمح بتحویل نتائج األبحاث إلى منتجات وخدمات؛ ومن جهة أخرى  Angelier مجموعـة "على أنها
ومــن خــالل ،1"قابلــة لإلحــالل، وتكــون معروضــة فــي نفــس الســوقســلع وخــدمات، تنــتجفــي حالــة تنــافسشــآتمن

التعاریف السابقة یمكن النظر إلى مفهوم الصناعة على انه قریب من مفهوم القطاع والسوق، ویقصد به مجموعة 
یم الـذي تكـون أو اإلقلـه " ذلـك المجـال أنـالسـوق علـى و عرف كورنمن المنتجین في حالة تنافس فیما بینهم؛ كما

.2سرعة"و ه سهولة ئسعار نفس المستوى في جمیع انحااألافه مرتبطة بعالقات تجاریة غیر مقیدة، حیث تأخذ اطر 

دي ( حسب النظریة النیوكالسیكیة): االقتصاد الجزئي التقلیثانیا

خالل الفترة الممتدة من النصف الثاني من القـرن التاسـع عشـر وبدایـة لقد سادت النظریة النیوكالسیكیة
حملــت معهــا نمطــا جدیــدا للتحلیــل یعتمــد علــى المنفعــة الحدیــة، حیــث تحــول محــور اهتمــام أیــنالقــرن العشــرین، 

شـدة التفضـیلأو كمیـة الحاجـات مـن خـاللالقیمـة تتحـددأنوهذا من خالل اعتبار ،المستهلكإلىالنیوكالسیك 
التـي یعبـر عنهـا مـن خـالل السـعر، وهـذا عكـس االعتقـاد السـائد و التي یبدیها المستهلك للحصول على سلعة مـا، 

المسـتهلك الرشـید مـن أنلدى الكالسیك حـول كـون كلفـة العمـل هـي التـي تحـدد السـعر، حیـث یـرى النیوكالسـیك 
الحصـول علـى المـوارد التـي تحقـق لـه جـلأالرغبة التي یبدیها من شدةو ،خالل بحثه عن اشباع رغباته المتعددة

.ذلكأجله یحدد السعر األعلى الذي یمكن له تحمله من فإن،ذلك االشباع

الكالســیك كانــت لهــم أنبحیــث ،المــنهجو النیوكالســیك یختلفــون مــع الكالســیك فــي النظــرة فــإنبالتــالي و 
اقتصـادیة اسـتاتیكیة (سـاكنة)، حیـث و فكانـت لهـم نظـرة میكـر ما النیوكالسیك، أاقتصادیة ودینامیكیةنظرة ماكرو

النیوكالسیك عملـوا علـى البحـث أننجد ،فرادِ األمثل للموارد على مستوى األجانب اهتمامهم باالستعمال إلىه أن
Léonعمــال كـل مــن ، أي أ مدرســة لـوزان الریاضــیةوهــذا مــن خـالل أعمــال اقتصــادي،فـي مجــال التــوازن العـام

Walras كیفیة حدوث توازن إلىانطلق في تحلیله من فكرة التوازن على المستوى الجزئي محاوال التوصل الذي
الذي حاول التطرق إلى مفهوم المنفعـة العامـة بشـكل أكثـر Vilfredo Paretoو؛3سواقعلى المستوى العام لأل

فـإن الحالـة المثلـى لالقتصـاد هـي دقة من سابقیه، وهذا من خالل تحلیل مفهـوم الیـد الخفیـة آلدم سـمیث، وحسـبه

1J p Angelier,Economie industrielle,office des publications universitaires, alger, 1993.p33.
2 John Lipczynski & others, Industrial organization : competition, strategy, policy ; seconde edition, Pearson Education
Limited, England, 2005. P 207.

.191. ص2001، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، محاضرات في التحلیل االقتصادي الجزئيسحنون دمحم، 3
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الحالـة التــي ال یمكننــا مــن خاللهــا تحسـین مســتوى رضــا أحــد األفــراد دون االنقـاص مــن مســتوى الرضــا لفــرد أخــر 
.1على األقل

وعالقته باالقتصاد الجزئيتعریف االقتصاد الصناعيثالثا: 

فـي اللغـة االنجلیزیـة أنـهغیر ،العربیةعلى الرغم من االتفاق حول مصطلح االقتصاد الصناعي باللغة 
industry and" و"economics of industry: "لـهشـابهة مـن المصـطلحات المالمصـطلح العدیـد شـهد هـذا

trade"و "industrial organization and policy"، والمصـــطلح الشـــائع هـــأنغیـــر"industrial

economics2لماضي" الذي ظهر في بدایة الخمسینات من القرن ا.

industrialمــــــریكیین یفضــــــلون مصــــــطلح "أن بعــــــض االقتصــــــادیین األمــــــن جهــــــة اخــــــرى نجــــــد 

organization"، أنغیـــــرBo Carlsson مصـــــطلح أنیفـــــرق بـــــین المصـــــطلحین األخیـــــرین، حیـــــث یـــــرى
"industrial economics" یعــد أشــمل مــن مصــطلح "industrial organization حیــث یجمــع بینــه وبــین ،"

فإنـه" industrial organizationفبالنسـبة لمصـطلح "؛ "industrial dynamicsمصطلح "و هو مصطلح آخر 
،داء وهذا بطریقة معیاریة اسـتاتیكیةواألمن هیكل السوق والسلوك یهتم بدراسة الظروف التنافسیة عبر دراسة كل

أمــــــا مصــــــطلح ؛Bainكــــــذلك و MasonوRobinsonوChamberlinمــــــا نجــــــده فــــــي اعمــــــال كــــــل مــــــن و هو 
"industrial dynamicsعناصـــر نمـــوذج ال بـــینفـــي العالقـــة" فیهـــتم بدراســـة عملیـــة التطـــورSCP للصـــناعة

.Nelson & Winterوحتى في اعمال SchumpeterوMarshallما نجده في أعمال و وه،3المعنیة
تعریـف شـامل لقد شكل اتساع مجال االقتصاد الصناعي مشكلة رئیسیة حالت دون التوصل إلى وضـع 

وكامل لالقتصاد الصناعي، ویمكن التمییز بـین مجمـوعتین مـن التعـاریف لالقتصـاد الصـناعي تناولـت المجموعـة 
األولــى منهــا االقتصــاد الصــناعي علــى أنــه تطــور لالقتصــاد الجزئــي، أمــا المجموعــة الثانیــة فقــد تناولــت االقتصــاد 

الصناعي كمذهب مستقل عن االقتصاد الجزئي. 
ال یشـكل مـذهبا جدیـدا، وٕانمـا هـو عبـارة عـن جـزء مـن النظریـة االقتصاد الصـناعي فإنجلر تیسفحسب 

، أن االقتصاد الصناعي هو مجال مـن النظریـة االقتصـادیة الجزئیـة Cahucاالقتصادیة الجزئیة، كما یرى أیضا 

1M. Montoussi& I. Waquet, Microéconomie, édition Bréal, paris, France, 2008. P 108.
2R.R. Barthwal, Industrial economics: An introductory text book, op cit. P1.
3Bo Carlsson, Industrial dynamics ( technologican, organizational and structural changes in industries and firmes),
Kluwer academic publishers, USA, 1989. P2.
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قتصــاد الجزئــي الجدیــدة تنشــط خاصــة فــي اطــار المنافســة غیــر التامــة واخــتالف المعلومــات، حیــث وصــفه ب" اال
الحدیث"، حیث یقول أن " االقتصـاد الجزئـي الحـدیث لـیس مدرسـة أو منهجـا مؤسسـا قائمـا بذاتـه، وٕانمـا ظهـر فـي 

تنهایــة ســنوات الســبعینات، تحــت ظــرف وجــود عــدد متزایــد مــن األعمــال التــي كانــت تهــدف إلــى دراســة الســلوكیا
الفردیــة بمــا فیهــا التفــاعالت االســتراتیجیة ونقــص المعلومــات، كــل هــذا فــي ظــل الفرضــیة التقلیدیــة حــول العقالنیــة 

.1التامة"
ومن التعاریف التي نظرت إلى االقتصاد الصناعي على أنه مذهب قائم بذاته نجد التعریف الـذي قدمـه 

Schererریقة التي یتم من خاللها التوفیق بین األنشطة مجال نشاط االقتصاد الصناعي یشمل الط، وحسبه فإن
اإلنتاجیــة والطلــب علــى الســلع والخــدمات داخــل المجتمــع، وهــذا عبــر آلیــة توجیــه معروفــة مثــل آلیــة الســوق الحــرة، 
ـــات  ـــه علـــى مـــدى قـــدرة المنتجـــین علـــى اشـــباع حاجی ـــه التبـــاین فـــي آلیـــات التوجی ـــذي یـــؤثر فی وهـــذا فـــي الوقـــت ال

. 2المجتمع"
بین االقتصـاد الجزئـي واالقتصـاد الصـناعي، حیـث یقـول أنهمـا مـذهبین Cabralخرى یمیز ومن جهة أ

منفصــلین عــن بعضــهما الــبعض مــن خــالل نظرتهمــا إلــى الظــروف التنافســیة لألســواق، ویعــرف االقتصــاد الجزئــي 
تام، أما االقتصاد على أنه االقتصاد الذي یدرس نوعین فقط من الهیاكل هما: هیكلي المنافسة التامة واالحتكار ال

الصناعي فهو یعرفه على أنه اقتصـاد المنافسـة غیـر التامـة، خاصـة مـا تعلـق منهـا بالهیاكـل الوسـیطة بـین هیكـل 
. 3المنافسة التامة واالحتكار التام، أي ما تعلق بالمنافسة االحتكاریة واحتكار القلة

قریب من تطلعات أصحاب القرار فیرى أن االقتصاد الصناعي طور اقتصاد جزئي جدیدJ.Tiroleأما 
داخل المؤسسات، أكثر تطورا من عملیة تحلیـل هیاكـل السـوق وسـلوك المنشـآت، إلـى جانـب تـوفیره امكانیـة تقیـیم 

حینما Y. Morvanكفاءة األسواق من قبل االقتصادیین والمختصین في مجال قوانین المنافسة؛ وهوما عبر عنه 
ث الجوانب التي ال یتصف بها سعیا منه إلى ایجاد حصر لمفهومه، حیث قام بوصف االقتصاد الصناعي من حی

ذكر أن االقتصاد الصناعي لیس اقتصاد جزئي ولیس هو علم التسییر علـى الـرغم مـن التـداخل الـذي یحـدث فـي 
، وفـي هـذا اشـارة إلـى تقـارب مجـاالت اهتمـام االقتصـاد الصـناعي مـع 4مضمونهما ومضـمون االقتصـاد الصـناعي

هتمام كل من االقتصاد الجزئي وعلم التسییر. مجال ا 

1J.L. Levet, op cit, p 24.
2ibid, p 25.
3L. Cabral, op cit , p 3.
4Y. Morvan, fondement d’économie industrielle, 2ème édition, ed Economica, Paris, 1991. P 41.



الصناعياالقتصادمنهجوفقواألداءالصناعةهيكلبينالعالقةتحليلثالثل الــــصــــــــــــالف

106

حیـــث عــــرف Rainelliومـــن بـــین التعـــاریف الشـــاملة لالقتصـــاد الصــــناعي نجـــد التعریـــف الـــذي قدمـــه 
االقتصاد الصناعي على أنه "ذلك العلم الذي یهدف إلـى دراسـة النظـام اإلنتـاجي واسـتراتیجیات أجزائـه اإلنتاجیـة، 

وق ومختلـف المتغیـرات المفسـرة للهیاكـل الممكنـة لألسـواق، بـل یتعـدى ذلـك إلـى حیث ال یكتفي بدراسة هیاكل السـ
االســـتراتیجیة للمؤسســـات والصـــناعات والســـلطات العمومیـــة خـــالل عملیـــة بحثهـــا عـــن رفاهیتهـــا تدراســـة الســـلوكیا

. 1القصوى"
التقلیـدي یتضح من خـالل التعـاریف السـابقة أن مشـكلة عالقـة االقتصـاد الصـناعي باالقتصـاد الجزئـي 
االقتصـاد شكل محور نقـاش واخـتالف كبیـر بـین مجمـوعتین مـن االقتصـادیین، حیـث تـرى المجموعـة األولـى أن: 

ذلـك أن االقتصـاد الصـناعي یسـتخدم حجـتهم فـيو ،تطور لالقتصاد الجزئي التقلیديو امتداد و إالالصناعي ما ه
سواق والصناعات، وهذا في ظل مبادئ جدیدة أهمها أدوات التحلیل االقتصادي الجزئي، من أجل القیام بتحلیل األ

مبدأ رفض واقعیة هیكل المنافسة التامة.
االنتقــادات للمجموعــة األولــى وحاولــت التوصــل إلــى فصــل المجموعــة الثانیــة فقــد قــدمت العدیــد مــن أمــا

المذهبین.) أوجه االختالف بین 1.3االقتصاد الصناعي عن االقتصاد الجزئي التقلیدي، ویمثل الجدول (
االقتصاد الصناعيو ): أوجه االختالف بین االقتصاد الجزئي التقلیدي 1ـ 3الجدول رقم (

Source : J.L. Levet, L’Économie Industrielle en évolution les faits face aux théories, ed. ECONOMICA,
Paris. 2004. P33.

1J.L. Levet, op cit, p 27.

االقتصاد الصناعياالقتصاد الجزئي التقلیديأوجه االختالف 
)Alchian& Demsetz( غیر مثلىو معلومات غیر كاملة مثلىو معلومات كاملة جودة المعلومات
ــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــــراد األعقالنی

االقتصادیین
(Simon)عقالنیة اجرائیة عقالنیة مثلى

(Baumol, Panzar&willig)تنوع هیاكل السوق الطلبو تكافؤ العرض خصائص السوق

,Coase)مختلـف، دخـول غیـر متسـاوي للسـوق (عوائـق الـدخول) متساويحجم المنشآت
Bain),

متشابهة مـن حیـث تقنیـات اإلنتاجدالة 
اإلنتاج

Nelson)غیـــر ســـعریة و ، تنافســـیة ســـعریة اإلنتـــاجتعـــدد تقنیـــات 
&winter)

مـــع غیـــاب Price-takerسلوك المنشآت
سلطة السوق

(Mason)الحصول على سلطة سوق أجلسلوك استراتیجي من 

(Stigler)ضرورة تنظیم السوق من قبل الدولة السوق منظم ذاتیاتنظیم السوق
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ویتضــح مــن خــالل الجــدول أن اقتصــادي هاتــه المجموعــة یجــدون أن االقتصــاد الصــناعي یختلــف عــن 
د الصـناعي كمـذهب قائمـا االقتصاد الجزئي التقلیدي في العدید من المبادئ، وهوما سمح لهم من اعتبار االقتصـا

بین المذهبین من خالل النقاط التالیة:Masonبذاته، وٕالى جانب ما سبق فقد فرق 
الهدف من االقتصاد الصناعي لیس البحث عن األمثلیة؛
 یهـــتم االقتصـــاد الصـــناعي بنشـــاط هیاكـــل األســـواق دون اهمـــال بســـیكولوجیة أفرادهـــا وردود أفعـــالهم اتجـــاه

م؛استراتیجیات منافسیه
 ـــدینامیكي مـــن أجـــل دراســـة سیاســـات المؤسســـات ضـــمن الهیاكـــل ـــل ال یســـتخدم االقتصـــاد الصـــناعي التحلی

المختلفة لألسواق، وبالتالي فإن موضوعها یرتبط بالدینامیكیة الصناعیة؛
 ،یــرفض االقتصــاد الصــناعي تحلیــل التــوازن العــام الــذي یبحــث عــن نطــاق اقصــى رفاهیــة ممكنــة للمســتهلك

خالل دراسة االحالل والمرونة، حیث یتوجه إلى دراسة الصناعات والمؤسسات والتي تعد بالنسبة والذي یحدد من
له اهم من دراسة سلوك المستهلك؛

 األســواق محدودیــة النظریــة التقلیدیــة لالقتصــاد الجزئــي، وهــذا لعجزهــا عــن تفســیر ظهــور هیاكــل واقــعأثبــت
التسعیر والمنافسة غیر السعریة بین المؤسسات.المنافسة غیر التامة في األسواق، وكذلك سیاسات 

رابعا: ظهور االقتصاد الصناعي

على الرغم مـن أن أصـول االقتصـاد الصـناعي یمكـن ردهـا إلـى قـرون سـابقة، إال أنـه لـم یظهـر كمیـدان 
تعتبـر مـن 1أعمـال آدم سـمیثأنع بعـض البـاحثین علـى جِمـیُ للبحث إال في منتصـف القـرن الثـامن عشـر، حیـث 

ظهــــــور االقتصـــــاد الصـــــناعي، خاصـــــة بعــــــد صـــــدور مؤلفـــــه المشـــــهور ثــــــروة إلـــــىولـــــى التـــــي أدت األعمـــــال األ
إلــىالتــوازن، مــن خــالل تطرقــه و اإلنتــاجالــذي درس فیــه عوامــل و ، 1776عــام (wealth of nations)األمــم

بـین المصـالح سـواق، حیـث ذكـر أن السـوق هـي الوسـیلة الوحیـدة التـي تضـمن التنسـیق األنظریات التسعیر داخل 
اد من خالل ما یعرف بالید الخفیة.المتناقضة لألفر 

، حیـث تاسع عشرعد سمیث جاء دور المدرسة التاریخیة التي تأسست في أوروبا في منتصف القرن الب
ــــنهم و قــــدم بعــــض روادهــــا  ــــل W.S.Jevons)1835-1882مــــن بی ــــي مجــــال التحلی ــــد مــــن االســــهامات ف ) العدی

الحظ العدید من الباحثین التاسع عشرخالل نهایة القرن و سواق، األالتوازن داخل عملیة البحث عنو االقتصادي 

1R.R. Barthwal, op cit, p 6.
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الـواقعي لنشـاط تلـك و سواق بقي بعیدا عـن الوصـف الحقیقـي األالنظري لنشاط و اكنفي هاته الفترة أن التحلیل الس
هرت بدایـة مـن سـنة سواق، مما استدعى العمل على ایجاد نظریات تكون كفیلة بوصف الواقع االقتصادي، وظاأل

Shermanسواق، خاصة بعد صدور قـانون األالُمِدیَنة لإلحتكار داخل و صوات المناهضة األالعدید من 1880

act سلوك المنشآت الذي و مثل األجانب ذلك العدید من التساؤالت حول هیكل السوق إلىظهرت و ،1890سنة
.یتوافق مع تلك الهیاكل

تجریبیــة لهاتــه و حلــول نظریــة إلــىالتوصــل أجــلمارشــال كمنطلــق مــن ومــن هنــا جــاءت أعمــال ألفریــد 
اء عملیـــة تحلیـــل النظـــام أثـــر التـــي ســـاهمت بقســـط كبیـــر فـــي و ،وذلـــك عبـــر الكتـــب التـــي قـــام بإصـــدارها،التســـاؤالت

صـادیات السـلمیة االقتو علـى غـرار مفهـوم المرونـة 1جانب مساهمته في تطویر العدید من المفـاهیمإلى؛ياإلنتاج
عملیة اإلنتاج.في 

ومن جهة أخرى شهدت تلك الفترة ظهور نقاش كبیر بین مؤیدین لفكرة االقتصاد الحر، والسماح لظهور 
؛ ومن جهة أخرى نجد باحثین آخرین یؤیـدون فكـرة تـدخل الدولـة Von Halleمحتكرین عبر األسواق، من بینهم 

، هذا األخیر لم یقم R.T.ElyوJ.B.Clarkق مثل من أجل تنظیم السوق، ومعارضین لفكرة االحتكار داخل األسوا
السـلبیة التـي تبإدانة المؤسسات الكبیرة الحجم على اعتبار حجمها أو وزنها داخـل األسـواق، وأنمـا ادان السـلوكیا

یمكن أن تمارسها من أجل الحد من المنافسة داخل األسواق.

Harvardرفرد المطلب الثاني: تطور االقتصاد الصناعي وفق منهج مدرسة ها

1920أوال: تطور االقتصاد الصناعي خالل الفترة من بدایة القرن العشرین إلى سنة 

" الـذي ألفـه the truth about trustمـن خـالل كتابـه"Moodyلقد شهدت هاته الفترة ظهـور اعمـال 
هـذا مـن خـالل محاولـة و ، (Sherman act)نقـد قـانون منـع االحتكـار إلـىالـذي تطـرق مـن خاللـه و ، 1904سنة 

تبیــان آثـــاره الســلبیة علـــى المنشـــآت الكبیــرة، حیـــث قــام بإعـــداد احصـــاء لحــاالت االحتكـــار علــى مســـتوى الوالیـــات 
خـرى ذات الطـابع التجریبـي حـول األعمـال األالعدید من Moodyتلت اعمال و مریكیة في تلك الفترة، األالمتحدة 

Industryشهدت هاته الفترة أیضا اصدار ألفرید مارشال كتابـه جانب ذلكوٕالىآثار االحتكار داخل األسواق، 

and tradeومن جهة أخرى قام1919سنة .”willian Ripley “" بإصدار مؤلفین األول بعنوانIndustrial

1H. de Jong& W. Shepherd, Pioneers of industrial organization, Edward Elgar Publishing, USA, 2007. P 124.
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concentration as shown the census دراســة التركیــز داخــل إلــىالــذي تعــرض فیــه و 1907" ســنة
، وأمــاداخــل الصــناعةجمــالياإلواإلنتــاجهمــا : عــدد المنشــآت الناشــطة داخــل الصــناعة األســواق عبــر معیــارین 

فقـد حـاول مـن خاللـه دراسـة 1916" سـنة trust, pools and corporationمؤلفه الثـاني الـذي حمـل عنـوان"
."trustsتعلق ب "أشكال اإلندماج بین الشركات خاصة ما

Stdiesفمـن خـالل كتابـهClark.J.Mأمـا in the Economics of overhead costs فقـد قـام
عتبـــار أنهـــا عملیــــةقــــام أیضـــا بـــالتطرق للمنافســـة علــــى ا كمـــا،بدراســـة اإلحتكـــار مـــن جانــــب الســـیطرة باألســـعار

"processus " ما یعرف ب"أوworkable competition " 19401ذلك ألول مرة سنة و،

risque et)ظـــروف عــــدم األكـــادة و ر مفهــــوم الخطـــإلـــىســـبق فقـــد تــــم التطـــرق جانـــب مــــاوٕالـــى

incertitude)قتصــادي وهــذا مــن قبــل االKnight ســتجابة لظــروف اظهــور المنشــآت كو عتبــر المقــاول ، والــذي ا
ممـا أدى ،تـوفر المعلومـاتمـن حیـث تنـاقض مـع مبـادئ االقتصـاد الجزئـي،مما جعلـه فـي،الخطر وعدم األكادة
االقتصادیین.ذ القرار للمتعاملین تخاإلى تغیر ظروف ا

1960-1920ثانیا: مساهمة مدرسة هارفرد في تطور االقتصاد الصناعي خالل الفترة 

وكــذلك ظهـــور أدوات ،العدیــد مــن االضـــطرابات فــي المفــاهیم والنظریــات1960-1920شــهدت الفتــرة
قتصــادیة ذات الحجــم آت االنتشــار المنشــإلــى اقتصــادي، ویرجــع ذلــك أساســا دیــدة رئیســیة فــي عملیــة التحلیــل االج

الشـركات أنأي،نفصـال ملكیـة الشـركة عـن إدارتهـاإلـى اقتصـادیة، ممـا أدى الكبیر في العدید من القطاعـات اال
ضـرورة إلـىجـزء مـن ملكیـة الشـركة، ممـا دع أياصبحت تسـیر مـن قبـل ادارة فـي الغالـب هاتـه االدارة لـیس لهـا 

ســـنة Meansوberlesمـــا شـــكل محـــور أعمـــال كـــل مـــن قتصـــادي، وهـــوالبحـــث عـــن أدوات جدیـــدة للتحلیـــل اال
.ذلك على التركیز داخل األسواق والصناعاتأثرو ،نتشار المنشآت الكبیرة الحجمحیث ركزا على ظاهرة ا1932

تقبــل الهیاكــل و الــذي یــرى أن الحــل الوحیــد لهاتــه الظــاهرة هــA.R.Burnsویشــاركهم فــي نفــس األراء 
مـا و ى وضع اإلجراءات والقوانین التي تسمح بضـبط نشـاط هاتـه المنشـآت الكبیـرة، وهوالعمل عل،الجدیدة لألسواق

.Jلتـأتي بعــد ذلـك أعمـال كـل مــن  ،شـكل بدایـة التنـاقض مــع مبـدأ المنافسـة التامـة للنظریــة الكالسـیكیة التقلیدیـة

robinsonوE. Chamberlainث تعد قتصادي لتلك الفترة حیكتحول حقیقي في الفكر االJ.Robinson أول
1 J. M. Clark, Toward a Concept of Workable Competition, The American Economic Review, Vol 30, No 2, Part 1, Jun
1940. pp 241-256.
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أول Chamberlainكمـا یعـد ،compétition imparfaiteتامـةغیـر المصـطلح المنافسـة إلـىمـن تطـرق 
.1حتكاریةكن من وضع إطار نظري للمنافسة االمن تم

إیجـــاد أدوات تحلیـــل إلـــىالـــذي حـــاول التوصـــل E.Masonوشـــكلت األعمـــال الســـابقة منطلقـــا ألعمـــال 
هتمـــام االقتصــــاد فـــإن محـــور ا Masonاث الواقعیـــة داخـــل األســـواق، وحســـب تمكـــن مـــن وصـــف األحـــد،جدیـــدة

ــللــیس البحــث عــن و لألســواق والمنشــآت النشــاط الحقیقــيدراســة و الصــناعي هــ ، كمــا أن االقتصــاد األداء األمث
البحـث عـن إلـىالصناعي ال یتوقف عند حد إیجـاد إجـراءات تنظـیم االحتكـار داخـل األسـواق، وٕانمـا یتجـاوز ذلـك 

وطبیعـة التفاعـل بـین تلـك الهیاكـل وسـلوك المنشـآت الناشـطة داخـل الصـناعة وأدائهـا، ، یاكل المختلفة لألسواقاله
،)SCPاألداء (-السـلوك-وهـي نمـوذج الهیكـل،وضـع أداة جدیـدة للتحلیـل االقتصـاديإلـىجعله یتوصـل وهذا ما

ســـنة American economica Associationوالـــذي عرضـــه ألول مـــرة فـــي الملتقـــى الـــذي نظمتـــه منظمـــة
19382.

ـــار نمـــوذج الرفضـــه المطلـــق الMasonومـــن جهـــة أخـــرى أعلـــن  منافســـة التامـــة كنمـــوذج للتحلیـــل عتب
رســة اللیبیرالیــة لشــیكاغو، الــذین المدو قتصــادیو األمــر الــذي انتقــده اوهــواعتبــره نموذجــا غیــر واقعــي،،قتصــادياال

قتصـادي وأن الهیاكـل األخـرى مـاهي إال هیاكـل مؤقتـة سـرعان مـا المنافسة هي األصل في التحلیل االعتبروا أن ا 
حتكار الحكومي و االحتكار هوأن الشكل الخطیر الوحید في اال،التوازن التنافسي بفعل القوى التنافسیةإلىتؤول 

.الفدرالي

قتصــاد الصــناعي خــالل ســنوات الخمســینیات والســتینیات مــن القــرن الماضــي تطــورا كبیــراوشــهد فكــر اال
وهـي مجلـة تهـتم بنشـر ،1952سـنة The journal of industrial  economicsوهـذا بدایـة بإنشـاء مجلـة 

بعـد و ،وهذا بهـدف تطـویر عملیـة التحلیـل الخاصـة بالصـناعات المختلفـة،األبحاث في مجال االقتصاد الصناعي

1 Patrizio Bianchi, Bain and the origins of industrial economics, The European Review of Industrial Economics and
Policy, Number 7, décembre 2013. Url: http://revel.unice.fr/eriep/index.html?id=3608. Consulté le 24/02/2015 à
08:58.
2 Edward S. Mason, Price and production policies of large-scale enterprise, The American Economic Review, vol 29, N°
1, Supplement Papers and Proceedings of the Fifty-first Annual Meeting of the American Economic Association, 1939.
pp 61-74.
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ول أهمیــة عنصــر عوائــق نتبــاه حــبلفــت االBain، حیــث قــامE.Masonتلمیــذ و وهــJ.Bainذلــك ظهــرت أعمــال
.1على الربحیةههذا عبر دراسته ألثر و ،MasonلSCPالدخول داخل ثالثیة ال

سـتراتیجي فـي ظـل الظـروف الحدیثـة للمنشـآت، أمـا بدراسـة دور السـلوك االRobbin Marrisكمـا قـام 
H.Simonمفهـوم عـدم إلـىتعرض قتصاد الصناعي، وهذا بعدما فقد قام بدراسة عملیة اتخاذ القرار في إطار اال

قتصــاد الجزئــي ا جدیــدا فــي مســار اخــتالف الفكــر االاألمــر الــذي شــكل منعرجــ،األكــادة خــالل ســنوات الخمســینات
قالنیــة مفهــوم العقالنیــة اإلجرائیــة والتــي  تعتبــر نقضــا لمفهــوم العإلــىقتصــاد الصــناعي، حیــث أشــار واالالتقلیــدي 

ثم تلت األعمال السابقة العدید مـن األعمـال ركـزت علـى دراسـة ،التقلیديقتصاد الجزئي التامة التي قام علیها اال
.2حتكار الثنائيحول االStiglerعلى غرار أعمال ،الهیاكل الوسیطة لألسواق

المطلب الثالث: فترة السبعینات من القرن الماضي وظهور االقتصاد الصناعي الحدیث

الصناعي الحدیثو وظهور االقتصاد أوال: أعمال مدرسة شیكاغ

لقد عرف االقتصاد الصناعي بدایة مـن سـنوات السـبعینات العدیـد مـن األبحـاث والدراسـات سـاهمت فـي 
تطور أفكاره، مما سمح بظهور االقتصـاد الصـناعي الحـدیث، وهـذا بعـدما أثبتـت التجـارب السـابقة ضـعف المـنهج 

الوقــائع، وهــذا مــا دفــع بالبــاحثین إلــى االهتمــام واألفكــار التــي قــام علیهــا االقتصــاد الصــناعي التقلیــدي فــي تفســیر
مثـــل الســـلوك واإلدارة االســـتراتیجیة، دینامیكیـــة الصـــناعة، نظریـــة تكـــالیف المعـــامالت 3بـــبعض المیـــادین الجدیـــدة

والوكالــة وغیرهــا مــن المیــادین مســتخدمین فــي ذلــك بعــض األدوات الحدیثــة مثــل أدوات االقتصــاد القیاســي ونظریــة 
م االهتمام أیضا بدراسة الحصة السوقیة واعتبارها مؤشرا لسلطة السوق؛األلعاب، كما ت

حول العالقات الجدیدة التي تربط عناصر نموذج Schererكما شهدت هاته الفترة أیضا ظهور أعمال
-X)أي Xحـــــــــول الكفـــــــــاءةLeibensteinحـــــــــول تكـــــــــالیف المعـــــــــامالت، وWilliamson، وأعمـــــــــال SCPال 

1 Marcus Glader, Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competition Law and US Antitrust Law, Edward
Elgar, USA, 2006. P 48.
2 Jean Tirole, The theory of industrial organization. MIT press, USA, 1988. P2.
3W. Shephered, Mainstream industrial organization and « new » schools, Revue économique, N°3, Mai 1990. pp453-
480.
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efficiency)ال وكذلك أعمPorter حول االستراتیجیات التنافسیة والعدید من الدراسات التجریبیة حـول الربحیـة
.1وهیكل السوق

سواق التنازعیة كشكل جدید للتحلیل االقتصادي الصناعياأل: نظریة ثانیا

ســواق التنازعیــة مــن النظریــات األلقــد اعتبــر العدیــد مــن البــاحثین فــي میــدان االقتصــاد الصــناعي نظریــة 
باألخص و الصناعة،فكار الجدیدة حول هیكل األلما حملته من نظراهذاو ،یثة في مجال االقتصاد الصناعيالحد

خاصـة مـا تعلـق بتقییـد سـلوك ،سـواقاألالصـناعة، ممـا اعـاد النظـر فـي عملیـات تنظـیم إلـىحـول عوائـق الـدخول 
،ســواق العدیــد مــن الــدول المتقدمــةبأالمحتكـر الطبیعــي، ممــا دفــع بســلطات الضــبط المشــرفة علـى تنظــیم المنافســة 

هــذا منــذ و ،مراجعــة سیاســات المنافســة الخاصــة بهــاإلــى،روبــيو دول االتحــاد األو فــي مقــدمتها الوالیــات المتحــدة و 
ظهور نتائج النظریة منذ بدایة الثمانینات من القرن الماضي.

مفاهیم حول نظریة األسواق التنازعیة والیة تحدید التوازن بها.1

عمــال لكــل مــن األبدایــة الثمانینــات مــن القــرن الماضــي جملــة مــن و تدت فتــرة نهایــة الســبعینالقــد شــه
J.Baumol, J.C Panzar& R.D Willig سـواق التنازعیـة، حیـث قامـت فلسـفة األتمخـض عنهـا ظهـور نظریـة

فسة التامة التي بدال من فكرة المنا(la concurrence potentielle)خیرة على فكرة المنافسة المحتملة األهاته 
المنشآت القائمة في الصناعة ال تتمتع بأي حمایة من امكانیة دخول أنسادت النظریة النیوكالسیكیة، مما یعني 

:2الفرضیات التي انطلقت منها النظریة تمثلت فیما یليفإنلهذا و منافسین جدد، 
 نفس التكنولوجیا؛إلىكذلك یمكنها الوصول و المنشآت الجدیدة لها نفس دوال التكالیف و المنشآت القائمة
هي متعددة المنتجات؛الناشطة في الصناعةالمنشآت
 تسلك سلوك المتتبع والمنشآت القائمة تحافظ على نفس سلوكها؛صناعةالإلىالمنشآت الجدیدة الداخلة
 السوق یكون ِبُحِرّیة؛إلىالدخول
 من احتمال دخول منافسین جدد؛الخروج من السوق یكون بدون تكالیف، مما یزید
 غیر القابلة لالسترجاع.و غیاب التكالیف الثابتة

1 Lynne Pepall, Dan Richards & George Norman, Industrial Organization: Contemporary theory and Empirical
Applications, Fourth Edition, Black Well Publishing, USA, 2008. P 13.
2J.L . Levet, op cit , p 194.
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:1یتوفر في وضعیة التوازن الخاصة بها الشرطین التالیینأنوحتى تكون السوق تامة التنازعیة یجب 

الطلـب فـي السـوقو التـوازن بـین العـرض أنتكون وضعیة التوازن قابلـة للتحقـق ( منطقیـة)، ممـا یعنـي أن
یجب یكون مربحا بالنسبة لجمیع المنشآت الناشطة في السوق؛

المنشـآت الجدیـدة أنحافز لدخول منافسین جدد، و أيه ال یوجد أنتكون وضعیة التوازن دائمة، بمعنى أن
خیرة ال تحقق خسائر؛األهذه وأنال تحقق ربحا اعلى من المنشآت المتواجدة في السوق، 

یةالتوازن في األسواق التنازع.2

,J.Baumolالدیمومة فقد اقترح و سواق التنازعیة یتمتع بصفة القابلیة للتحقیق األحتى یكون التوازن في 

J.C Panzar& R.D Willig2مجموعة من التعاریف لوضعیة التوازن نذكر منها التعریفین التالیین:

مـــن nعــدد أجــله مـــن فإنــحتــى تكــون وضـــعیة التــوازن فــي صــناعة مـــا قابلــة للتحقیــق :التعریــف األول.أ
∑فــإنPعنــد الســعر Yالمنشــآت التــي تنــتج المنــتج  = ( )حیــث( كــذلك و تمثــل طلــب الســوق، (

.فإنكل منشأة تنشط في السوق أجله من فإن − ( ) ≥ )حیث 0 هي دالة التكلفة لكل منشأة (
تعمل في السوق؛

تتصف وضعیة التوازن بالدیمومة.أنسواق تامة التنازعیة، یجب األفي التعریف الثاني:.ب

سواق التنازعیة تتطلب تحقـق شـرطین اساسـیین همـا األوضعیة التوازن في أنمن خالل التعریفین السابقین نجد و 
تتمتع وضعیة التوازن بالدیمومة.أنقابلیة وضعیة التوازن للتحقیق وكذلك 

أهمیة نظریة األسواق التنازعیة.3

حسب بعض الكتاب فإن ظهور نظریة األسواق التنازعیة كـان بطلـب مـن شـركة االتصـاالت األمریكیـة 
AT&T3 ففي نهایة سنوات السبعینات حاولـت الشـركة تبریـر وضـعیة االحتكـار الطبیعـي التـي كانـت تتمتـع بهـا ،

داخل السوق األمریكیة، من خالل اثبات أن العائد الذي كانت تحصل علیه لم یكن بمستوى العائد الذي یحصـل 

1J. M. Chevalier (sous la direction de), L’économie industrielle des stratégies d’entreprise, 2ème édition, Montchrestien,
Paris, 2000. P 163.
2J.Baumol, J.C Panzar& R.D Willig, Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure: Reply, The
American Economic Review, vol 73, N° 3, June 1983. P 495.
3J.Baumol, Contestable Markets: An uprising in the theory of industry structure, the American Economic Review, Vol
72, N° 1, March 1982. pp 14- 15.
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لطة الســوق، وهــذا راجــع إلــى علیــه المحتكــر الحقیقــي، بمعنــى أن وضــعیتها فــي الســوق لــم تســمح لهــا بممارســة ســ
التهدیدات بالدخول إلى السوق من قبل شـركات اخـرى منافسـة فـي حالـة اكتشـاف هاتـه األخیـرة امكانیـة الحصـول 

على ارباح مغریة؛ 
وبعــد ذلــك فقــد اســتخدمت النظریــة فــي تنظــیم العدیــد مــن األســواق فــي الــدول النامیــة علــى غــرار قطــاع 

علــق بالحــد مــن احتكــار الدولــة لــبعض القطاعــات االســتراتیجیة، وضــرورة فــتح الطاقــة والنقــل الجــوي، خاصــة مــا ت
المجال أمام المؤسسات الخاصة لدخول األسواق بدون قیود، وبالتالي فقد تحول دور سلطات الضـبط إلـى العمـل 
على تشجیع المنافسة داخل األسواق، من خالل القضاء علـى أي عـائق یمكـن أن یمنـع أي مؤسسـة مـن الـدخول 

الخروج من السوق التي تنوي الدخول الیه.و 

االنتقادات الموجهة إلى نظریة األسواق التنازعیة.4

على الرغم من االسهامات التي جاءت بها نظریة األسواق التنازعیة في میدان التحلیل االقتصـادي، إال 
وتركزت االنتقادات حـول كـل أنها لم تسلم من االنتقادات، خاصة ما تعلق بالفرضیات التي قامت علیها النظریة،

.المنشآت القائمة تحافظ على نفس سلوكهامن فرضیة حریة الدخول والخروج من األسواق، وكذلك فرضیة أن 
فبالنســـبة للفرضـــیة األولـــى فقـــد اعتبرهـــا الكثیـــر أنهـــا غیـــر واقعیـــة حیـــث أنـــه مـــن الصـــعب تصـــور وجـــود 
صناعة تنعدم بها عوائق الدخول والخروج، حیث أن أي مؤسسة جدیدة تدخل السوق فإنها مطالبـة بتحمـل العدیـد 

ك تكالیف على الموارد البشریة من التكالیف، كتكالیف الحصول على التكنولوجیا الضروریة لعملیة اإلنتاج، وكذل
التي تتمتع بالمهارة الالزمة في عملیة اإلنتاج، وكذلك تكالیف التكوین لبقیة العاملین في المؤسسة، كما أن بعض 
االســتثمارات التــي تقــدم علیهــا المؤسســة الداخلــة إلــى الســوق، تعتبــر تكــالیف مــن الصــعب اســترجاعها ممــا ینفــي 

وج من الصناعة. فرضیة عد موجود تكالیف للخر 
أما ما یتعلق بالفرضیة الثانیة فإنه من غیر المنطقي أن تبقـى المؤسسـات المتواجـدة فـي السـوق مكتوفـة 
األیدي، دون أي رد فعل لما تقوم به المؤسسات الجدیدة التي تنوي الدخول إلى السوق، مما یمكن أن یعود علیها 

ة أن تقوم المؤسسات المتواجدة فـي السـوق بحمایـة نفسـها مـن أي سلبیا، وبالتالي فإنه من باب الرشادة االقتصادی
هجوم من قبل المنافسین الجدد، سواء بحمایة نفسها من أي اضرار اومن أجـل زیـادة حصـتها السـوقیة، وهـذا فـي 
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وقــت قصــیر ممــا ال یعطــي للمؤسســات الجدیــدة الوقــت الكــافي مــن أجــل االســتقرار داخــل الســوق وجنــي األربــاح 
الممكنة.

داءاأل-السلوك-باستخدام نموذج الهیكلبأدائهاالصناعةعالقة هیكل : تحلیل الثانيالمبحث

األداء هــو اســلوب التحلیــل المعتمــد فــي االقتصــاد الصــناعي، –الســلوك -یعتبــر نمــوذج التحلیــل الهیكــل
بـین مكونـات، ولهذا سنحاول في هذا المبحـث الحـدیث عـن مكونـات هـذا النمـوذج والعالقـات التـي یمكـن أن تـربط 

أداء.-وكیفیة االعتماد علیه في تفسیر العالقة هیكل صناعة

CPSــالمطلب األول: مكونات نموذج ال

النمــوذج المبتكــر الــذي اعتمــد علیــه مــنهج SCPكمــا تــم االشــارة لــه فــي المبحــث الســابق یعــد نمــوذج ال 
ــــل الصــــناعات المختلفــــة، وهــــذا فــــي ســــبیل التو  ــــل األداء الــــواقعي االقتصــــاد الصــــناعي فــــي تحلی صــــل إلــــى تحلی

لم یظهر منذ البدایة بالشـكل الحـالي، وانمـا اكتسـب هـذا الشـكل الحـالي بعـد SCPللصناعات، غیر أن نموذج ال 
، وصـوال إلـى E . Masonجملـة مـن األعمـال المتتابعـة مـن قبـل مجموعـة مـن االقتصـادیین انطالقـا مـن اعمـال 

لتطــور مكونــات النمــوذج إلــى جانــب العالقــات التــي تــربط بــین ، ولقــد شــمل اD. RossوF. Schererاعمــال 
مكوناته.

یتكون أساسا من ثالث مكونات رئیسیة هي هیكـل السـوق SCPنموذج ال فإنكما یتضح من تسمیته و 
ویتمثل هذین العاملین ،ه تم اضافة عاملین ثانویین بإمكانهما التأثیر على عمل النموذجأناألداء، غیر و السلوك و 

أكثــرجعــل عملیــة التحلیــل أجــلهــذا مــن و ،السیاســة الحكومیــة للدولــةو ساســیة للصــناعة األفــي كــل مــن الظــروف 
علیه یمكن عرض مكونات النموذج على الشكل التالي:و واقعیة، 

األساسیة للصناعةأوال: الظروف 

ـــه الظـــروف  ـــة ال ساســـیة الدعامـــة التـــي تحـــدد طبیعـــة نشـــاطاألتشـــكل هات تشـــمل كـــل مـــن و SCPثالثی
ساســــیة للطلــــب مجموعــــة مــــن األالعــــرض داخــــل الصــــناعة، حیــــث تضــــم الظــــروف و ساســــیة للطلــــب األالظــــروف 
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و الخصــائص حــول الطلــب داخــل الصــناعة علــى غــرار المرونــة الســعریة، امكانیــة االحــالل بــین الســلع، معــدل نمــ
ساســیة للعــرض األفیمــا یتعلــق بــالظروف أمــا، 1غیرهــا مــن الخصــائصو ســلوك الشــراء لــدى المســتهلكین و الطلــب، 

ا المتوفرة ودورة حیاة المنتجات.فتشمل نوع التكنولوجی

ثانیا: هیكل الصناعة 

هذا عكس الخصائص و تتمیز الخصائص الهیكلیة للصناعة بأنها غیر قابلة للتغیر في المدى القصیر، 
أن یأخــذ هیكــل الصــناعة واحــد مــن اربعــة هیاكــل یمكــن و الظرفیــة التــي تكــون قابلــة للتغیــر فــي المــدى القصــیر،

یـتم تحدیـد الهیكـل مـن و احتكـار القلـة؛ و هیكل المنافسـة التامـة، االحتكـار التـام، المنافسـة االحتكاریـة :معروفة هي
خــالل المــزج بــین خصــائص مجموعــة مــن المتغیــرات (المؤشــرات) تحــدد فــي مجملهــا الهیكــل الســائد فــي الســوق، 

المشــترین فــي الســوق)، مــدى التمییــز بــین و ات فــي كــل مــن تركیــز الســوق (تركیــز البــائعین تتمثــل هاتــه المتغیــر و 
الصـــناعة، ومـــدى التكامـــل بـــین أو الســـوق إلـــىفعالیـــة عوائـــق الـــدخول و المنتجـــات المعروضـــة فـــي الســـوق، وجـــود 

ألطروحة.ي الفصل األول من هاته  اكل هاته العناصر تم التطرق الیها فو المؤسسات التي تعمل في السوق؛ 

ثالثا: السلوك 

أجـلیعني السلوك هنا مجموعة االستراتیجیات التي تتبعها المؤسسات الناشطة في الصناعة وهذا مـن و 
سـتراتیجیة نتیجـة تشـعب ت التعـاریف التـي تناولـت مصـطلح االقد تعـددلو لیها، و إهداف التي كانت تصباألتحقیق 
وهــذا مــا جعــل عملیــة وضــع تعریــف شــامل لهــا یعتبــر أمــر،ســتراتیجیةالزوایــا التــي وصــفت مــن خاللهــا االوتعــدد
سـتراتیجیة هـي بـأن "االansoff 1968نجـد التعریـف الـذي قدمـه التـي قـدمت لهـا،2؛ ومـن بـین التعـاریفصـعب

تحــدد نوعیـة األعمــال التــي والتــي فـي ضــوئها،تصـور المنظمــة عـن طبیعــة العالقــة المتوقعـة مــع البیئـة الخارجیــة
،تحقیـق غایاتهـا وأهـدافها"إلـىتحدید المدى الذي تسـعى المنظمـة مـن ورائـه و القیام بها على المدى البعید، ینبغي 

تجمیع الموارد، و ستراتیجیة هي مجموعة القرارات واألنشطة المرتبطة بإختیار الوسائل فیرى أن "االThiétartأما
ٕاقامـة دفاعـات ضـد القـوى و ستراتیجیة هي بناء "االة". كما یرى مایكل بورتر بأنغایة معینإلىالوصول أجلمن 

كونهـا "خلـق الموائمـة إلـىایجاد موقع في الصـناعة حیـث تكـون القـوى أضـعف مـا تكـون"، باإلضـافة و التنافسیة أ

1 Michael Waterson, Economic theory of the industry, First published, Cambridge University Press, UK, 1984. P 4.
2 J c Tarondeau, stratégie industrielle, 2ème édition, édition vuibert, paris, 1998.p26.
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ــــین أنشــــطة المنظمــــة والتكیــــف مــــع البیئــــة" thompsonســــتراتیجیة فقــــد عرفهــــا أمــــا فیمــــا یخــــص اإلدارة اال، 1ب

ختیـار الــنمط وابأنهـا تعنـي "وضـع الخطــط المسـتقبلیة للمنظمـة وتحدیــد غایاتهـا علـى المــدى البعیـد Stricklandو
:3دارة االستراتیجیةنمیز بین ثالث مستویات رئیسیة لإلأنیمكن و ، 2ستراتیجیة"أجل تنفیذ االالمالئم من 

ظمة اكتشاف الطریقة التي في هذا المستوى تحاول المنو ستراتیجیة على مستوى المنظمة ككل: اإلدارة اال
عــادة مــا تهــتم المنظمــة فــي هــذا المســتوى بتحدیــد رســالتها فــي و تسـتطیع مــن خاللهــا تطــویر اســتراتیجیاتها العامــة، 

؛األخرىالخصائص التي تمیزها عن المنظمات و المجتمع وتثبیت السمات أ

جزء أيستراتیجیة بوحدة األعمال االیقصد تیجیة على مستوى وحدة األعمال االستراتیجیة:سترااإلدارة اال
یتم التركیز في هذا المستوى على و ستراتیجیة بصورة منفصلة ألغراض اإلدارة االمن منظمة األعمال یتم معاملته

؛و سلعةتحسین الموقف التنافسي للمنتجات التي تتعامل بها سواء خدمة أ

األعمال المحددة.و ظائف أیتم التركیز في مستواها على الو : االستراتیجیة الوظیفیة

ونتیجة لتشعب جوانـب السـلوك فقـد انحصـرت الدراسـات السـابقة لالقتصـاد الصـناعي علـى مجموعـة محـدودة مـن 
االستراتیجیات والتي اشتملت عادة على استراتیجیة االعالن، التسعیر، البحث والتطویر والتكامل.

رابعا: األداء 

أناتیجیات التي اتبعتها المؤسسات الناشطة في الصناعة، ویمكن یعتبر األداء كنتیجة لمجموعة االستر 
من حیث مستوى و صلیة لعنصر ما ( مثل تحسین نوعیة خدمة ما)، األالقیمة إلىقیمة مضافة إلىداء األیشیر 

الجزئـي األداء علـى المسـتوى و داء علـى المسـتوى الكلـي ( االقتصـاد الـوطني) األ4ه یمكن التمییز بـینفإنالتحلیل 
و داء صناعة ما)، ویعتبر هذا المستوى األخیر هواألداء على المستوى البیني ( أداء المتعاملین االقتصادیین) أ(

حیــث حاولــت قیــاس اداء الصــناعات باســتخدام جملــة مــن المؤشــرات ،محــور اهتمــام دراســات االقتصــاد الصــناعي
األطروحة.نا الیها في الفصل الثاني من التي تطرقو التقدم التقني و ها مؤشر الربحیة، الكفاءة أهم

.50ص، 2006للنشر، االردن،، الطبعة الثالثة، دار وائل استراتیجي معاصروادارة البنوك مدخل كمي مؤید عبد الرحمان الدوري، وفالح حسن الحسیني 1
.25، ص2005التوزیع، االردن،و، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر حاالت دراسیةوعملیات واالدارة االستراتیجیة مفاھیم زكریا مطلك الدوري، 2
.37المرجع السابق، ص 3

4 W. Van Dooren & others, Performance management in the public sector, 1st edition, Routledge, USA, 2010. P 25.
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خامسا: السیاسات الحكومیة

ال ان هاته الصناعات ، إلقد شكلت عملیة تحلیل الصناعات المختلفة محور اهتمام االقتصاد الصناعي
انما تعمل ضمن نظام اقتصادي معین، مما جعلها مرتبطة بخصائص هذا و ،ال تعمل في بیئة معزولة خاصة بها

مور التي دفعته األه من بین أننجد ،بدایة ظهور االقتصاد الصناعي على ید الفرید مارشالإلىبالرجوع و النظام، 
الـذي ،anti trust(Sherman act)قانون منع االحتكـار و البحث عن منهج جدید للتحلیل االقتصادي هإلى

، مما یؤكد حساسیة نشاط الصناعات للسیاسـات الحكومیـة للدولـة 1890مریكیة سنة األاصدرته الوالیات المتحدة 
،الصـناعاتو تمتلك الحكومات ادوات عدة تستطیع من خاللها السـیطرة علـى األسـواق و یم الذي تعمل به، أو اإلقل

خیص الصـناعي، سیاسـة الحمایـة الجمركیـة، سیاسـة : سیاسـة التـر 1نـذكر مـا یلـيأندوات یمكـن األمن بـین تلـك و 
القروض الصناعیة، سیاسة المشتریات الحكومیة، االعفاء مـن ضـرائب الشـركات، سیاسـة سـعر الصـرف، سیاسـة 

سیاسة السوق المفتوحة. و مكافحة ( منع) االحتكار، السیاسات الحكومیة اتجاه االندماج بین المنشآت 

ه فإنـبالتـالي و ، SCPه األدوات یمكنهـا التـأثیر علـى خصـائص ثالثیـة ال كل واحدة من هاتفإنبالتالي و 
أجـلالبحـث عـن احسـن تـدخل للدولـة مـن و هـ،من بین المواضیع التـي تـم االهتمـام بهـا فـي االقتصـاد الصـناعي

السیاسات الحكومیة علـى و الصناعات، حیث ما زالت الدراسات الحدیثة تبحث عن آثار القرارات و سواق األتنظیم 
جانب ذلك فقد ركزت دراسـات اخـرى وٕالى،سواقاألأداء الصناعات خاصة ما تعلق منها بتنظیم المنافسة داخل 

ج بین المنشآت على أداء األسواق؛ السیاسات الحكومیة اتجاه االندماأثرعلى 

.، والعالقات التي تربط بینهاSCPوالشكل التالي یبین مكونات نموذج ال 

.251، ص 1994التوزیع، جدة، و، الطبعة االولى، دار زھران للنشر اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة، 1
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SCP): عناصر نموذج ال 1ـ 3الشكل رقم (

Source: Dennis W, Carlton and Jeffrey M. Perloff, Modern industrial organization, 1st edition,
Scott Foresman, USA, 1990. p 04.

الظروف األساسیة

العرض:

التكنولوجیا؛
المواد األولیة؛
النقابات؛
عمر المنتج؛
الموقع الجغرافي؛
اقتصادیات الحجم؛
.اقتصادیات النطاق

الطلب:

مرونة الطلب؛
االحالل؛
العوامل الموسمیة؛
معدل النمو؛
الموقع الجغرافي؛
الطلبیات المجمعة؛
.مسار عملیة الشراء

السلوك

االعالن؛
البحث و التطویر؛
عملیة التسعیر؛
قرارات االستثمار؛

األسالیب القانونیة؛
اختیار المنتجات؛
التواطؤ؛
.االندماج

هیكل الصناعة

 ـــــــــــــــائعین و تركیـــــــــــــــز الب
المشترین؛

عوائق الدخول؛

التكامل العمودي؛
؛تنویع المنتجات
تمییز المنتجات.

األداء

السعر؛
الكفاءة اإلنتاجیة؛
الكفاءة التخصیصیة؛
حقوق الملكیة؛

جودة المنتجات؛
التقدم التقني؛
.األرباح

السیاسات الحكومیة:

التنظیم
سیاسة مكافحة االحتكار
التشریعیةعوائق الدخول
الضرائب و المنح
التحفیز على االستثمار
التحفیز على التشغیل
السیاسات االقتصادیة الكلیة
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أن العالقـة التـي تـربط بـین ، كما یتضح أیضـا SCPأهم العناصر المكونة لنموذج ال یتضح من الشكل السابقو 
تلــك العناصــر هــي عبــارة عــن عالقــات تــأثیر وتــأثر، وبالتــالي فــإن هــذا یــدل علــى أن أي تغیــر یحصــل فــي أي 
عنصر من تلك العناصر السابقةـ فإن یؤثر على بقیة العناصر األخرى وبأثر یختلف من عنصر إلى اخر، وبعد 

هذا یعود ذلك التأثیر على العنصر األول.

الربحیةو : تحلیل العالقة ما بین التركیز الثانيب المطل

أوال: تطور خصائص الدراسات الخاصة بعالقة هیكل الصناعة بأدائها

لقد شكلت العالقة ما بین هیكل السوق واألداء محـور اهتمـام العدیـد مـن الدراسـات، التـي حاولـت تحلیـل 
الممیــز للتحلیــل االقتصــادي الصــناعي، فمنــذ خمســینیات القــرن العشــرین حــاول عــدد كبیــر منهــا SCPنمــوذج ال 

تفسیر التغیر في أداء مختلف الصناعات، أو حتى اختالف أداء المؤسسـات الناشـطة داخـل تلـك الصـناعات مـن 
ابقة للعالقـة بـین هیكـل تطـور الدراسـات السـخالل تفسیر أثر المتغیرات الهیكلیة على األداء، وعلى الرغم مـن أن

هــا أننــه یمكـن القـول ق حولـه نهائیـا مــن قبـل البـاحثین، إال ألـم یــتم االتفـاو ،ظمتكـان بشـكل غیــر منـاألداءالسـوق و 
:1التالیةاساسا بالمراحل التاریخیة األربعمرت 

 شـــهدت هاتـــه الفتـــرة مجموعـــة مـــن الدراســـات الوصـــفیة حـــول شـــرائح صـــغیرة مـــن 1968-1951الفتـــرة :
البیانات المجمعـة علـى مسـتوى الصـناعات، وهـذا مـن خـالل اعتمـاد النظـرة الشخصـیة فـي تحلیـل بعـض 

المتغیرات الهیكلیة؛
 خــالل هــذه الفتــرة تــم االعتمــاد علــى التحلیــل االقتصــادي القیاســي، وهــذا باعتمــاد 1977-1967الفتــرة :

إلــى جانــب ،industry-level dataحجــم كبیــر مــن البیانــات المــأخوذة علــى مســتوى الصــناعات 
اعتمـاد تحلیـل موضـوعي لعدیــد مـن المتغیـرات الهیكلیــة، مـع األخـذ بعــین االعتبـار االختالفـات المرتبطــة 

مــن بطبیعــة كــل صــناعة، كمــا شــهدت هاتــه الفتــرة بدایــة االعتمــاد علــى البیانــات الخاصــة بعینــات كبیــرة 
؛firm-level dataداخل تلك الصناعة، أي المؤسسات الناشطة

شهدت هاته الفترة تراجع الدراسات فـي میـدان االقتصـاد الصـناعي عـن االعتمـاد 1983-1974لفترة ا :
على البیانات الخاصة بالصناعات، وهذا نظرا لكثرة االنتقادات حول مدى جودة تلك البیانات في تحلیل 

ـــات نمـــوذج ال  ـــین مكون ســـات ، وهـــذا بســـبب أهمالهـــا لالختالفـــات فـــي خصـــائص المؤسSCPالعالقـــة ب

1 Stephen Martin, Advanced Industrial Economics; 1st published, Blackwell Publishers, USA, 1993. P 447.
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الناشــــطة داخـــــل تلــــك الصـــــناعات، وذلــــك مـــــن حیــــث اســـــتجابتها للتغیــــرات الهیكلیـــــة للصـــــناعة، أي أن 
المؤسســـات التـــي تنتمـــي إلـــى نفـــس الصـــناعة ال تســـتجیب بـــنفس الطریقـــة للتغیـــرات الهیكلیـــة للصـــناعة، 

فـي مجـال وبالتالي فإنه ال یمكن دراسة سلوكها بنفس الطریقة، ولهذا فإن المجالت العلمیة المتخصصة 
؛ 1االقتصاد الصناعي، شهدت تراجع لألعمال المنجزة على مستوى الصناعات

 إلـــى غایـــة بدایـــة القـــرن الواحـــد والعشـــرون: شـــهدت هاتـــه الفتـــرة تطـــور معتبـــر فـــي مجـــال -1983الفتـــرة
وكـذلك المؤسسـاتالدراسات المیدانیـة للعالقـة بـین المتغیـرین، حیـث تـم اسـتخدام البیانـات علـى مسـتوى 

، إلــى جانــب ظهــور الحــافز مــن line-of-business-level dataاإلنتــاجخطــوط مســتوى علــى 
أجل المزید من األعمال المیدانیة لدراسة بعض النماذج النظریة.

وبالرغم من االختالفات المسجلة بین األعمال الخاصة بكل مرحلة من مراحل تطور عملیة التحلیل، إال 
ل فصـال جلیــا، علــى اعتبــار أن هنـاك بعــض التــداخل فیمـا بینهــا، وفیمــا یلــي أنـه ال یمكــن الفصــل بـین تلــك المراحــ

سنحاول التطرق إلى تلك األعمال بناء على المتغیرات الداخلة في عملیة التحلیل.

ركیز بمؤشرات الربحیة: عالقة التثانیا

، حیــث حــاول أداء-ولــى لتحلیــل العالقــة هیكــل ســوقاألاللبنــة تركیــز الصــناعة وربحیتهــاتعتبــر العالقــة
، وفیمـا یلـي عـرض لمجموعـة المتغیرات المفسرة للتغیـر فـي مختلـف مؤشـرات ربحیـة الصـناعةأهمالباحثین تحدید 

من المحاوالت التي حاولت تحلیل العالقة بین مؤشر التركیز من جهة، ومختلف المؤشرات معبرة عـن األداء مـن 
.جهة اخرى

: Bainأعمال .1

بنشـر دراسـة میدانیـة 1951سـنة Bainعمال في هـذا المجـال، فقـد قـام األلى أو Bainشكلت دراسات 
الربحیـة، و فـي سـبیل اختبـار امكانیـة وجـود عالقـة موجبـة مـا بـین التركیـز و ، SCPاختبـار نمـوذج ال أجلله من 

، داءواألالسـلوك و حاول في البدایة االجابة على بعض التساؤالت الخاصة بتحلیل العالقة بین الهیكل Bainفإن
التي مازالت محل جدل لحد اآلن مثل:و 

1 BRESNAHAN, Timothy F.; SCHMALENSEE, Richard, The empirical renaissance in industrial economics: an overview;
The Journal of Industrial Economics, Volume XXXV, 1987. pp 371-378.
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كیف یجب أن تعرف الصناعة؛
ما هي احسن المؤشرات لقیاس التركیز؛
.ما هواحسن مؤشر لقیاس الربحیة

تقـدیم تعریـف یعتمـد علـى مبـدأ االحـالل مـا بـین السـلع، Bainوفیما یخص تعریف الصناعة فقـد حـاول 
إلى أن "الصناعة هي في المقام األول مفهوم للطلب، وهي عبارة عن مجموعة من المخرجات Bainحیث اشار 

التي تمثل كل واحدة منها بدیل تام إلى بقیة الوحدات األخرى، وهذا بالنسبة إلى مجمـل أو أغلـب المشـترین، وفـي 
.1"نفس الوقت ال تكون بدیل ألي منتج اخر مصنف على أنه ال ینتمي إلى تلك الصناعة

)، فإن الفترة التي كان ینشط بهـا seller concentrationوفیما یخص تركیز المنتجین أو البائعین ( 
Bainفي مجال تحلیل التركیز، اشتهر خاللها مؤشرین لقیاس تركیـز البـائعین، ویتعلـق األمـر بمؤشـر هرشـمان-

صل األول مـن هاتـه األطروحـة، حیـث اعتمـد هرفندال وكذلك نسبة التركیز، وهما تقنیتان تم التطرق الیهما في الف
Bain ،علـى نسـبة التركیـز ألكبـر ثمــان مؤسسـات داخـل الصـناعة واعتبرهـا كمؤشــر للتركیـز داخـل تلـك الصــناعة

فـي دراسـته Bainوهذا نظرا لتوفر البیانات الخاصة بهذا المؤشر في العدید من الصـناعات، وبالتـالي فقـد أهمـل 
بیانات الخاصة بها.الصناعات التي ال یملك ال

یفضـــل االعتمـــاد علـــى مؤشـــر العائـــد علـــى المبیعـــات، ولكـــن بســـبب نوعیـــة Bainولتقیـــیم الربحیـــة فـــإن 
rate of return onالبیانــات المتــوفرة، والتــي كانــت متعلقــة بالعائــد علــى حقــوق الملكیــة للمســاهمین ( 

stockholder’s equity فــإن هــذا دفــع ،(Bainا المؤشــر، وفــي ســبیل حســاب ربحیــة إلــى االعتمــاد علــى هــذ
مـــن البینـــات الخاصـــة بالمؤسســـات، والتـــي تـــم تجمیعهـــا مـــن قبـــل لجنـــة األوراق المالیـــة Bainالصـــناعة انطلـــق 

)securities and exchange commission SEC حیـث حصــل ،(Bain علـى بیانــات خاصـة بــالفترة
ات الخاصة بجزء كبیر من المنشآت العاملة على الصناعات التي حصل على البیانBain، وركز 1936/1940

بها، وبالتالي فقد الغى الصناعات التي یملك بیانات حول جزء صغیر فقط من المنشآت العاملة بها.
بحسـاب متوسـط ربحیـة كـل مؤسسـة ناشـطة داخـل الصـناعة، مـن Bainولحساب ربحیة الصناعة قـام 

بحساب ربحیة Bainة بها خالل فترة الدراسة، ومن ثم قام خالل احتساب المتوسط الحسابي لقیم الربحیة الخاص
الصناعة خالل كل سنة من سنوات الدراسة، وهذا عبر حساب المتوسط المرجح لربحیـة المؤسسـات الناشـطة بهـا 

1 Stephen Martin, op cit. p 452.
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معتمدا في عملیة الترجیح على رأس المال لتلك الشركات، ومـن ثـم حـاول حسـاب معـدل الربحیـة للصـناعة خـالل 
عبر حساب المتوسط الحسابي لقیم ربحیة الصناعة خالل كل سنة من سنوات الدراسة.فترة الدراسة 

صناعة 42عینة مكونة من Bainوفي سبیل دراسة العالقة ما بین تركیز الصناعة وربحیتها، اختار 
أن البیانات Bainمؤسسات في كل صناعة، حیث الحظ 8مؤسسة، أي بمتوسط 335تحتوي في مجملها على 

صة بأكثر من نصف الصـناعات فـي عینـة الدراسـة، قـد تـم حسـاب نسـب الربحیـة بهـا عبـر اسـتخدام البیانـات الخا
مؤسسات من تلك الصناعة، أي أن قـیم الربحیـة المحسـوبة لكـل صـناعة أعطـت وزن أكبـر 5أو4، 3الخاصة بـ 

.1لبیانات المؤسسات الكبیرة بها على حساب المؤسسات الصغیرة

عالقـة خطیــة موجبــةفرضـیة وجــود Bainومـن خـالل مالحظــة النتـائج الخاصــة بعینـة الدراسـة اســتبعد 
، حیــث وضـحت البیانـات أن الربحیـة كانـت كبیــرة فـي الصـناعات التـي بهـا تركیــز 2بـین تركیـز الصـناعة وربحیتهـا

أنه الحظ أنه في الصناعات في المائة، إال16.3و9.8، أین كانت قیمها تتراوح ما بین في المائة70یفوق ال 
سـجلت هـي األخـرى نسـب مرتفعـة للربحیـة، ومـن خـالل االعتمـاد علـى فـي المائـة30التي یكون تركیزهـا أقـل مـن 
في ثالث معادالت:Bain، اعادة صیاغة البیانات الخاصة بعینة Martinمعادالت االنحدار، حاول 

لخطـي البسـیط مـا بـین تركیـز الصـناعة وربحیتهـا، وتوصـل ) دراسة االنحـدار ا1حیث تحاول المعادلة (
حــول اســقاط فرضــیة Bainمــا بــین المتغیــرین، وبالتــالي فــإن هــذا یؤیــد نتیجــة ضــعیفةو عالقــة موجبــة إلــى وجــود 

) تحـاول دراسـة االنحـدار البسـیط مـا 2بین المتغیرین؛ ومن جهة اخـرى فـإن المعادلـة (عالقة خطیة موجبةوجود 
بها C8) یحمل القیمة واحد في الصناعة التي یكون التركیز dummy variableبین الربحیة ومتغیر صوري ( 

ج أن هذا المتغیر ، والقیمة صفر في بقیة الصناعات، واتضح من خالل النتائفي المائة70أكبر من أو مساوي لـ 
فقط من التغیر في الربحیة. في المائة21استطاع تفسیر 

المزج بین المعـادلتین السـابقتین، وتوصـل مـن خاللهـا إلـى Martin) حاول 3ومن خالل المعادلة رقم (
معنـويو معامل سالب ذات C8أن المتغیر الصوري یحمل معامل موجب ومعنوي، بینما اتضح أن نسبة التركیز 

1 Leonard W. Weiss, David B. Audretsch, Hideki Yamawaki, Structure, conduct and performance, Harvester
Wheatsheaf, USA, 1991. P 166.
2 RICHARD SCHMALENSEE, Inter-Industry Studies of Structure and Performance, chapter in: Richard Schmalensee and
Robert Willig, The Handbook of Industrial Organization, Vol 2, Elsevier, UK, 1989. P 973.
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للصـناعات ساسا بـالتركیز العـاليالربحیة ترتبط أ، وبالتالي فإن هذا یدل على أن في المائة10عند مستوى ثقة 
. Bainفي دراسة في المائة70والذي یفوق الـ 

Bainعمال التي تلت أعمال األ.2

صـناعة خـالل 30تتكون مـن الربحیة في عینة و تحلیل العالقة بین التركیز 1966سنة Mannحاول 
70فئتـین علـى اسـاس قیمـة إلىمن خالل تقسیم عینته Bainسلوب ، معتمدا على نفس أ1960-1950الفترة 

الصناعات التي كانت نسبة التركیز أنمن حیث Bainنفس نتیجة إلىMannتوصل و من التركیز، في المائة
C8فـي 13.3قـدرت فـي المتوسـط ب  نسـب مرتفعـة للربحیـةبتمیزت في المائة70ـمساویة لأو من بها أكبر

فــي 70مــن فــي الصــناعات التــي كــان تركیزهــا أقــلفــي المائــة9ـمقارنــة بمتوســط معــدل ربحیــة مســاوي لــالمائــة
. الربحیةو العالقة الموجبة بین التركیز من استنتاج Mannـهذا سمح لفإن، وبالتالي المائة

من بین الدراسات األخرى التي حاولت دراسة العالقة بین هیكـل الصـناعة والربحیـة یمكـن ذكـر الدراسـة 
االعتماد على البیانات Shepherd، وعلى عكس الدراسات السابقة حاول 1972سنة Shepherdالتي قام بها 

مؤسسـة 231ار بـین ربحیـة الخاصة بالمؤسسات بدال من البیانـات الخاصـة بالصـناعة، مـن خـالل تحلیـل االنحـد
مختلفة (مقاس بمعدل العائد على حقوق المساهمین)، ومجموعة من المتغیـرات التـي كـان یراهـا مفسـرة للتغیـر فـي 
ربحیة تلك المؤسسات، حیث اعتمـد فـي البدایـة علـى كـل مـن الحصـة السـوقیة، التركیـز، حجـم المؤسسـة واالنفـاق 

:1المعادلة التالیة تبین نتیجة االنحدار بین المتغیرات السابق ذكرهاعلى االعالن كمؤشرات لتمییز المنتجات، و  = 6,67 + 0,2123 + 0,0273 4 − 0,2995 log( ) + 0,2498
علـــى یـــؤثران ایجابیـــاویتضـــح مـــن المعادلـــة الســـابقة فـــإن كـــل مـــن الحصـــة الســـوقیة وتركیـــز الصـــناعة 

من تركیز الصناعة في تفسیر التغیر فـي الربحیـة، وهـذا أهمیة أكبرذات الربحیة، كما أن الحصة السوقیة كانت 
راجع إلى أن الحصة السوقیة تعبر مباشرة على خصائص وسـلطة المؤسسـة داخـل السـوق الـذي تنشـط بـه، حیـث 

خاصة بالمؤسسات بدال من الصناعة.ثبت هذا في مجموعة من الدراسات األخرى التي اعتمدت على بیانات 

1 William G. Shepherd, The Elements of Market Structure, The Review of Economics and Statistics, Vol 54, No 1, Feb
1972. pp 25-37.
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إلـى اسـتنتاج Shepherdأما متغیـر حجـم المؤسسـة فقـد كـان ذو معامـل سـالب وبالتـالي فـإن هـذا دفـع 
أیضــا إلــى وجــود عالقــة Shepherdأنــه كلمــا تزایــد حجــم المؤسســة كلمــا ادى ذلــك إلــى تراجــع كفاءتهــا؛ وتوصــل 

والربحیة. معنویة موجبة وقویة بین حجم االعالن
) حــاول فیهــا تحلیــل العالقــة بــین الحصــة Bradley T. Gale )1972وفــي دراســة اخــرى قــام بهــا 

ونســـبة العائــد لهاتـــه المؤسســـات، 1963/1967مؤسســة صـــناعیة خـــالل الفتــرة 106الســوقیة لعینـــة مكونــة مـــن 
.1بین المتغیرینعالقة موجبةإلى وجود Galeوتوصل 

تكلفة -: عالقة التركیز بالهامش سعرلثاثا

بالربحیــة مــن قبــل عــدد كبیــر مــن الصــناعةفــي تحدیــد طبیعــة العالقــة التــي تــربط هیكــل االخــتالفأن
بـدال مـن الربحیـة، داءتكلفة كمؤشر لأل-استخدام نسبة الهامش سعرإلىدفع الباحثین ،الدراسات في هذا المجال

دراســـة مجموعـــة مـــن الصـــناعات فـــي كـــل مـــن الوالیـــات 1972ة ســـنSchwartzmanطـــار حـــاول وفـــي هـــذا اإل
فـي الصـناعات ذات التركیـز كانـت مرتفعـةتكلفـة-سـعرنسـبة الهـامشأنإلـىتوصـل و ،كنـداو مریكیـة األالمتحدة 
.2المرتفع

ـــأل-خـــرى التـــي اعتمـــدت نســـبة الهـــامش ســـعراألمـــن بـــین الدراســـات و  یمكـــن ذكـــر داء،تكلفـــة كمؤشـــر ل
، حیـث حـاول 1969و1968، 1966هـذا سـنوات و Collins and Prestonالدراسـات التـي قـام بهـا كـل مـن 

four-digitربــع ارقــام ( األتكلفــة لعینــة مــن الصــناعات ذات -الباحثــان دراســة عالقــة التركیــز بالهــامش ســعر
industriesالتركیــز المــنخفض فــي أنأي،رین)، وانطلــق الباحثــان مــن فرضــیة وجــود عالقــة موجبــة بــین المتغیــ

إلــىهــذا یــؤدي فــإنبالتــالي و ،المتنافســة فیمــا بینهــاو الصــناعة یعنــي وجــود عــدد معتبــر مــن المؤسســات المتكافئــة 
خاصة في ظل ضعف عوائق الدخول، ویوضح الجدول التالي نتـائج ،عاديربحتحصیل كل واحدة منهم هامش

.3االنحدار بین المتغیرین

1 Bradley T. Gale, Market Share and Rate of Return; The Review of Economics and Statistics, Vol. 54, No. 4 (Nov.,
1972), pp. 412-423.
2 Norman R. Collins and Lee E. Preston, Price-Cost Margins and Industry Structure; The Review of Economics and
Statistics, Vol. 51, No. 3 (Aug., 1969), pp. 271-286  .
3 Stephen Martin, op cit. p 468.
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Collins and Preston*): نتائج االنحدار لدراسة 2ـ 3جدول رقم (

R2KSRCR4Geointerceptequation

0,190,0920,121a-0,029b19,54(1) All

0,260,1330,033c-0,035a19,48(2) Prod

0,280,1030,199a-0,02217,36(3) Cons

0,210,0530,189a-0,02720,05(4) Cons,high-moderate
differentiation

0,320,1650,150b-0,00514,69(5) Cons,low differentiation

Source: Stephen Martin, Advanced Industrial Economics; 1st published, Blackwell Publishers, USA,
1993. P 468.

) 1وأثبتت نتائج عملیة االنحدار صحة الفرضیة التي انطلق منها الباحثان، حیث توضح المعادلة رقم (
بــین المتغیــرین بــالرغم مــن ضــعف قیمتهــا، وتختلــف عالقــة التركیــز بالهــامش معنویــةو موجبــة منهــا وجــود عالقــة 

متغیـرین فـي الصـناعات التـي بـین الضعف العالقةباختالف طبیعة الصناعة في حد ذاتها، حیث یوضح الجدول 
) مقارنة بالصناعات التي تنتج منتجات موجهة Producer good industriesتنتج منتجات نصف مصنعة ( 

).consumer good industriesلالستهالك ( 

314علـى عینـة تتكـون مـن John Kwokaوٕالى جانب الدراسات السابقة هناك دراسة اخرى قام بها 
دراســة تــأثیر الحصــة الســوقیة لمجموعــة المؤسســات التــي تنشــط داخــل كــل صــناعة علــى مؤسســة، حیــث حــاول 

تكلفـة -بقیاس معادلة انحدار الهامش سعرKwokaتكلفة لتلك الصناعة، حیث قام -متوسط قیمة الهامش سعر
للصــناعة مــع مجموعــة مــن المتغیــرات المفســرة، تتمثــل فــي الحصــص الســوقیة للمؤسســات الــثالث المســیطرة علــى

تأخـذ القیمـة واحـد إذا DS1) هـي : dummies variablesالصـناعة وهـذا باسـتخدام ثـالث متغیـرات صـوریة ( 
، فـي المائـة26وصـفر عنـد القـیم األصـغر مـن في المائة26كانت الحصة السوقیة للمؤسسة الرائدة ال تقل عن 

%10تعني ان المعامل معنوي عند مستوى c، أما %5ان المعامل معنوي عند مستوى b، بینما تعني %1ان المعامل معنوي عند مستوى aتعني *
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DS2 تأخذ القیمة واحد إذا كانت المؤسسة الثانیة ( من حیث حجم الحصة السوقیة) حصتها السوقیة ال تقل عـن
یأخذ القیمة واحد إذا كانت الحصـة السـوقیة للمؤسسـة الثالثـة ال تقـل DS3وصفر عند بقیة القیم ، في المائة15
وصفر إذا حصتها السوقیة أقل من ذلك الحد.في المائة16عن 

بإمكانــه المســاهمة فــي زیــادة قیمــة DS1: المتغیــر 1إلــى أنKwokaخــالل نتــائج الدراســة توصــل ومــن
بإمكانــه المســاهمة فــي زیــادة قیمــة DS2، بینمــا المتغیــر فــي المائــة5الهــامش الخــاص بالصــناعة بنســبة تقــدر ب 

ین األولـى والثانیـة داخـل ، ممـا یعنـي أن هنـاك عالقـة موجبـة بـین تركیـز كـل مـن المؤسسـتفي المائة6الهامش بــ 
الصناعة (في حالة عینة الدراسة السابقة تكون تلك العالقـة موجبـة إذا تجـاوزت الحصـة السـوقیة للمؤسسـة الرائـدة 

)، غیر أن دراسة في المائة15وكذلك إذا تجاوزت الحصة السوقیة للمؤسسة الثانیة عتبة ال في المائة26عتبة 
Kwokaادة الحصـــة الســـوقیة للمؤسســـة الثالثـــة داخـــل الصـــناعة وذلـــك مـــن خـــالل اظهـــرت وجـــود أثـــر ســـلبي لزیـــ

، أي أنه في حالة زیادة الحصـة السـوقیة للمؤسسـة الثالثـة عـن حـد ال DS3الحصول على معامل سالب للمتغیر 
.في المائة15فإن هذا سیؤدي إلى تراجع قیمة الهامش بنسبة في المائة16

tobin-qالسوقي داءمؤشر األو : العالقة بین هیكل سوق رابعا

في تحلیل العالقـة بـین هیكـل الصـناعة واألداء لـم q-tobinأن اعتماد العدید من الباحثین على مؤشر 
تأتي بنتائج مختلفة كثیرا عن نتائج الدراسات التي اعتمدت على بقیة المؤشـرات األخـرى لـألداء، وهـذا بـالرغم مـن 

Lindenbergالتعبیـر الجیـد عـن مسـتوى األداء، ففـي دراسـة للباحثـان في q-tobinاالجماع على أهمیة نسبة 
and Ross توصــل فیهــا الباحثــان إلــى نتیجــة مفادهــا أن مؤشــر 1981ســنةq-tobin للعدیــد مــن المؤسســات

مرتفعـة فـإن q-tobinالمشكلة لعینة الدراسة كانـت ثابتـة خـالل فتـرة الدراسـة، وأن المؤسسـات التـي شـهدت نسـبة 
نتیجــة تمیــز منتجاتهــا عــن منتجــات المنافســین، وبالتــالي وجــود عوائــق دخــول فعالــة فــي الصــناعة التــي ذلــك كــان

لـبعض المؤسسـات ضـعیفا إلـى كونهـا تنشـط داخـل q-tobinتنشط بها تلك المؤسسات، بینمـا یرجـع كـون مؤشـر 
لرقابـــة علـــى نشـــاط صـــناعات شـــدیدة المنافســـة، أو صـــناعات تتمیـــز بتنظـــیم قـــانوني مشـــدد خاصـــة فیمـــا یتعلـــق با

.2المؤسسات المحتكرة

1 John E. Kwoka, The Effect of Market Share Distribution on Industry Performance; The Review of Economics and
Statistics, Vol 61, No 1, Feb 1979. pp 101-109.
2Dennis W. Carlton, Jeffrey M. Perloff, économie industrielle, 2ème édition, traduit  par Fabrice Mazerolle, De Boeck,
Paris, 2008. P 396.
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تكلفة، وكذلك إلـى وجـود -والهامش سعرq-tobinوتوصل الباحثان إلى وجود ارتباط قوي بین مؤشر 
ونسبة التركیز في الصناعة، وبالتالي فإن هذا شبیه بما تم التوصل إلیه في q-tobinبین مؤشر ارتباط ضعیف

الدراسات السابقة التي اعتمدت على مؤشرات أخرى في التعبیر عن أداء المؤسسة. 

لتركیز ودوران السوق( الصناعة): اخامسا

ســاس انصــبتها أهــذا علــى و یقصــد بــدوران الســوق التغیــر فــي ترتیــب الشــركات الكبــرى داخــل الصــناعة 
ه التغیر في هویـة أندوران السوق على إلىه یمكن النظر فإنمن وجهة نظر اخر أو ،)size rankingالسوقیة ( 

صـبة الشـركات الكبـرى أنالتغیـر فـي فـإنبالتـالي و ، 1الشركات الكبرى داخـل الصـناعة مـن حیـث انصـبتها السـوقیة
هذا ما یدل و ،خرینإلى منافسین أخیرة قد فقدت جزء من حصصها السوقیة األهاته أنداخل الصناعة یدل على 

رض الواقع واجهت مشكلة أن عملیة قیاس دوران الصناعة على أعلى وجود منافسة معتبرة داخل الصناعة؛ غیر 
ربــع شــركات أنصــبة أكبــر أهــل یــتم التركیــز علــى التغیــر فــي أيرئیســیة تمثلــت فــي كیفیــة قیــاس دوران الصــناعة 

.یتم التركیز على ترتیب كل الشركات داخل الصناعة ككلأو داخل الصناعة، 

ویتضح مما سبق ارتباط مسألة دوران الصناعة بالزمن ولهذا حاول مجموعة من الباحثین قیاس دورانیة 
الـذي حـاول قیـاس االرتبـاط بـین الحصـة السـوقیة ألكبـر Michael Gortالصـناعة عبـر الـزمن، ومـن بیـنهم نجـد 

والحصة السوقیة لنفس المؤسسات السابقة خالل سنة 1947ؤسسة في مجموعة من الصناعات خالل سنة م15
مـن الصـناعات التـي تـم دراسـتها لـم تشـهد تغیـر فـي فـي المائـة50، وتوصل إلى نتیجة مفادها أن حوالي 1954

.2أكبر مؤسسة بها15الحصة السوقیة لل 

تركیزهـا فقـد تـم اعتبــار مؤشـر دوران الصـناعة مؤشـر معــدل وفیمـا یخـص العالقـة بـین دوران الصــناعة و 
، حیث أنه في حالة كون قیمة مؤشر التركیز لصـناعة مـا قریـب مـن الواحـد ( 3لمدلول مؤشر التركیز الخاص بها

إذا تــم قیاســه بنســبة تركیــز أكبــر اربــع مؤسســات داخــل الصــناعة علــى ســبیل المثــال) فــإن هــذا یــدل علــى أن هاتــه 
علیها هیكل احتكار القلة، غیر أنه إذا تم اثبات وجود دوران كبیر بها من خالل التغیر في هویـة الصناعة یغلب

الشركات األربعة الكبرى بها من جهة، أو التغیر في الحصص السوقیة للشركات الكبرى السـابقة، فـإن هـذا یمكـن 

1 Stephen Hymer and Peter Pashigian, Turnover of Firms As a Measure of Market Behavior; The Review of Economics
and Statistics, Vol. 44, No. 1 (Feb., 1962), pp 82-87.
2 Kenneth w. Clarkson and Roger LeRoy Miller, Industrial Organization: Theory, Evidence and Public Policy, McGraw-
Hill, USA, 1982. P 95.
3 ibid. P 94.
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ناعة، وبالتـالي فـإن دوران الصـناعة أن یشیر إلى وجود منافسة كبیرة على األقل بین الشركات الكبرى داخـل الصـ
عدل من مدلول مؤشرات التركیز.  

والربحیة: ادماج عوائق الدخول في تحلیل العالقة بین تركیز السوق الثالثالمطلب 

المؤسسات الحالیة عند مواجهةالمنافسة المحتملة في حجمأهمیة عوائق الدخول في التعبیر عن بسبب
أيساسیة لربحیـة المؤسسـات الناشـطة فـي األحد المحددات ل أتشكأنیمكن فإنها ارباح غیر عادیة، أيظهور 
بالتالي تحدید ربحیة تلك الصناعة ككل.و ،صناعة

Bainأوال: دراسة 

تــربط عوائــق الــدخول بربحیــة الصــناعة، أنتحدیــد مــدى العالقــة التــي یمكــن 1956ســنة Bainحــاول 
جانب فرضیة العالقة الموجبـة بـین التركیـز داخـل وٕالى"، Barriers to new competitionذلك في مؤلفه " و 

ضا على فرضیة مساهمة وجود عوائق للدخول فعالة داخل الصناعة في الرفع أیBainالربحیة، اعتمد و الصناعة 
ي رفــــع ربحیــــة عوائــــق الــــدخول الفعالــــة یســــاهمان معــــا فــــو التركیــــز المرتفــــع فــــإنBainحســــب أيمــــن ربحیتهــــا، 

. 1الصناعة

حــاول تقــدیر شــدة عوائــق و صــناعة، 20عینــة تتكــون مــن Bainاختبــار هاتــه الفرضــیة اخــذ أجــلمــن و 
مزایا التكـالیف و هذا عبر التركیز على: حجم اقتصادیات السلم، تمییز المنتجات و الدخول بداخل كل واحدة منها، 

Bainالصــناعة، حیــث قــام إلــىالمطلقــة للمنشــآت المتواجــدة فــي الصــناعة مقارنــة بمنشــآت اخــرى تنــوي الــدخول 
ولــى تتمثــل فــي مجموعــة األ، المجموعــة 2ثــالث مجموعــات حســب شــدة عوائــق الــدخولإلــىبتقســیم عینــة الدراســة 

أمـاوعة الثانیة فهي ذات عوائق دخول معتبرة ، المنخفضة، أما المجمو الصناعات ذات عوائق الدخول المتوسطة 
ناعات ذات عوائق الدخول المرتفعة.المجموعة الثالثة فهي مجموعة الص

اربـــع مؤسســـات فـــي كـــل كبـــرتحلیلـــه نســـبة التركیـــز ألإلـــىBainجانـــب عوائـــق الـــدخول اضـــاف وٕالـــى
اربــع أكبــرة مقاســة بربحیــة هــذین المتغیــرین علــى ربحیــة كــل صــناعأثــردراســة Bainمــن ثــم حــاول و صــناعة، 

1 Stephen Martin, op cit. p 457.
2 Ibid. p 458.
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أن متوسط الربحیة والتركیز كان إلى Bainوتوصل مؤسسات بها( مقاسة بالعائد على حقوق ملكیة المساهمین)، 
على أنها ذات عوائق دخول مرتفعة.كبیرا في الصناعات التي صنفها 

بــین كــل مــن شــدة عوائــق الــدخول والتركیــز عالقــة موجبــةإلــى وجــود Bainوانطالقــا ممــا ســبق توصــل 
، تأثیر موجببداخل الصناعة، باإلضافة إلى التأثیر المشترك لكلیهما على ربحیة الصناعة والذي هو عبارة عن 

مـن وأكبرهـأي أن كلیهما من شأنه المساهمة في زیادة ربحیة الصناعة، وأن دور عوائق الدخول في هـذا التـأثیر 
عالقة خطیة أن تكون مجـرد ال یمكنأن العالقة بین المتغیرات السابقة Bainكما اضاف دور تركیز الصناعة، 

.1بسیطة بل هي عالقة معقدة

باسـتخدام Bainدراسـة عینـة Martin، حاول Bainوفي سبیل اختبار صحة النتائج التي توصل الیها 
اد علیها من أجل اختبار العالقة مـا بـین اسالیب االنحدار، وهذا من خالل تشكیل أربع معادالت مختلفة، واالعتم

، حــول أهمیــة عوائــق الــدخول فــي Bainكانــت متوافقــة مــع توقعــات Martinالمتغیــرات الســابقة، حیــث أن نتــائج 
التأثیر على الربحیة، وأن دورها كان أكبر مـن الـدور الـذي یقـوم بـه تركیـز الصـناعة، هـذا األخیـر الـذي كـان دوره 

بین المتغیرات السابقة.غیر خطیة معقدةلى عالقة غیر مستمر، وهذا یشیر إ

Mannثانیا: دراسة 

Mannالربحیـة، حیـث قــام و بإدخـال عوائـق الـدخول فـي عملیـة تحلیـل العالقـة بـین التركیـز Mannقـام 
أننتیجة مفادها إلىتوصل و ،ثالث فئات حسب شدة عوائق الدخولإلىبتقسیم الصناعات ذات التركیز المرتفع 

المائــة فــيفــي16.4ـالصــناعات التــي تتمیــز بعوائــق للــدخول كبیــرة ســجلت معــدالت مرتفعــة للربحیــة قــدرت بــ
الثالثــة ذات عوائــق الــدخول المنخفضــة و ،المتوســط، بینمــا ســجلت الفئتــان الثانیــة ذات عوائــق الــدخول المتوســطة

مــن Bainكانــت مشــابهة كثیـرا لنتــائج Mannنتـائج فــإنبالتــالي و فــي المائـة،11.9معـدالت للربحیــة فـي حــدود 
.2الربحیةو حیث دور عوائق الدخول في تحدید العالقة بین التركیز 

Shepherdثالثا: دراسة 

المؤسســات التــي أنإلــىShepherdعنــد دراســة معادلــة انحــدار الربحیــة مــع متغیــرات اخــرى توصــل 
المؤسســات التــي تنشــط فــي أنجانــب إلــىتبــرة، ولویــة فــي تحقیــق ربحیــة معاألكبیــر تكــون لهــا و تتمتــع بمعــدل نمــ

1 idem
2 H. Michael Mann, Seller Concentration, Barriers to Entry, and Rates of Return in Thirty Industries 1950-1960; The
Review of Economics and Statistics, Vol 48, No 3, Aug 1966. pp. 296-307
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مــن همیــةأأقــلعوائــق الــدخول هــي أنربــاح مرتفعــة غیــر ائــق دخــول مرتفعــة بإمكانهــا تحقیــق أصـناعات ذات عو 
.1الحصة السوقیة من حیث مساهمتها في زیادة ربحیة المؤسسة

: Comanor and Wilsonرابعا: دراسة 

، حیث حاولت ادماج عوائق الدخول في تحلیل العالقة Bainجاءت هاته الدراسة في نفس سیاق دراسة 
االعتمــاد علــى بعــض المقــاییس الكمیــة Comanor and Wilsonتركــز الصــناعة، فقــد حــاول و بــین الربحیــة 

في ربحیة الصناعة من للتعبیر على قیم بعض المتغیرات الهیكلیة، حیث حاول الباحثان التعبیر عن مدى التغیر 
اخـتالف و اقتصـادیات الحجـم و عوائـق الـدخول الناتجـة عـن تمییـز المنتجـات و خالل االختالف في كل مـن التركیـز 

.2السوقو معدالت نم

حـدهما مطلـق یتمثـل فـي نسـبة التركیـز الباحثان علـى مقیاسـین للتركیـز أففي سبیل قیاس التركیز اعتمد
م ال، أن تركیـز الصــناعة كبیــر أجانــب متغیـر صــوري یعبــر علـى كــون إلـىربــع مؤسسـات فــي الصــناعة، كبـر أأل

حیث یأخذ هذا المتغیر قیمة مساویة ،C8مؤسسات في الصناعة 8كبرقیم نسبة التركیز ألىمعتمدا في ذلك عل
C8كان (إذاواحدـل C8اكان (إذا0و) 70 < ≤ المنتجات من جهة اخرى فقد عبر الباحثان على تمییز و ؛)70

ـــى االعـــالن ـــى هـــذا و ،مـــن خـــالل تقـــدیر حجـــم االنفـــاق عل ـــى األعل ـــل أســـاس نظـــر لهـــا الباحثـــان عل حـــد أنهـــا تمث
مــا إلــىهــذا راجــع و هــا تعتبــر عــائق مــن عوائــق الــدخول أنكــذلك علــى و ،الخصــائص الهیكلیــة للصــناعة مــن جهــة

:3یلي

ة مقارنـة بالمؤسسـات المتواجـدة المؤسسات الجدیدة في الصناعة مطالبة بتحمل تكالیف اعالن مرتفع
من قبل فـي الصـناعة، إذا تـم تقـدیرها مـن خـالل نصـیب الوحـدة الواحـدة مـن تكـالیف االعـالن، وبالتـالي 

فإن هذا یعطي میزة في التكالیف المطلقة للمؤسسات المتواجدة في الصناعة؛
 تحملهـا، وبالتـالي هناك حجم أدنى من تكالیف االعالن یتوجب على كل مؤسسة ناشـطة فـي السـوق

فإن أي اختالف في حجم اإلنتاج سوف یعطي أفضـلیة للمؤسسـات ذات حجـم اإلنتـاج الكبیـر، وبالتـالي 
فإن هذا یعني وجود اقتصادیات للحجم في االعالن؛

 االســتثمار فــي تمییــز المنتجــات یعطــي افضــلیة للمؤسســات المتواجــدة مــن قبــل فــي الصــناعة، علــى
نب افضلیتها على العمالء الجدد بالنسبة إلى مؤسسات االعالن.اعتبار أثر خبرتها إلى جا

1 Stephen Martin, op cit. p 471.
2Hay, Donald A., and Derek J. Morris. Industrial economics and organization: theory and evidence. Oxford University
Press, UK, 1991. p 225.
3 Stephen Martin, op cit. p 465.



الصناعياالقتصادمنهجوفقواألداءالصناعةهيكلبينالعالقةتحليلثالثل الــــصــــــــــــالف

132

على اقتصادیات السلم في اإلنتاج كعائق من Comanor and Wilsonوٕالى جانب تكالیف االعالن فقد اعتمد 
عوائق الدخول، من خالل الحجم األدنى القتصادیات السلم من جهة، ومن جهة اخرى من حیث حجم رأس المال 

لیة اإلنتاج؛الالزم لعم

Comanor and Wilsonوفي سبیل دراسة العالقة بین ربحیة الصناعة وبقیة المتغیـرات المفسـرة لهـا، اسـتخدم 
ـــ  ) وحــاوال تقــدیر three-digit industriesصــناعة مــن الصــناعات ذات ثالثــة أرقــام ( 41بیانــات خاصــة ب

=:1العالقة السابقة في النموذج الریاضي التالي 0,0398 + 0,254 + 0,00577 log( ) + 0,0339 + 0,0184+ 0,000395 ( 4)( )
تربط نسبة نفقات االعالن إلى المبیعات بربحیة الصـناعة، وهـذا عالقة طردیةویتضح من المعادلة السابقة وجود 

هـرت المعادلـة السـابقة وجـود عالقـة طردیـة بـین ما یبین أهمیـة تمییـز المنتجـات فـي التـأثیر علـى الربحیـة، كمـا اظ
ربحیة الصناعة وكل من متطلبات رأس المال ومعدل نمو السوق، كما توصلت الدراسة إلى نتـائج مماثلـة لدراسـة 

Bain كون التأثیر الموجب لتركیـز الصـناعة علـى ربحیتهـا یقتـرن بوجـود عوائـق دخـول مرتفعـة فـي من حیـث
.الصناعة

الصناعة واألداءفي تفسیر العالقة هیكلالحدیث: المنهج الثالثالمبحث 

بعـد المحــاوالت الســابقة لتحلیــل العالقـة بــین هیكــل الصــناعة واألداء، عبــر التركیـز علــى كــل مــن تركیــز 
الصناعة وعوائق الدخول، ظهرت مقاربات جدیدة حاولت تحلیل العالقة بین المتغیرین عبر ادراج متغیرات جدیدة 

المفسر للعالقة، سنحاول عبر هذا المبحث عرض مجموعة من تلك الدراسات.إلى النموذج

1 Ibid. p 466.
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التقلیديSCPول: المتغیرات المستحدثة في نموذج ال األ المطلب 

أوال: الخطر 

یمكن اعتبار الخطر مـن بـین العناصـر التـي بإمكانهـا تفسـیر االخـتالف فـي االیـرادات بـین كـل صـناعة 
لهذا حاول العدید من الباحثین ادراجه في و حتى بین المؤسسات الناشطة في نفس الصناعة، أو صناعة اخرى، و 

الصـافي علـى التغیـر األثرهذا في سبیل العمل على تحدید و ربحیتها، و عملیة تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة 
لقـد تـم ادراج و ، 1سسـاتالمترتـب علـى المخـاطر التـي تنشـط فـي ظلهـا تلـك المؤ األثـرفي العوائد من خالل فصـل 

ربحیتهـــا وفـــق منهجـــین رئیســـیین همـــا: مـــنهج و عالقـــة تركیـــز الصـــناعة الخاصـــة بعنصـــر الخطـــر فـــي الدراســـات 
منهج الرافعة المالیة.و االنحراف المعیاري 

مـن بـین I.N. Fisher and Hallتعـد دراسـة كـل مـن مـنهج االنحـراف المعیـاري لمعـدل عائـد المؤسسـات:.1
تشكیل معادلة انحدار تفسر التغیر فـي معـدل العائـد 1971لمجال، حیث حاول الباحثان سنة الدراسات في هذا ا

صناعة مختلفة، حیث اعتمـد فـي عملیـة تشـكیل معادلـة االنحـدار علـى 11لمجموعة من المؤسسات الناشطة في 
مـن بـین و هـا ضـروریة لتفسـیر التغیـر فـي معـدل العائـد، أنمجموعة من المتغیرات المفسرة التي كان یـرى الباحثـان 

مؤسسات 8كبرتلك المتغیرات المفسرة قام الباحثان بإدراج كل من تركیز الصناعة ممثال بمؤشر نسبة التركیز أل
تشیر نتائج معادلة و مؤشر االلتواء، و في كل صناعة، وكذلك متغیر الخطر معبرا عنه بمؤشر االنحراف المعیاري 

معـدل العائـد لكـل و بـین كـل مـن االنحـراف المعیـاري للعوائـد معنویـةو عالقـة موجبـة وجـود إلىار للباحثان االنحد
هاته أنمعدل العائد غیر و بین كل من تركیز الصناعة عالقة موجبةضا وجود أیمؤسسة، كما اظهرت المعادلة 

ر فــي تفســیر العالقــة بــین التركیــز ه عنــد ادراج عنصــر الخطــفإنــبالتــالي و ، غیــر معنویــةو كانــت ضــعیفة العالقــة 
العائد اصبحت تلك العالقة ضعیفة.و 

: فــي هــذا النــوع مــن الدراســات تـم االعتمــاد علــى مؤشــر الرافعــة المالیــة كمؤشــر عــن مـنهج الرافعــة المالیــة.2
M. Hall andمـن بـین هاتــه الدراسـات یمكـن ذكـر دراسـة و تتعـرض لهـا المؤسسـة، أنالمخـاطر التـي یمكـن 

Weiss حیث حاول الباحثان تفسیر التغیر في معدل العائـد لمجموعـة مـن المؤسسـات خـالل الفتـرة ،1967سنة
نسـبة التركیـز و *هـا مؤشـر الرافعـة المالیـةأهممن و ذلك باستخدام مجموعة من المتغیرات المفسرة و ،1956/1962
CR4 بینمـا ،معدل العائـدو التركیز بین معنویةو عالقة موجبة وجود إلىالدراسة حیث توصلت حجم المؤسسة،و

1 Donald A. Hay Derek j. Morris, op cit. P 223.
الموجوداتإجماليإلىالملكیةحقوقنسبةباستخدامآخربشكلعنھالتعبیرتم*
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ان المؤسســات التــي تعتمــد علــى أيمعــدل العائــد و بــین معــدل الرافعــة المالیــة عالقــة عكســیةوجــود إلــىتوصــلت 
.1أقلها تحقق عوائد فإنتمویل موجوداتها أجلاالقتراض الخارجي من 

مؤسســة خــالل الفتــرة 106وذلــك علــى عینــة مكونــة مــن 1972ســنة Galeوفـي دراســة أخــرى قــام بهــا 
، والتي حاول من خاللها تفسیر التغیر في معدل العائد لتلك المؤسسات معتمدا في ذلك باألساس 1963/1967

علــى حصصــها الســوقیة، والمخــاطر التــي تواجههــا مقاســة بنســبة حقــوق الملكیــة إلــى إجمــالي األصــول، وتوصــلت 
بین معدل العائد ونسبة حقوق الملكیة إلى إجمالي األصول وبالتـالي فـإن نتائجـه عالقة موجبةجود الدراسة إلى و 

.2كانت مماثلة لنتائج الدراسة السابقة

من جهة أخرى توجد مجموعة من الدراسات التي توصلت إلى اثبات العالقة االیجابیة المفترضة ما بین 
الـذي كـان یـرى Samuel H. Bakerالدراسـات یمكـن ذكـر دراسـة معدل العائد وحجم المخاطر، ومن بین هاتـه 

بأن النتائج التي توصلت الیها الدراسات السابقة كانت نتیجة للنموذج التي تم االعتمـاد علیـه فـي عملیـة التحلیـل، 
عائـد ولهذا فقد حاول في دراسته االعتماد على نموذج المعادالت اآلنیة بسبب وجود تأثیر متبادل مـا بـین معـدل ال

ومعنویــة بــین كــل مــن معــدل العائــد ونســبة حقــوق عالقــة عكســیةوتوصــلت الدراســة إلــى وجــود ،3وحجـم المخــاطر
الملكیــة إلــى إجمــالي األصــول، أي بمعنــى اخــر وجــود عالقــة طردیــة بــین كــل مــن المخــاطر ومعــدل العائــد وهومــا 

بــین التركیــز مقاســا بنســبة غیــر معنویــةو عالقــة ســلبیة یخــالف النتــائج الســابقة، بینمــا توصــلت دراســته إلــى وجــود 
التركیز ألكبر اربع شركات ومتوسط معدل هامش الربح.

، حیث تمكن Bakerإلى نفس النتیجة التي توصل الیها 1974سنة Hurdleمن جهة اخرى توصل 
Hurdleمــن اثبــات وجــود عالقــة موجبــة بــین كــل مــن حجــم المخــاطر ومعــدل العائــد، والشــيء الممیــز فــي دراســة 

هواعتمــاده علــى مؤشــرین لتقیــیم المخــاطر ویتعلــق األمــر ب تبــاین معــدل العائــد وكــذلك الرافعــة المالیــة معبــرا عنهــا 
حاول دراسة تلك العالقة من خالل القیام بتقدیر معالم نموذج االنحدار باستخدام Hurdleبحجم الدیون، كما أن 

رى على مرحلتین، وبین من خـالل دراسـته أهمیـة هاتـه كل من طریقة المربعات الصغرى العادیة والمربعات الصغ
معــدل العائــد علــى اعتبــار أن نتــائج الطریقــة الثانیــة توصــلت إلــى وجــود عالقــة -األخیــرة فــي دراســة العالقــة خطــر

موجبــة بــین المتغیــرین علــى عكــس طریقــة المربعــات الصــغرى العادیــة التــي توصــل مــن خاللهــا إلــى وجــود عالقــة 
1 Stephen Martin, op cit . P 475.
2 Bradley T. Gale, op cit. pp. 412-423
3 Samuel H. Baker, Risk, Leverage and Profitability: An Industry Analysis, The Review of Economics and Statistics, Vol
55, No 4, Nov 1973. pp. 503-507.
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للحصة السـوقیة للمؤسسـة علـى ربحیتهـا ( موجبأثرن، كما توصلت الدراسة أیضا إلى وجود سالبة بین المتغیری
.1مقاسا بمعادل العائد على حقوق الملكیة)

إلــى وجـود عالقـة موجبـة مــا بـین المخـاطر ومعـدل العائــد، 1979سـنة Neumannكمـا توصـل أیضـا 
رقیة، حیـث توصـل الباحـث إلـى وجـود عالقـة مؤسسة صناعیة تنشط في المانیـا الشـ334وذلك في دراسة شملت 

بــین تركیــز معنویــةو عالقــة موجبــة وتوصــل أیضــا إلــى وجــود موجبــة ومعنویــة بــین معــدل العائــد وحجــم المخــاطر
. 2الصناعة ومعدل العائد 

القوة التفاوضیة للمشترینثانیا: 

،فقـط بتركیـز المؤسسـات الناشـطة بهـاأثرلقد الحـظ العدیـد مـن االقتصـادیین بـأن ربحیـة الصـناعة ال تتـ
عملیة تحلیل ربحیة الصناعة فإنبالتالي و التأثیر على ربحیة الصناعة، و اآلخرلكن تركیز المشترین بإمكانه هو 

شـــهدت ظهـــور قـــوة مضـــادة تعـــرف بـــالقوة التفاوضـــیة للمشـــترین، لقـــد تـــم طـــرح نظریـــة القـــوة المضـــادة فـــي الســـوق 
)countervailing power theory من قبل (Galbraith ذلك للتعبیر على تعارض المصـالح و ،31952سنة

بین القوى المتفاعلة في السـوق، خصوصـا فیمـا یخـص معـامالت المؤسسـات الناشـطة فـي السـوق مـع المؤسسـات 
ان بعدما كـ،رباحهماألسعار التي تعظم أذلك على الحد من قدرة المنتجین على فرض وأثرالتي تقتني منتجاتها، 

ط.ذلك مرتبطا بسلوك المؤسسات الناشطة داخل الصناعة فق

ومــن بــین البــاحثین الــذین أرادوا دراســة مــدى تحقــق هاتــه النظریــة علــى أرض الواقــع، نجــد االقتصــادي 
Lustgarten الذي حاول دراسة تأثیر القوة التفاوضیة للمشترین على مقدار الهامش المحقق في الصناعة، وهذا

اد على البیانات الخاصة بالمدخالت والمخرجات القتصاد الوالیات المتحدة األمریكیة خالل سنة من خالل االعتم
، والتي تبین عملیات البیع والشراء التي تمت بین أغلب المؤسسـات األمریكیـة خـالل هاتـه السـنة، ومـن ثـم 1963

حیــث قـــام العمیلــة لهـــا.محاولــة تقــدیر مــدى تركـــز مشــتریات صــناعة معینــة فـــي یــد فئــة قلیلـــة مــن المؤسســات 
Lustgarten أكبر مؤسسات عمیلـة لمنتجـات 4بقیاس تركیز المشترین من خالل ثالثة مؤشرات هي: تركیز الـ

تلك الصناعة، إلى جانب المتوسـط المـرجح لمقـدار المقتنیـات السـنویة لكـل مؤسسـة مـن تلـك المؤسسـات العمیلـة، 

1 Gloria J. Hurdle, Leverage, Risk, Market Structure and Profitability; The Review of Economics and Statistics, Vol56,
No 4, Nov 1974. pp. 478-485.
2 Manfred Neumann et al, Profitability, Risk and Market Structure in West German Industries; The Journal of
Industrial Economics, Vol 27, No 3, Mar 1979. pp. 227-242.
3 Stephen Martin, op cit. P 479.
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فــي مجــال نشــاطها، وكــذلك مؤشــر تشــتت مشــتریات المؤسســات ومقارنتهــا مــع الحجــم األدنــى القتصــادیات الســلم 
العمیلة، أي هـل قامـت تلـك المؤسسـات باقتنـاء مشـتریاتها لـدى عـدد قلیـل مـن القطاعـات أم أنهـا تعتمـد فـي اقتنـاء 

.1مدخالتها على عدد كبیر من القطاعات

للقـوة التفاوضـیة للمشـترین علـى ربحیـة السـالباألثـروتوصلت الدراسة إلى اثبات ما كان متوقعـا حـول 
الصناعة، وهذا من خالل وجود معامالت انحدار سالبة وضعیفة للمؤشرات الثالث المعبرة على تركیز المشترین، 

بـین مؤشـر التركیـز (مقاسـا بالحصـة السـوقیة ألكبـر معنویـةو عالقة موجبة كما توصلت الدراسة أیضا إلى وجود 
تكلفة.-الهامش سعرأربع شركات في الصناعة) و 

ثالثا: التجارة الخارجیة 

المؤسسـات العاملـة بهـا كانـت تعتمـد أداءبـالصناعةتربط هیكل أنعملیة تحلیل العالقة التي یمكن أن
خـذ بعــین االعتبـار البیانـات الخاصـة بالتجــارة األبالخصـوص علـى تحلیـل البیانـات الخاصــة بالسـوق المحلیـة دون 

امكانیة تأثیر التجارة الخارجیة في تحدید طبیعة إلىبحاث األدراسة، حیث تشیر بعض الخارجیة للصناعة محل ال
جـزاء سـوقیة وبالتـالي تعنـي أ،ذلك ألن التجارة الخارجیة تعنـي وجـود امتـدادا للسـوق المحلیـةو ، أداء-العالقة هیكل

.منافسین جدد غیر محلیینو ،جدیدة

دراســة مــدى تــأثیر خصــائص التجــارة الخارجیــة علــى طبیعــة العالقــة إلــىهــذا مــا دفــع بعــض البــاحثین 
Louis and Francesر الدراســة التــي قــام بهــا الباحثــانمــن بــین تلــك الدراســات یمكــن ذكــو ، أداء-هیكــل

Ferguson Esposito مریكیـة األصناعة صغیرة فـي الوالیـات المتحـدة 77على عینة مكونة من ،1971سنة
مؤشــرات التجــارة الخارجیــة إلــى، حیــث حــاول الباحثـان قیــاس انحــدار مؤشــر الربحیـة 1965-1963خـالل الفتــرة 

خـرى التـي األجانب بعض المتغیرات إلىالمبیعات في كل صناعة، إلىلكل صناعة معبر عنها بنسبة الواردات 
ییـز المنتجـات، المبیعـات كمؤشـر علـى تمإلىبإمكانها التأثیر على ربحیة كل صناعة، مثل نسبة نفقات االعالن 

dummyالــذي تــم التعبیــر عنــه بمتغیــر صــوري  ( و منشــآت فــي كــل صــناعة 8كبــركــذلك نســبة التركیــز ألو 
variable كانــت نســـبة إذاصــفرالقیمــة و فــي المائــة70مــن أكبـــركانــت قیمــة التركیــز إذاواحــد) یأخــذ القیمــة

.في المائة70من أقلالتركیز 

1 Steven H. Lustgarten, The Impact of Buyer Concentration in Manufacturing Industries, The Review of Economics and
Statistics, Vol 57, No 2, May 1975. pp. 125-132.
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عالقـة ظهـرت النتیجـة وجـود مؤشر الـواردات علـى الربحیـة، حیـث أمتوقع لالاألثرثبتت ونتائج الدراسة أ
حجـــم الـــواردات علـــى مســـتوى لأثـــروجـــودذلـــك یعنـــيو ربحیـــة الصـــناعة، و بـــین مؤشـــر الـــواردات معنویـــةو ســـلبیة 

عالقــة ظهـرت نتیجــة االنحــدار وجــود ات المحلیــة داخــل الصــناعة، بینمــا أتحــدده المؤسســأنسـعار الــذي یمكــن األ
.1ربحیتهاو بین تركیز الصناعة معنویةغیر 

حـول طبیعـة العالقـة بـین هیكـل 1976سـنة Pagoulatos and Sorensenوفـي دراسـة لكـل مـن 
الصناعة وربحیتها مقاسة بهامش الربح المحقق في الصناعة، واألثر المتوقع لمؤشر الـواردات (معبـر عنـه بنسـبة 

صناعة في مجموعة مـن 38لعالقة، حیث شملت عینة الدراسة الواردات إلى إجمالي المبیعات) على شكل تلك ا
، وتوصلت الدراسة إلى نفس النتیجة التي توصلت 1965الدول التابعة إلى السوق األوروبیة المشتركة خالل سنة 

الیها الدراسة السابقة، من حیث عدم وجود عالقة معنویة بین تركیز الصناعة وهامش الربح بها، إلى جانب وجود 
.2قة سلبیة ومعنویة بین نسبة الواردات وهامش الربحعال

على أثر االصالحات التي قامت في دولـة الشـیلي 1986سنة Melo and Urataفي دراسة قام بها 
أداء، وذلـــك مـــن خـــالل مقارنـــة بیانـــات -فـــي ســـنوات الســـبعینات مـــن القـــرن الماضـــي علـــى طبیعـــة العالقـــة هیكـــل

، ومن بین جوانب االصالحات التـي ركـزت علیهـا دراسـته نجـد 1979و1967مجموعة من الصناعة بین سنتي 
ارجیــة ( الصــادرات والــواردات) علــى طبیعــة تلــك العالقــة، والنتیجــة التــي توصــلت إلیهــا أثــر متغیــرات التجــارة الخ

) hirschman herfandahlبـین تركیـز الصـناعة ( مقاسـا بمؤشـر معنویـةو عالقة موجبـة الدراسة أثبتت وجـود 
ــة الســالبةوربحیتهــا مقاســة بهــامش التكلفــة، كمــا اثبتــت نتــائج الدراســة تحقــق  ســبة الــواردات بــین كــل مــن نالعالق

.3وهامش الربح
أداء فـي -حول أثر مؤشـرات التجـارة الخارجیـة علـى العالقـة هیكـل1988سنة T C Chouأما دراسة 

القطاع الصناعي في التایوان، من خـالل االعتمـاد علـى نمـوذج معـادالت آنیـة یتكـون مـن أربـع معـادالت، وأربعـة 
تكلفة، الصادرات والواردات، توصل الباحث من خاللهـا -ربحمتغیرات داخلیة تتمثل في كل من التركیز، الهامش 

.4بین التركیز وهامش الربحمعنویةو عالقة موجبة إلى وجود 

1 Louis Esposito and Frances Ferguson Esposito, Foreign Competition and Domestic Industry Profitability, The Review
of Economics and Statistics, Vol 53, No 4, Nov 1971. pp. 343-353.
2 Emilio Pagoulatos and Robert Sorensen, Foreign trade, concentration and profitability in open economies, European
Economic Review, Volume 8, Issue 3, October 1976, pp 255–267.
3 Jaime de Melo and Shujiro Urata, The influence of increased foreign competition on industrial concentration and
profitability, International Journal of Industrial Organization, Volume 4, Issue 3, September 1986, pp 287–304.
4 Tein-Chen Chou, op cit, pp. 429-443.
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نمو الصناعة: رابعا

هـذاو ،المیدانیـةالدراسـاتمـنالعدیـدمحـوربهـاو معـدل النمـو العالقـة بـین تركیـز الصـناعة هاتهشكلت
ولـىاألالمجموعـةمجمـوعتین،إلـىانقسمتالدراساتتلكنتائجأنغیرالعالقة،تلكطبیعةإلىالتوصلبهدف
نموهـاو الصـناعةتركیـزبـینعكسیةعالقةهناكأنإلىتوصلتShepherdوNelsonمنكلبنتائجممثلة

.بداخلهاالتركیزتراجعفيالمساهمةبإمكانهالصناعةو نمأنأي

فــإناالحتكــار،هیكــلذاتالصــناعاتفــيهأنــهــيالدراســاتتلــكمنهــاانطلقــتالتــيالفكــرةأنحیــث
المنتجاتمنأقلحجمتسویقو إنتاجخاللمنارباحهاتعظیمعلىتعملسوفبهاالعاملةالمحتكرةالمؤسسات

لظهورالمجالیفتحهذافإنالزمنعبرو نمالصناعاتتلكتشهدعندماو المنافسة،بحالةمقارنةعلىأ بأسعارو 
علـىجدیـدةمؤسسـاتسـیحفزهـذافـإنالصـناعةلربحیـةنظراو ،المحتكرقبلمنمغطاةغیرأكبرسوقیةاجزاء

أيالمحتكـرة،المؤسسـةعمالءمنالتقربدونالصناعةفيالموجودةالعوائقمنبالرغم،الصناعةإلىالدخول
مــنثابتـاالمحتكـرةالمؤسســةعمـالءحجـمبقــاءحالـةففـيبالتــاليو المتبقیـة،السـوقیةجــزاءاألمـعالتعامـلمحاولـة

تراجعبالتاليو المحتكرةللمؤسسةالسوقیةالحصةتراجعإلىسیؤديهذافإن،خرىأجهةمنالسوقو نمو ،جهة
الفتـرةخـاللالصـناعةمـنمجموعـةحـولجمعهاتمبیاناتعلىبناءالباحثینسجلهاالنتیجة التيهي؛ و التركیز
1947/1958.

توصـلDalton and Rhoadesـلـدراسـةهنـاكالمجموعـةهاتـهضـمنخـرىاألالدراسـاتبـینمـنو 
ـــانفیهـــا ـــىكـــذلكالباحث ـــینعكســـیةعالقـــةوجـــودإل ـــزو الصـــناعةو نمـــمـــنكـــلب ـــداخلها،التركی دراســـةكـــذلكو ب

Arabinda Ghoshمـــنالعدیـــدفـــيالمتغیـــرینبـــینعكســـیةعالقـــةوجـــودإلـــىخـــرىاألهـــيتوصـــلتالتـــي
.1948/1968الفترةخاللالهندفيالصناعات

الصــناعةو نمــمــنكــلبــینعالقــةأيوجــودبعــدمتــرىكانــتهــافإنالنتــائجمــنالثانیــةالمجموعــةأمــا
الذيDavid Kamerschenـلدراسةهناكالنتائج،هاتهمثلإلىتوصلتالتيالدراساتبینمنو تركیزها،و 

/ 1947الفتــرةخــاللالعینــةنفــسدراســةخــاللمــنذلــكو ShepherdوNelsonمــنكــلعینــةتوســیعحــاول
.1الفترةهاتهخاللالمتغیرینبینعالقةأيوجودعدمإلىدراستهتوصلتو 1963

1Kamerschen, David R, Market growth and industry concentration, Journal of the American Statistical Association vol
63, N°321, 1968. pp 228-241.
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وبالتالي فإنه عند القیام بدراسة أثر نمو الطلب الخاص بالصناعة محل الدراسة على أدائها سیتأثر هـو 
التحلیـل، وبالتـالي فإنـه تـم التعامـل مـع تركیـز الصـناعة ومعـدل نموهـا األخر بطبیعة البیانات المعتمـدة فـي عملیـة

على أنهما متغیران مستقالن وهذا عند دراسة معادلة انحدار معدالت الربحیة على كلیهما.

Bradburdومن بین الدراسات التي حاولت الربط بین نمو الصناعة وهامش الربح المحقق نجد دراسة 
and Caves لتــي حــاول مــن خاللهــا الباحثــان دراســة أثــر النمــو والتركیــز داخــل الصــناعة علــى ، وا1982ســنة

صــناعة تنــتج منتجــات نصــف مصــنعة، أي منتجــات موجهــة إلــى عملیــة 77هــامش الــربح فــي عینــة مكونــة مــن 
بـین معـدل معنویـةو موجبـة ، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة 1(producer goods industries)اإلنتـاج 

النمـو ومقــدار هــامش الـربح فــي عینــة الدراسـة مــا عــدا فــي الصـناعات شــدیدة التركیــز، وهـذا یمكــن رده إلــى ســلطة 
المؤسسات المحتكرة على مستوى األسعار السائدة في السوق، وبالتالي فإن هناك استجابة ضعیفة لألسعار للتغیر 

في معدل النمو.

إلــى أن أثــر التركیــز علــى هــامش الــربح فــي 1990نة ســKwokaومــن جهــة أخــرى توصــلت دراســة 
في عینة الدراسة التي قام بدراستها)، وبالتالي فإن في المائة12الصناعة كان كبیرا عند معدالت نمو متوسطة (

أي زیادة أو تراجع في معدالت النمو عن تلك المستویات ینتج عنها أثر منخفض لتركیز الصناعة على الهامش، 
في الصناعات شدیدة رأس المال، وأن یكون منخفضاهامش الربح - یر معدل النمو على العالقة تركیزكما أن تأث

تــأثیر معــدالت النمــو یكــون فقــط فــي حالــة معــدالت النمــو الموجبــة، أمــا فــي حــاالت الركــود فــإن معــدالت النمــو ال 
.     2هامش ربح–تؤثر على العالقة تركیز 

: تنویع المنتجات خامسا

یعتبر مؤشر تنوع المنتجات داخل الصناعة من بین المؤشرات التي تم االستعانة بها في تفسیر العالقة 
تحققهـا المؤسسـات أنهـذا انطالقـا مـن االعتقـاد السـائد حـول الفـرص التـي یمكـن و ربحیتهـا، و بین هیكل الصـناعة 

واألثـر،لمحققة مـن اقتصـادیات النطـاقالناشطة في صناعة ما من تنویع سلة منتجاتها، خاصة ما تعلق بالوفرة ا

1 Ralph M. Bradburd and Richard E. Caves, A Closer Look at the Effect of Market Growth on Industries' Profits, The
Review of Economics and Statistics, Vol 64, No 4, Nov 1982.pp 635-645.
2 John E. Kwoka, The Effect of Market Growth and Contraction on Industry Price-Cost Margins, Eastern Economic
Journal, Vol 16, No 3, Jul- Sep  1990. pp 221-227.
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عملیة اثبات هاته النظریة لم یتحقق على أنتلك المنشآت، غیر أداءاالیجابي المتوقع لتلك الوفرة على مؤشرات 
أرض الواقع إال في ظل شروط معینة.

نتیجــة إلــىغلــب الدراســات التــي تمــت فــي هــذا المجــال لــم تســتطع التوصــل بــأن أ Carterحیــث یــرى 
تنویــع المنتجــات أنMiller، بینمــا یــرى 1االیجــابي الســتراتیجیة تنویــع المنتجــاتاألثــرضــحة حــول مــدى تحقــق وا

علـى اعتبـار ،المنشـأةأداءایجابي على أثریكون له أنیمكن اإلنتاجنفس تكنولوجیا و القائمة على نفس المعرفة 
إنتـــاجالمؤسســـة التـــي تمتلكهـــا والتـــي تســـتغلها فـــي فـــإنبالتـــالي و ،بـــطء عملیـــة نقلهـــاو صـــعوبة و تكالیفهـــا المرتفعـــة 

بـین تنویـع DONALD L. ALEXANDERكـذلك میـز و ،2اإلنتـاجمنتجات متنوعة بإمكانها تحقیق وفرات فـي 
مـن خـارج تكـونتنویع المنتجات الخاص بمؤسساتو المنتجات الذي تمارسه المؤسسات الناشطة داخل الصناعة 

ول من تنویـع المنتجـات األالنوع أنإلىتوصلت دراسته و الصناعة محل الدراسة، داخل هاتقدم منتجاتو الصناعة 
علـى سـالباو النـوع الثـاني كـان كبیـراأثـربینمـا ،على ربحیة المؤسسـات داخـل الصـناعةمعنويأثرأيلیس له 
. 3داخل الصناعةاألداءمؤشرات 

الـربح معنویـة بـین تنویـع المنتجـات و قـة عالأيعدم وجود إلىخرى األتوصلت مجموعة من الدراسات و 
أيوجـود عـدم إلـىالتي توصـلت و في مجال الصحة Rivers and alمن بینها دراسة و ، 4المحقق في الصناعة

فــي أثــرأيلــیس لــه تنویــع المنتجــات أنأيالــربح المحقــق فــي المجــال الصــحي، و بــین تنویــع المنتجــات عالقــة
.5تفسیر الربح المحقق في هاته الصناعة

: التوزیع الجغرافي سادسا

یعتبـــر عنصـــر التوزیـــع الجغرافـــي مـــن بـــین العناصـــر التـــي تـــم ادماجهـــا فـــي تفســـیر العالقـــة بـــین هیكـــل 
الصـناعات التـي أنأي، األداءالتركیز على ثرادائها، حیث تم االعتماد علیه باعتباره عامل معدل ألو الصناعة 

ضـعیف لحریـة أثـرهاته الصناعة تشـهد فإن،العمالءو الطلب على منتجاتها بالبعد الجغرافي بین الموردین أثریت
أنمـن خـالل دراسـتهما Eaton and Lipseyالمؤسسات الناشطة بها، حیث استنتج كل من أداءالدخول على 

1 John R. Carter, In Search of Synergy: A Structure-Performance Test, The Review of Economics and Statistics, Vol 59,
No 3, Aug 1977. pp 279- 289.
2 Douglas J. Miller, Technological Diversity, Related Diversification, and Firm Performance, Strategic Management
Journal, Vol 27, No 7, Jul 2006. pp 601-619 .
3 DONALD L. ALEXANDER, Diversification and market performance, Review of Industrial Organization, Vol 3, No 1,
1986. pp 44-64
4 Hay, Donald A., and Derek J. Morris, op cit. P 233.
5 PATRICK ASUBONTTENG RIVERS, SAUNDRA H. GLOVER and GEORGE MUNCHUS, Diversification strategy and
performance: implication for health services research, Journal of Health and Human Services Administration, Vol 21,
No 3, WINTER 1999. pp 364-389.
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درجـة فـإنتتمیـز بتكـالیف نقـل معتبـرة التـي و العمـالء، و الصناعات التي یكون بها بعد جغرافي كبیر بین الموردین 
إلى تؤدي أنالمنافسة الشدیدة بها ال یمكنها أنأيرباح المحققة بها، األعلى ضعیفأثرلها المنافسة بها یكون 

حیـث یـرى ،قـد شـككا فـي هاتـه النتیجـةParkman and Johnsonأنغیـر ، رباح معدومة في المدى الطویلأ
ال یمكـن دراسـته بـنفس البسـاطة التـي كـان ینظـر و ا،تعقیـدو أكثـرتأثیر التوزیـع الجغرافـي للصـناعة هـأنالباحثان 

.1Eaton and Lipseyالیها كل من 

بـإدراج متغیـر التوزیـع , مثل ما تم التطرق الیـه مـن قبـلCollins and Prestonكذلك قام الباحثان و 
، كلما كانت قیمة هذا المؤشر صغیرة كلمـا Geoماد على مؤشر الذي تم قیاسه باالعتو الجغرافي كمحدد للهامش 

األثــردل ذلــك علــى وجــود توزیــع جغرافــي كبیــر لمنتجــات الصــناعة، حیــث توضــح نتــائج االنحــدار بــین المتغیــرین 
مما یدل على العالقة الموجبة سالبامعامل االنحدار كان أنالمتوقع للتوزیع الجغرافي على الهامش على اعتبار 

.2تربط كل من التوزیع الجغرافي للمنتجات بالهامشأني یمكن الت

: المجموعات االستراتیجیةسابعا

تتمثل المجموعات االستراتیجیة فـي مجموعـة مـن المؤسسـات الناشـطة فـي نفـس الصـناعة والتـي تحـاول 
إلـىه یمكـن النظـر فإنـبالتـالي و سلوك مشترك یخدم مصـالح المجموعـة، إلىالتوصل أجلالتنسیق فیما بینها من 

ه تعـدیل مؤشـر التركیـز أنها مؤشر اخر من مؤشرات هیكل الصناعة من شأنهاته المجموعات االستراتیجیة على 
للتركیـــز داخـــل كبیـــرأثـــروجـــود إلـــىالـــذي توصـــل Newmanهـــذا مـــا توصـــلت الیـــه دراســـة و داخـــل الصـــناعة، 

مقارنـة ،بداخل الصناعة التي تحتوي على مجموعات استراتیجیة متجانسة فیما بینهـااألداءالصناعة على مؤشر 
التــي تكــون المجموعــات أو ،ضــعیف للتركیــز علــى الصــناعات التــي ال تحتــوي علــى مجموعــات اســتراتیجیةأثربــ

ل المجموعة التجانس في نشاط المؤسسات الناشطة داخأناالستراتیجیة الناشطة بها غیر متجانسة، على اعتبار 
.3التنسیق فیما بینهمو االستراتیجیة یعتبر عامل مهم في تسهیل التواطؤ 

فــي دراســتهم للصــناعة المصــرفیة فــي Leask and Parkerهــي نفــس النتیجــة التــي توصــل الیهــا و 
وجـود مجموعـات اسـتراتیجیة متجانسـة فیمـا بینهـا مـن حیـث النشـاط الـذي أثـرحول ، 2007سنة المملكة المتحدة

المجموعــات االســتراتیجیة تتمثــل فــي مجموعــة مــن المؤسســات التــي تتعــاون فیمــا أنمارســه، حیــث یــرى الباحثــان ت

1 Ronald N. Johnson and Allen Parkman, Spatial Monopoly, Non-Zero Profits and Entry Deterrence: The Case of
Cement; The Review of Economics and Statistics, Vol 65, No 3, Aug 1983. pp 431-439.
2 Norman R. Collins and Lee E. Preston, op cit. pp 271-286.
3 Howard H. Newman, Strategic Groups and the Structure-Performance Relationship, the Review of Economics and
Statistics, Vol 60, No 3, Aug 1978. pp 417-427.



الصناعياالقتصادمنهجوفقواألداءالصناعةهيكلبينالعالقةتحليلثالثل الــــصــــــــــــالف

142

التواطــؤ بــین هاتــه المنشــآت فــإنعلیـهو ،هــا ال تتنــافس فیمــا بینهــافإنبالتـالي و ،ال تنشــط ضــمن نفــس الســوقو بینهـا 
.1الخاصة بهااألداءبإمكانه المساهمة في تحسین مؤشرات 

أداء-المطلب الثاني: مدخل الكفاءة في تفسیر العالقة هیكل

أداء-أوال: ظهور منهج الكفاءة كمدخل لتحلیل العالقة هیكل

the structure( األداء-لقـد شـهد النمـوذج التقلیـدي، المعـروف بنمـوذج الهیكـل performance
hypothesis نتـائج العدیـد مـن االنتقـادات علـى الـرغم مـن الأداء،–) المستخدم في تفسـیر العالقـة هیكـل سـوق
لیها النموذج، حیث حاول النموذج السابق تفسیر العالقة باالعتمـاد علـى نمـوذجین فـرعیین رئیسـیین التي توصل إ
احتمـاالت كبیـرة و ها تتوفر على فرص فإنالذي یرى بأن الصناعات التي تتمیز بتركیز عالي scpـهما: نموذج ال

ا سـیمكنها مـن ذهفإن بالتالي و بتكالیف تواطؤ منخفضة، و ،التواطؤ فیما بین المنشآت العاملة بهالظهور عملیات 
ممــا یسـمح لهــا بتحصـیل أربــاح سـعار المنافسـة األحـوال تكــون مرتفعـة عــن أفــي اغلـب ،فـرض اسـعار مناســبة لهـا

مرتفعة.

)، حیـث Relative Market Power RMPوالنمـوذج الفرعـي الثـاني هـو نمـوذج الحصـة السـوقیة ( 
یــرى هــذا النمــوذج بأنــه فقــط المؤسســات التــي تتمتــع بحصــص ســوقیة معتبــرة، هــي فقــط المخولــة بتحصــیل اربــاح 

یــرى بــأن كــل المؤسســات SCPمعتبــرة، وبالتــالي فــإن الفــرق بــین النمــوذجین الفــرعیین یكمــن فــي أن نمــوذج ال 
ى أربـاح غیـر عادیـة، أي أن مؤشـر األداء العـام الناشطة داخل الصناعات مرتفعة التركیـز بإمكانهـا الحصـول علـ

للصــناعة ســیكون مرتفعــا فــي حالــة التركیــز المرتفــع؛ بینمــا یركــز النمــوذج الثــاني علــى المؤسســات ذات الحصــص 
السوقیة الكبیرة وعلیه فإن النموذج الثاني یرى بأن التركیز المرتفـع سـیكون فـي صـالح المؤسسـات ذات الحصـص 

غیرهـــا، وعلیــه فـــإن هــذا یجعـــل مــن الحصـــص الســوقیة كشـــرط لالســتفادة مـــن مزایــا التركیـــز الســوقیة الكبیــرة دون 
المرتفع، أي أنه یرى بعدم وجود عالقة مباشرة بین تركیز الصناعة وربحیتها.

ویمكن تمثیل النموذجین السابقین باالعتماد على المخططین التالیین:

1 Graham Leask and David Parker, Strategic Groups, Competitive Groups and Performance within the U.K.
Pharmaceutical Industry: Improving Our Understanding of the Competitive Process, Strategic Management Journal,
Vol 28, No 7, Jul 2007. pp 723-745 .
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التقلیديSCPــ): مخطط یوضح فرضیة ال2ـ 3الشكل رقم (

باالعتماد على الشرح السابقالمصدر: من اعداد الباحث

RMPــفرضیة ال): مخطط یوضح 3ـ 3الشكل رقم (

باالعتماد على الشرح السابقالمصدر: من اعداد الباحث

یتضح من خالل الشـكلین السـابقین بـأن تركیـز الصـناعة یعتبـر محـددا رئیسـیا ألداء المؤسسـات العاملـة 
مباشـرة فـي بها، غیر أن العالقة بین تركیز الصناعة واألداء كانت مباشرة في النموذج األول فـي حـین أنهـا غیـر 

أداء فتعتبر مباشرة في كلى النموذجین على اعتبار أن كل من التركیز -النموذج الثاني، أما العالقة هیكل صناعة
والحصة السوقیة هما مؤشرین من مؤشرات هیكل الصناعة.

كانت النتیجة السابقة محل انتقاد كبیر من قبل مجموعة من الباحثین، حیث حاولوا من خالل مجموعـة 
األعمال المیدانیة، اثبات عدم تحقق الفرضیات الخاصة بالنماذج السـابقة، وأن هنـاك حاجـة إلـى تبنـي نمـاذج من 

.1مدرسة شیكاغوهیكل، والتي تم تبنیها من قبل -جدیدة عرفت فیما بعد بنماذج الكفاءة

، 21973بدایة من سنة Demsetzومن بین أولى األعمال التي ساهمت في هذا المجال نجد اعمال 
والذي یرى بأن دور تركیز الصناعة في تحدیـد شـكل األداء الخـاص بالمؤسسـات یعـد صـغیرا، ویمكـن اثبـات ذلـك 
مــن خــالل دراســة عالقــة الــربح بحجــم المؤسســة، حیــث یمكــن مالحظــة أنــه كلمــا اقتــرب حجــم المؤسســة مــن حجــم 

1 Stephen Martin, op cit. P 487.
2 André Bellehumeur, l’organisation industrielle au CANADA ; Gaëtan Morin Editeur, CANADA, 1994. P 17.

مرتفعة (أداء)أرباح التركیز المرتفع ( ھیكل صناعة)

التقلیديSCPنموذج ال 

أرباح مرتفعة (أداء)حصة سوقیة كبیرة (ھیكل صناعة)

RMPنموذج ال 

سلطة سوقیة
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-ح دور الكفاءة في تفسیر العالقة هیكلاإلنتاج األمثل، كلما زاد أثر تركیز الصناعة على األداء، ومن هنا یتض
. 1أداء، ولیس التواطؤ وحجم الحصة السوقیة هي وحدها التي یمكن أن تزید من ذلك األثر

أداء، والتي كانت قائمة -بأن النتائج التي تم التوصل إلیها حول العالقة هیكلPeltzmanوكذلك یرى 
لقیــام مجموعــة مــن األبحــاث التــي بإمكانهــا اظهــار الــدور علــى مبــدأ التواطــؤ تعتبــر غیــر تامــة، وأن هنــاك ضــرورة
.2الذي یمكن أن تلعبه الكفاءة في تفسیر العالقة السابقة

أداء، من خالل التأثیر على حجمیهما داخـل كـل صـناعة، -ویمكن للكفاءة أن تحدد شكل العالقة هیكل
بها من امتالك حصص سوقیة معتبرة حیث یرى باحثو مدرسة شیكاغو بان الكفاءة تسمح للمؤسسات التي تتمیز

داخل أسواقها من خالل القدرة على عـرض منتجاتهـا بأسـعار تنافسـیة نظـرا لتكالیفهـا المنخفضـة، وجـودة منتجاتهـا 
المشابهة لجودة منتجات منافسیها، مما یسمح لها مـن زیـادة حجـم مبیعاتهـا وبالتـالي تعزیـز حصـتها السـوقیة، ممـا 

.3قیة أكبر، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى زیادة التركیز داخل الصناعة من جهةیعني الحصول على سلطة سو 

ومــن جهــة أخــرى فــإن زیــادة الهــامش الــذي تحصــل علیــه تلــك المؤسســات التــي تتمیــز بالكفــاءة، یســمح 
بتحسین مؤشرات األداء الخاصة بها، وعلیه فإن العالقة الموجبة التي یمكن أن تنشأ بن هیكل الصـناعة واألداء، 

اخل الصناعة، غیر أن مساهمة یرجع باألساس (حسب مدرسة شیكاغو) إلى الكفاءة التي تتمتع بها المؤسسات د
الكفــاءة فــي تفعیــل دور ســلطة الســوق لتحقیــق أربــاح مرتفعــة جــاء معاكســا لمــا جــاءت بــه نظریــة الحیــاة الهادئــة لـــ 

Hicks )Quiet Life hypothesis والتي ترى بأن المؤسسات التـي تتمتـع بسـلطة سـوقیة كبیـرة لـدیها حـافز ،(
، وبالتالي فإنها ال تهتم بمستوى تكالیفها مادامـت لـدیها القـدرة 4ویر كفاءتهاقلیل ( یكاد یكون معدوما) من أجل تط

علــى رفــع أســعارها إلــى القــدر الــذي یســمح لهــا بتحقیــق أربــاح، أي تحصــیل مســتوى متوســط مــن األربــاح وبأســعار 
ي:لنموذج في الشكل التالل، ویمكن تمثیل الفرضیة الرئیسیة 5مرتفعة نتیجة استغالل سلطتها السوقیة

1 Harold Demsetz, Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy, Journal of Law and Economics, Vol 16, No1,
Apr 1973. pp. 1-9
2 Sam Peltzman,The Gains and Losses From Industrial Concentration, NBER Working Papers 0163, National Bureau of
Economic Research, Inc. 1977. URL: http://www.nber.org/papers/w0163.pdf. Consulté le 15/02/2015 à 11:34.
3 John A. Goddard, Philip Molyneux & John O. S. Wilson, European Banking: Efficiency, Technology and Growth, John
Wiley & Sons, USA, 2001. P 37.
4 PAOLO COCCORESE and ALFONSO PELLECCHIA, Testing the ‘Quiet Life’ Hypothesis in the Italian Banking Industry;
Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, vol 39, no 3, 2010, pp 173–202.
5 Koetter, Michael and Vins, Oliver: The quiet life hypothesis in banking: Evidence from German savings banks;
Working paper series, Johann-Wolfgang-Goethe- Universität Frankfurt am Main, Fachbereich
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هیكل-): مخطط یوضح نموذج الكفاءة4ـ 3شكل رقم (

باالعتماد على الشرح السابقالمصدر: من اعداد الباحث

مــن خــالل الشـــكل عــدم وجــود عالقــة مباشـــرة مــا بــین هیكــل الصـــناعة ممــثال بتركیزهــا وأداء المؤسســـات ویتضــح
العاملة بها؛

أداء -لقـد ســارت العدیـد مــن الدراســات فـي نفــس الـنهج الســابق، مــن خـالل محاولــة تفسـیر العالقــة هیكــل
ل نمــوذج انحــدار یكــون فیــه تشــكی1985ســنة smirlockعبــر االعتمــاد علــى النمــوذجین الســابقین، حیــث حــاول 

قـة موجبـةعالربحیة البنك كتابع لكل من حصة السوق، التركیز وبعـض المتغیـرات االخـرى، وتوصـل إلـى وجـود 
. 1بین الربحیة والحصة السوقیة لكل بنك، بینما ال توجد أي عالقة بین التركیز والربحیة

-غیر أن هناك دراسات اخرى تمـت فـي نفـس الفتـرة السـابقة، وتوصـلت إلـى عـدم تحقـق نمـوذج الكفـاءة
Rهیكـل، وهـذا بـدون ادراج مؤشـر مباشـر للكفـاءة فـي النمـوذج الـذي تـم دراسـته، وهـو حـال دراسـة  Clarke, S

Davies and M Watersonحصــص حیــث توصــلوا إلــى نفــي أن االخــتالف فــي ربحیــة المؤسســات ذات ال
الســـوقیة الكبیـــرة والمؤسســـات الصـــغیرة  كـــان كبیـــرا فـــي حالـــة الصـــناعات ذات التركیـــز المرتفـــع، أي أن اســـتجابة 

ال یوجـد األرباح لالرتفاع في تركیز الصناعة كان متقاربا بین المؤسسات الكبیرة والصغیرة، وبالتالي فإنـه حسـبهم 

Wirtschaftswissenschaften Finance & accounting, No 190. 2008. P 4.
URL:https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/36642/1/587861053.pdf. Consulté le 15/02/2015 à 10:54.
1 Lawrence G. Goldberg, a Anoop Rai, The structure-performance relationship for European banking; Journal of
Banking & Finance, Volume 20, Issue 4, May 1996, pp 745–771.

تركیز كبیر للسوق

مؤشرات أداء جیدة تكالیف منخفضة

حصة سوقیة كبیرة

كفاءة كبیرة

ھیكل-نموذج الكفاءة
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-D.M. Lloydفـــس النتیجـــة التـــي توصـــل الیهـــا  ؛ وهـــي ن1أداء-للكفـــاءة علـــى طبیعـــة العالقـــة هیكـــلأثـــرأي
Williams and Molyneux توصل من 1986/1988في دراسة للصناعة المصرفیة في اسبانیا خالل الفترة ،

التقلیدیة، وذلك مـن خـالل فعالیـة التـواطء بـین البنـوك فـي زیـادة scpتحقق فرضیة ال تأكیدخاللها الباحثان إلى 
.2أداء-الباحثان فرضیة الكفاءة في تفسیر العالقة هیكلربحیة الصناعة، بینما نفى

الهیكل على ارض الواقع، تم تجزئتهـا إلـى فرضـیتین رئیسـیتین همـا: -دراسة مدى تحقق فرضیة الكفاءةل
) والتي تهتم بدراسة أثر الكفاءة الناتجة عن توفر إدارة وتكنولوجیا جیـدة ( أي الكفـاءة X )ESXفرضیة الكفاءة 

Xأداء، أما الفرضیة الفرعیة الثانیة فتتمثل في فرضیة كفاءة الحجم (-) على العالقة هیكلESS والتي تحاول (
أداء.-دراسة مساهمة الكفاءة الناتجة عن حجم اإلنتاج المرتفع للمؤسسات على العالقة هیكل

أداء-لتفسیر العالقة هیكل صناعةBergerثانیا: نموذج 

، مـن خـالل مجموعـة مـن األعمـال Allen N. Bergerیرجـع الفضـل فـي تطـویر نمـوذج الكفـاءة إلـى 
أداء، وذلـك مـن خـالل تطـویر -حاول من خاللها دراسة مدى تأثیر متغیر الكفاءة في تحدید طبیعـة العالقـة هیكـل

مــن البنــوك فــي علــى عینــة مكونــة مــن مجموعــة1995نمــاذج ریاضــیة لدراســة ذلــك األثــر، ففــي دراســة لــه ســنة 
ادراج مجموعــة مــن المعــادالت تعبــر عــن Bergerالوالیــات المتحــدة األمریكیــة خــالل ســنوات الثمانینــات، حــاول 

هیكــل -األداء ونمــوذج الكفــاءة-أداء والخاصــة بنمــوذج الهیكــل-الفرضــیات األربعــة الخاصــة بتحلیــل العالقــة هیكــل
كأساس للكثیر من األعمـال التـي جـاءت Allen N. Bergerبفرضیتیهما الفرعیتین، ویعتبر النموذج الذي قدمه 

على تفسیر الربحیة الخاصـة بمجموعـة البنـوك التـي قـام بدراسـتها وفـق المعادلـة Bergerمن بعده، ویقوم نموذج 
=:3التالیة ( , , , , ) +

في ربحیة البنك محل الدراسة، والتـي یـتم قیاسـها أمـا باسـتخدام مؤشـرات حیث یتمثل المتغیر التابع 
أســـعار الفائـــدة للودائـــع والقـــروض، أو باســـتخدام مؤشـــرات الربحیـــة مثـــل العائـــد علـــى حقـــوق الملكیـــة والعائـــد علـــى 

1 Roger Clarke, Stephen Davies and Michael Waterson, The Profitability-Concentration Relation: Market Power or
Efficiency?, The Journal of Industrial Economics, Vol 32, No 4, Jun 1984. pp 435-450
2 D.M. Lloyd-Williams and Phil Molyneux, Market structure and performance in Spanish banking, Journal of Banking
and Finance, Vol 18, 1994. pp 433-443.
3 Allen N. Berger, The Profit-Structure Relationship in Banking--Tests of Market-Power and Efficient-
Structure Hypotheses ; Journal of Money, Credit and Banking, Vol 27, No 2, May 1995. pp 404-431.
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التـأثیر ،Bergerالموجودات، بینما تشیر المتغیرات المستقلة إلى مجموعة المتغیرات التي بإمكانها، حسب نظـر 
على مستوى األداء المحقق على مستوى البنوك، والتي تتمثل أهمها فیما یلي:

تركیز الصناعةm )CONCm؛(
 ) الحصـة الســوقیة للمؤسسـةMSi والــذي تـم االســتعانة بــه مـن أجــل توضـیح مــدى تحقـق فرضــیة القــوة ،(

فـإن ذلـك یـدل علـى تحقـق الفرضـیة، بینمـا اشارة معاملـه موجبـة)، وبالتالي فإذا كانت RMPالسوقیة ( 
التقلیدیة؛SCPإذا كانت اشارته غیر موجبة فإن هذا یرجح الكفة إلى تحقق فرضیة 

 الكفاءةXEFFوSEFFهیكـل -: والتي تم االستعانة بها من أجل التحقق من مدى تحقق نموذج الكفـاءة
یر عن األداء باستخدام مؤشرات الربحیة فإن من خالل تحقق فرضیتیها الفرعیتین، ولهذا فإنه إذا تم التعب

هـــي موجبـــة بینمـــا االشـــارة المتوقعـــة للمتغیـــرین  SEFFوXEFFاالشـــارة المتوقعـــة لكـــل مـــن المتغیـــرین  
CONCmوMSi.هي معدومة

دراســة بعــض النمــاذج الفرعیــة فــي ســبیل دراســة أثــر الكفــاءة علــى الحصــة Bergerومــن جهــة أخــرى فقــد حــاول 
=:1في نموذجه المعادلتین التالیتینBergerكیز داخل الصناعة، ولذلك فقد ادرج السوقیة والتر  ( , , ) += ( , , ) +

لكـل مـن مؤشـري معـامالت انحـدار موجبـةالهیكل من خـالل ظهـور -یمكن اثبات تحقق فرضیة الكفاءة
وكفـاءة Xالهیكـل فإنـه یتوقـع أن تسـاهم كـل مـن الكفـاءة -الكفاءة فـي كلـى المعـادلتین، ألنـه حسـب نمـوذج الكفـاءة

هم فــي زیـادة التركیــز داخــل الحجـم فــي زیـادة الحصــة السـوقیة للمؤسســة التـي تتصــف بالكفــاءة، ممـا یمكــن أن یسـا
الصناعة، نتیجة تحسن الحصة السوقیة للمؤسسات الرائدة داخل الصناعة.

إلى نموذجه السابق معادلتي انحدار من أجل دراسة امكانیة تأثیر كل Bergerمن جهة أخرى أضاف 
:2لتاليمن التركیز والحصة السوقیة لكل مؤسسة على مؤشر الكفاءة الخاص بها وذلك على النحو ا = ( , , ) += ( , , ) +

1 Idem.
2 Lawrence G. Goldberg and Anoop Rai, op cit. pp 745–771.
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، وذلـك فـي Hicksوالفائدة من هاتین المعادلتین هو محاولة دراسة مدى تحقق فرضیة الحیـاة الهادئـة لــ 
عبـر تطبیـق Bergerتوصل الیهـا لكل من التركیز والحصة السوقیة. والنتیجة التيمعامالت سالبةحالة ظهور 

وفرضــیة الحصــة الســوقیة ولكــن Xنموذجــه علــى عینــة مــن البنــوك األمریكیــة، هــو تحقــق كــل مــن فرضــیة الكفــاءة 
، ولهذا فقد تنبه إلى ضرورة في المائة10بشكل ضعیف، حیث أن معامل التحدید الخاص بنموذجه كان أقل من 

في الربحیة.اضافة متغیرات أخرى من أجل تفسیر التغیر

المنطلق لعدید من الدراسات األخـرى تمحـورت أساسـا حـول دراسـة الصـناعة Bergerلقد شكلت دراسة 
المصـــرفیة فـــي كـــل مـــن الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة، وأوروبـــا وبعـــض الـــدول النامیـــة، حیـــث تباینـــت النتـــائج التـــي 

التقلیدیـة SCPها إلى تحقق فرضیة الــ توصلت لها تلك الدراسات، من حیث الفرضیات المحققة؛ وتوصلت بعض
على عینة من البنوك األمریكیة؛ وكـذلك دراسـة 1997سنة Berger and Hannanعلى غرار دراسة كل من 

على عینة من البنوك األمریكیة في الفترة ما قبل أزمة الرهن العقاري 2009سنة Fiona Tregennaقامت بها 
. Subprimes(1( أزمة 2007

Frame andمثــل دراســـة كـــل مـــن RMPبینمــا توصـــلت دراســـات أخـــرى إلــى تحقـــق فرضـــیة الــــ 
Kamerschen على عینة مـن البنـوك الریفیـة المحمیـة مـن قبـل الدولـة والموجـودة داخـل إقلـیم والیـة 1997سنة
Sellers-Rubio and؛ وكـذلك دراسـة 2جورجیـا األمریكیـة Ma´ s-Ruiz علـى عینـة مكونـة مـن 2009سـنة
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هیكل ومن بینها نجد -إلى جانب النتائج السابقة هناك دراسات أخرى توصلت إلى تحقق فرضیة الكفاءة
الدراسات التالیة:

 الدراسة التي قام بها كل منGoldberg and Rai 11ـالمصـرفیة لـاتعلى عینة من الصناع1996سنة
؛19914-1988دولة أوروبیة خالل الفترة 

 دراسةMaudos ؛1990/19935على عینة من البنوك االسبانیة خالل الفترة 1998سنة
1 Fiona Tregenna, op cit. Pp  609–632.
2 W. SCOTT FRAME and DAVID R. KAMERSCHEN, op cit . Pp  9-22 .
3 Ricardo Sellers-Rubio, Francisco J. M´as-Ruiz, Efficiency vs . market power in retailing : Analysis of supermarket
chains; Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 16, 2009. pp 61–67.
4 Lawrence G. Goldberg and Anoop Rai, op cit. pp 745–771.
5 Joaquin Maudos, Market structure and performance in Spanish banking using a direct measure of efficiency,
Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals, vol 8, N°2, 1998.pp 191-200.
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 دراسة كل منPunt and Rooij ؛19971-1992روبا خالل الفترة أو في ثمانیة صناعات مصرفیة في
 دراسةAguirre and Lee صرفیة في عشر دول متقدمة من دول على عینة من الصناعات الم2001سنة

؛19992-1985العالم خالل الفترة 
 دراسةChoi and Weiss ؛1992/19983حول عینة من مؤسسات التأمین خالل الفترة 2005سنة
 دراســةBerry-Stölzle and al دولــة 12أمین فــي تــالتــي شــملت مجموعــة مــن مؤسســات ال2011ســنة

؛42007-2003أوروبیة متقدمة خالل الفترة 
 ــــرزاق زواري بنــــوك تونســــیة خــــالل الفتــــرة 10علــــى عینــــة مكونــــة مــــن 2011دراســــة ســــامي منســــي وعبــــد ال

1990/20055.

1 L.W. Punt and M.C.J. van Rooij, The profit-structure relationship, efficiency and mergers in the European
banking industry: an empirical assessment; Econometric Research and Special Studies Department, Research
Memorandum WO&E no. 604, December 1999. P32. URL: http://www.dnb.nl/binaries/wo0604_tcm46-145922.pdf.
Consulté le 25/02/2015 à 21:08.
2 Maria.S. Aguirre and Thomas K. Lee, op cit. P19.
3 Byeongyong Paul Choi and Mary A. Weiss, An Empirical Investigation of Market Structure, Efficiency, and
Performance in Property-Liability Insurance, The Journal of Risk and Insurance, Vol 72, No 4, Dec 2005. pp 635-673 .
4 Berry-Stölzle, T. R., M. A. Weiss, and S. Wende. Op cit. P 16.
5 Sami Mensi and Abderrazak ZOUARI , op cit. Pp 23-36.
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ةـــــــــــــالصـــــــــــخ

تطرقنا من خالل هذا الفصل الثالث إلـى موضـوع تحلیـل العالقـة بـین هیكـل الصـناعة وأداء المؤسسـات 
العاملــة بهــا، حیــث تحــدثنا فــي المبحــث األول منــه عــن تطــور التحلیــل االقتصــادي، وظهــور التحلیــل االقتصــادي 

اعي، ومن ثم تطرقنا إلـى أداة الصناعي، وتطرقنا إلى أهم أوجه االختالف بین التحلیل االقتصادي الجزئي والصن
، حیــث تعرفنــا علــى أهــم مكونــات هــذا SCPالتحلیــل األساســیة فــي االقتصــاد الصــناعي والمتمثلــة فــي نمــوذج الـــ 

النمـوذج وتوصـلنا إلـى أن العالقــة التـي تـربط بـیم مكوناتــه یمكـن أن تكـون عالقـة تفاعلیــة ولـیس مجـرد عالقـة فــي 
اتجاه واحد.

ــــ وبعـــد هـــذا قمنـــا بـــالتطرق  SCPإلـــى تحلیـــل العالقـــة بـــین هیكـــل الصـــناعة واألداء باســـتخدام نمـــوذج ال

التقلیدي، حیث اكتشفنا أن أولى عالقـة تـم دراسـتها فـي هـذا اإلطـار، هـي عالقـة التركیـز بالربحیـة، والنتیجـة التـي 
قة بعد ادخال توصلنا إلیها هي أن العالقة التي تربط بینهما هي عالقة غیر خطیة، سرعان ما ضعفت هاته العال

الحصة السوقیة كمتغیر مفسر للربحیة، ومن جهة أخرى توصلنا إلى أن عوائق الدخول إلـى الصـناعة مـن شـأنها 
تعزیز العالقة بین التركیز والربحیة من جهة، ومن جهة أخرى فإن أثر عوائق الدخول على الربحیة كان أكثر من 

أثر التركیز.

اضافیة إلى النماذج المفسرة لربحیة الصناعة، كانت النتائج مختلفـة وعند قیام الباحثین بإدراج متغیرات
باختالف خصوصیات الصناعة المدروسة، وكذلك باختالف األسلوب المتبع في الدراسة، ونفس االختالف حـدث 

في تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة وأداء المؤسسات العاملة بها. Bergerبین الدراسات التي طبقت نموذج 



الفصل

:املصرفيةالصناعة

والتحديات
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تـــــــــــمـــهـــــــــید

تمیزها عن باقي أنتتمیز الصناعة المصرفیة على المستوى العالمي ببعض الخصوصیات التي یمكن 
بهــــا، حیــــث شــــكلت مــــدخالت اإلنتاجیــــةالصــــناعات، تــــرتبط هاتــــه الخصوصــــیات بحجــــم كبیــــر بطبیعــــة العملیــــة 
ظهور العدید من النماذج التي إلىأدىومخرجات البنوك اختالفا كبیرا بین الباحثین في تحدید مكوناتها، وهذا ما 

مخرجات البنوك.و لت تحدید مدخالت حاو 

من ضاأیساسیة التي تنشط بها الصناعة المصرفیة خصوصیة األجانب ما سبق تشكل الظروف ٕالىو 
مــا كــان لهــا مــن آثــار علــى و الصــناعات التــي تــأثرت بظــاهرة العولمــة المالیــة، أكبــرخصوصــیاتها، باعتبارهــا مــن 

تحدیـد أجـلتحلیـل نشـاطها مـن و فز علـى تحلیـل المنافسـة بـداخلها، ازیـادة الحـإلـىأدىنشاط تلك الصناعة، ممـا 
.سلوك المتعاملین الناشطین بها

تشــدید الرقابــة علــى إلــىیــة التــي ارتبطــت خصوصــا بالصــناعة المصــرفیة زمــات المالاألتزایــد أدىكمــا 
حد من حریة المؤسسات الناشطة داخل هذا فإنبالتالي و دولي، المستوى الو على المستوى المحلي سواءنشاطها، 

تحلیل العالقـة أجله من فإنلهذا و تلك المؤسسات، أداءثر على من جهة اخرى أو لمصرفیة من جهة، الصناعة ا
البنـــوك العاملـــة بهـــا، ســـنحاول مـــن خـــالل مباحـــث هـــذا الفصـــل تحدیـــد أهـــم أداءو بـــین هیكـــل الصـــناعة المصـــرفیة 

لتالي:اوعلى النحذلكو خصائص نشاط الصناعة المصرفي، 

الصناعة المصرفیة في مواجهة تحدیات العولمة ول:األالمبحث 

خصوصیات عملیة االنتاج في الصناعة المصرفیة المبحث الثاني:

تنظیم الصناعة المصرفیةالمبحث الثالث:
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المبحث األول: الصناعة المصرفیة في مواجهة تحدیات العولمة 

ساهمت ظاهرة العولمة في تغییر البیئة المصرفیة علـى المسـتوى العـالمي، حیـث سـاهمت هـذه الظـاهرة 
الصــناعة أداءو عملیــة تحلیــل ســلوك فــإنبالتـالي و للعبـة داخــل میــدان نشــاط البنــوك، فـي تغییــر الكثیــر مــن قواعــد ا

الصــــناعة أداءثارهــــا علــــى تحلیــــل أو ،یــــتم بمعــــزل عــــن تحلیــــل ظــــاهرة العولمــــة المالیــــةأنالمصــــرفیة ال یمكــــن 
البیئـة التـي تنشـط بهـا و لهذا سنحاول من خالل هذا المبحث التعرف على مفهوم الصناعة المصـرفیة و المصرفیة؛ 

حـدثتها علـى التغیـرات التـي أأهـم و المالیـةكذلك سوف نحاول التطرق لمفهوم العولمـةو واع البنوك الناشطة بها، أنو 
نشاط الصناعة المصرفیة.

مكونات بیئتهاو ل: مفهوم الصناعة المصرفیة والمطلب األ 

تعریف الصناعة المصرفیةال: أو 
هـــا أنه یمكــن تعریـــف الصــناعة المصـــرفیة علــى فإنـــالتعـــاریف الســابقة لمصـــطلح الصــناعة إلــىاســتناد 

تكــون و خــدمات قابلــة لإلحــالل فیمــا بینهــا و مجموعــة البنــوك التــي هــي فــي حالــة تنــافس فیمــا بینهــا، تقــدم منتجــات 
ا على تعریف البنك، هذا األخیر أساسمصطلح الصناعة المصرفیة یقوم فإنبالتالي و معروضة في نفس السوق؛ 

عمالهـا، وأصـل  كلمـة األنظمـة التـي تحكـم أ و الذي شهد العدید من التعـاریف اختلفـت فیمـا بینهـا بـاختالف القـوانین 
یقصد بها المكان الذي یتم فیه الصرف، و مصِرف في اللغة العربیة مأخوذ من الصرف بمعنى " بیع النقد بالنقد"، 

أيالتـــي تعنـــي المنضـــدة، Bancoالمشـــتقة مـــن الكلمـــة االیطالیـــة و روبـــي و ت األصـــل األیقابلهـــا كلمـــة "بنـــك" ذاو 
شـراء و عمـالهم فـي بیـع لممارسـة أ مكنـة العامـة األو في المـوانئ المنضدة الخشبیة التي كان یجلس علیها الصرافون 

.1العمالت المختلفة
مریكیــة یعــرف القــانون المصــرف بأنــه " منشــأة حصــلت علــى تصــریح للقیــام األفــي الوالیــات المتحــدة و 

أوسواء حصلت على هذا التصریح من الحكومة المركزیة (االتحادیة Bank Charterبأعمال المصارف یسمى 
مجموعــة مــن ه "أنــیعــرف البنــك علــى أخــرىن جهــة مــو ، 2مــن الحكومــة التــي تباشــر عنــدها نشــاطها"أوالفدرالیــة) 

تـزاول عملیـات التمویـل الـداخلي و آلجال محددة، أوء المالیین الذین یقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب الوسطا
دعـم االقتصـاد القـومي وتباشـر عملیـات تنمیـة و سیاسـة الدولـة، و خدمته بما یحقق أهداف خطة التنمیـة و الخارجي و 

.31. ص 1998؛ الطبعة األولى، دار اسامة للنشر والتوزیع، األردن، المصارف االسالمیة بین النظریة والتطبیقعبد الرزاق رحیم جدي الھیتي، 1
. 2006، الطبعة االولى، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، الدولیةوادارة العملیات المصرفیة المحلیة خالد أمین عبد هللا واسماعیل ابراھیم الطراد، 2

.19ص
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مــا یتطلــب مــن و الخــارج، بمــا فــي ذلــك المســاهمة فــي انشــاء المشــروعات و االســتثمار المــالي فــي الــداخل و االدخــار 
.1مالیة وفقا لألوضاع التي یقررها البنك المركزي"و تجاریة و عملیات مصرفیة 

بالتالي یتضح من خالل التعاریف السابقة النشاط المتطور للمؤسسات المصرفیة، انطالقا من النشاط و 
التجـارة و سواق المالیة األشطتها الحدیثة في أنإلىمنح القروض، وصوال و دائع المتمثل في قبول الو و ،التقلیدي لها

غیـر مالیـة، أومالیـة كانـت أخـرىالخارجیة، حیث تتشابه البنـوك مـن حیـث بعـض جوانـب نشـاطها مـع مؤسسـات 
شـــطة ناألأداءهـــا تقـــوم بصـــفة دائمـــة بـــأنأيمـــا یمیزهـــا عنهـــا هـــو صـــفة الدیمومـــة التـــي تطبـــع نشـــاطها أنغیـــر 

التـي تكـون علـى عـدة و جانب اعتمادها بنسبة كبیرة على الودائع التـي تحصـل علیهـا مـن عمالئهـا إلىالمصرفیة، 
شكال.أ

البیئة المصرفیةثانیا: 
التنافسـیة أوتتكون البیئة التي تنشط بها البنوك مـن جـزئین رئیسـیین همـا البیئـة الخارجیـة سـواء العامـة 

كذلك البیئة الداخلیة: و 
یقصـد بهـا مجموعـة العوامـل و حیانـا مصـطلح البیئـة الكلیـة للمصـرف التي یطلق علیها أو : یئة الخارجیةالب.1

هـا " كـل أنیمكن تعریفها علـى و غیر مباشرة أوجزء من المنظمة سواء بطریقة مباشرة أوالقوى المؤثرة على كل و 
، وتضـم 2جـزء مـن المنظمـة"أوالتـي تمتلـك القـدرة علـى التـأثیر فـي كـل و العناصر الموجودة خارج حدود المنظمـة 

بیئة تنافسیة:و البیئة الخارجیة للبنك بیئة عامة 
تشـــمل البیئـــة العامـــة مجموعـــة العوامـــل التـــي ال یتوقـــف تأثیرهـــا عنـــد حـــدود الصـــناعة و البیئـــة العامـــة:.أ

من بـین العوامـل و في المنطقة التي ینشط بها المصرف خرىاألبقیة الصناعات إلىانما یتعداها و ،المصرفیة
: العوامل الدیموغرافیة، االقتصادیة، التكنولوجیة، السیاسیة والقانونیة، الثقافیة 3المشكلة للبیئة العامة نجد هناك

االجتماعیة. و 
صــناعة تتمثــل فــي مجموعــة المتعــاملین فــي الو یقصــد بهــا بیئــة الصــناعة المصــرفیة و البیئــة التنافســیة:.ب

تحظى باهتمـام أنفیجب ،الصناعة المصرفیةأداءنظرا لشدة تأثیر خصائص هاته البیئة على و المصرفیة، 
النماذج المستخدمة في تحلیل البیئة لتنافسیة نجد نموذج القوى أحسنمن و عند تحلیل البیئة المصرفیة، أكبر

.07. ص 2007النشر، االسكندریة، مصر، و، الطبعة األولى، دار وفاء لدنیا الطباعة إدارة المصارفالصیرفي، دمحم 1
.93. ص 2007ردن، والتوزیع، األولى، جھینة للنشر األ، الطبعة استراتیجیات التسویقثامر یاسر البكري، 2
.101. ص 2007، الطبعة الثالثة، بدون دار النشر، االصول العلمیة للتسویق المصرفيناجي معال، 3
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خصــائص البیئــة التنافســیة تتحــدد مــن أن)، حیــث یقــوم هــذا النمــوذج علــى فكــرة Porterالخمــس لبــورتر ( 
الصناعة، منتجات االحـالل، القـوة التفاوضـیة إلىخالل التفاعل بین خمس قوى رئیسیة هي: الداخلون الجدد 

الشكل الموالي یبین القوى الخمسة لبورتر.و المنافسة داخل القطاع؛ و للعمالء، القوة التفاوضیة للموردین 
لمنافسة المحددة لربحیة القطاعلالقوى الخمس):1ـ 4(الشكل 

Source : Porter, M.E. L’avantage concurrentiel, traduit par philippe de lavergne, dunod, paris,
1999, p15.

االســـتراتیجیات الخاصـــة بإعـــدادالمكلفـــین لألفـــراد: تعتبـــر البیئـــة الداخلیـــة مهمـــة بالنســـبة البیئـــة الداخلیـــة.2
دوات األأهممن و الضعف لدى المصرف، و بالمصرف، حیث تسمح عملیة تحلیل هاته البیئة بتحدید مكامن القوة 

المــوارد الرئیســیة التــي كــذلك تحلیــل و المســتخدمة فــي تحلیــل البیئــة الداخلیــة للمصــرف نجــد تحلیــل سلســلة القیمــة 
یمتلكها المصرف.

ثارها على الصناعة المصرفیةآو المطلب الثاني: العولمة المالیة 

لقد شهدت البیئة الخارجیـة للصـناعة المصـرفیة العدیـد مـن التطـورات سـاهمت فـي تغییـر بعـض مالمـح 
.ما حملته من آثار على الصناعة المصرفیةو یأتي على رأس هاته التطورات العولمة المالیة و الصناعة المصرفیة 

الداخلون الجدد

العمالء
المنافسة داخل القطاع

منتجات االحالل

الموردون
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أسباب العولمة المالیةو أوال: مفهوم 

إلــى" نســبة Globalizationكلمــة العولمــة هــي مشــتقة مــن الكلمــة االنجلیزیــة " :مفهــوم العولمــة المالیــة.1
"Globe " على الرغم من وجود العدید من المصطلحات البدیلة لكمة و رضیة، األالتي تعني باللغة العربیة الكرة و

كثــركلمــة "العولمــة" تعــد األأنالكوكــب، غیــر إلــى" الكوكبیــة" نســبة والكــون إلــىالعولمــة مثــل " الكونیــة" نســبة 
العولمـة مشـتقة مـن الفعـل "عـولم" علـى صـیغة "فوعـل" و ، 1خـرىاألاستخداما مقارنة بالمصطلحات البدیلـة و انتشارا 

كلمة " العولمة" فإنلهذا و "، Globalization" في كلمة  " zationتم تبني هذه الصیغة نظرا لوجود الجزء " و 
هــي الدولــة القومیــة ذات و نقلــه مــن حیــز المحــدود أيتعنــي فــي اللغــة العربیــة جعــل الشــيء علــى مســتوى عــالمي، 

.2هو العالمو الالمحدود إلىالحدود 

ه المالي لظاهرة العولمة التي اكتسحت العالم منذ زمـن طویـل بـالرغم مـن أن تعتبر العولمة المالیة الوج
خیـر مـن القـرن العشـرین، فقـد عرفهـا عبـد الحمیـد عبـد المطلـب علـى أنهـا األظهورها كمصطلح كـان خـالل العقـد 

ارتبــاط و ل تكامــإلــىأدىمــا یســمى باالنفتــاح المــالي ممــا إلــىالتحــول و ساســي لعملیــات التحریــر المــالي األ"النــاتج 
من ثم أخذت تتدفق و موال األسواق المالیة المحلیة بالعالم الخارجي، من خالل الغاء القیود على حركة رؤوس األ

حیـث ،3تكـامال"و ارتباطـا أكثـرس المـال عبر الحدود لتصب في أسواق المـال العالمیـة، حیـث أصـبحت أسـواق رأ
اجمــالي النــاتج إلــىمــوال العــابرة للحــدود األرؤوس و الخــدمات و انتقــال نســبة حركــة الســلع إلــىتشــیر االحصــائیات 

سـنة فـي المائـة36مـن أكثـرو 2007سـنة فـي المائـة52مـن أكثـرإلى1985سنة في المائة20العالمي من 
20124.

صــبحت أ،مواجهــة المنافســة المتزایــدة التــي تســببت فیهــا العولمــة المالیــةأجــلمــن : أســباب العولمــة المالیــة.2
تعریف العولمة المالیة نجد إلىبالرجوع و عمل على زیادة قدراتها التنافسیة،م قواعد لعبة تتطلب منها الأماالبنوك 

موالاألالفوائض من رؤوس هذا انطالقا من زیادة و سباب عملت على ظهورها األها كانت نتیجة لمجموعة من أن
بعــد أكبـرربــاح ســتثمار فـي ســبیل العمـل علــى تحقیـق أســواق جدیـدة لالالبحــث عـن أإلـىممـا دفــع هاتـه الفــوائض 

.87. ص 2002الطبعة االولى، بیت الحكمة، العراق، ،التداعیات على الجنوبوالعولمة االقتصادیة: ھیمنة الشمال محمود خالد المسافر، 1
.22. ص 2014التوزیع، األردن، والطبعة االولى، دار غیداء للنشر ،العولمة الجدیدة: أبعادھا انعكاساتھاحسین علي ابراھیم الفالحي، 2
.33ص . 2002/2003جامعیة، اإلسكندریة، الدار ال،العولمة واقتصادیات البنوكعبد المطلب عبد الحمید، 3

4 James Manyika and others, Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world
economy, McKinsey Global Institute, April 2014. P 23. Disponible sur le lien :
http://www.mckinsey.com/insights/globalization/global_flows_in_a_digital_age. Consulté le 27/05/2015. A 10 :30.



اتــديــــحــتــات و الــيـــوصــصـــة :الخـــيــــصرفـــــمــة الــــاعــنــــالصعــرابـــالل  ــــصــــــــــــالف

157

ســواقها المحلیــة خاصــة بعــد وقــوع حالــة الركــود التضــخمي الــذي مــس اقتصــادیات الــدول المتقدمــة خــالل تشــبع أ
.1سنوات السبعینات من القرن الماضي

لمتقدمـة لتصـل التي اتبعتها في البدایة الـدول اسیاسات االنفتاح الماليوافق التزاید في هاته الفوائض 
، هــذا مــوال عبــر الحــدوداألفــي تنقــل رؤوس أكبــرمرونــة اعطــى ،ســواق المالیــة للــدول النامیــةاألإلــىفیمــا بعــد 

ذلك على رأسها صندوق النقد الدولي، ساهم ن قبل المؤسسات المالیة الدولیةالتحرر المالي الذي كان مدعوما م
قتصادیاتها رهینة مؤشرات البورصة.بعضها البعض، مما جعل اسواق المالیة للعدید من الدول على األفي فتح 

التطـور فـي مجـال الخـدمات المالیـة التي كانت سببا لظهور العولمـة المالیـة هـو خرىاألمن العوامل و 
مثـل االبتكـارات المالیـةظهـور أدىواع لقـد نـاأل، فمن حیـث من حیث وسائل تقدیمهاأوواعها أنمن حیث سواء

صـــرا علـــى لـــم یعـــد مقتو ،اتســـاع نطـــاق عمـــل البنـــوكإلـــىالعقـــود المســـتقبلیة و عقـــود المبـــادالت ،عقـــود الخیـــارات
سـواق الـدول منتجات الحافز على استثمارها فـي أعطى للبنوك التي تقدم هذا النوع من الالوظائف التقلیدیة، مما أ 

،البنوك العالمیة الكبرى للبنوك المحلیـةمزاحمة جانـب إلىالتي لم یصلها بعد هذا النوع من االبتكارات المالیة، 
السـیطرة أجـلكـذلك جـودة منتجاتهـا مـن و حجمهـا الكبیـر و حیث حاولت تلك البنوك العالمیة االستفادة من خبرتهـا 

جنبیـة لهـا، خاصـة بعـد تحریـر تجـارة الخـدمات المالیـة فـي اطـارة منظمـة التجـارة العالمیـة، حیـث األسواق األعلى 
:2شكال التالیةاألشكال انتقال الخدمات المالیة في أخیرة األحددت هاته 

 :خدمــة مالیـــة مــن بنـــك أوذلـــك مــن خـــالل طلــب مســـتهلك محلــي لقـــرض و نقــل الخــدمات عبـــر الحــدود
صلي؛األجنبي، بحیث یحصل على تلك الخدمة داخل بلده أ

 :یحصـل و المؤسسـة المالیـة أوبلـد البنـك إلىجنبي عمیل أن یتم من خالله تنقلأیاالستهالك الخارجي
على خدماته داخل ذلك البلد؛

 :تقــدیم و جنبــي مؤسســة مالیــة داخــل ســوق أأوفــروع لبنــك و هــذا عبــر انشــاء وكــاالت و الوجــود التجــاري
خدماته بها.

ثر علـى تغیـر ظـروف كان له أالمتعددة الجنسیاتو تنامي الشركات العابرة للقومیات و انتشار أنكما 
،تلــك الشــركات المتعــددة الجنســیات كانــت تفضــل التعامــل مــع بنــك عــالميأن، حیــث 3ولمتهــاعو الصــناعة المالیــة 

.20. ص 2008التوزیع، األردن، وولى، دار مجدالوي للنشر ، الطبعة األالعربیة لراس المالمستقبل االسواق والعولمة المالیة شذا جمال خطیب، 1
.229. ص 2004دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،اتفاقات التجارة العالمیة في عصر العولمةمصطفى رشدي شیحة، 2
.23. ص 2007اعة، األردن، الطبوالتوزیع وولى، دار المسیرة للنشر ، الطبعة األمأزق العولمةدمحم طاقة، 3
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نظــرا لحجــم و بإمكانــه تقــدیم خدماتــه فــي كــل المنــاطق التــي تریــد تلــك الشــركات المتعــددة الجنســیات التواجــد بهــا، 
یـة هذا سیسمح لتلك البنوك العالمفإنكذلك حجم معامالتها و ،موال معتبرةأهمیة هاته األخیرة في توفیر رؤوس أو 

تسـمح لـه خبرتـه مـن إدارتهـا التـيو ،بغـض النظـر عـن المخـاطر المرتبطـة بهـاالنشاط من تحصیل ارباح معتبـرة، 
.1فضلبشكل أ

، حیـث 2انتشـار العولمـة المالیـةو دورا كبیرا فـي توسـع التطور التكنولوجيجانب ما سبق فقد لعب ٕالىو 
ممـا سـاهم فــي ،ســواق العالمیـة مـع بعضـها الــبعضاألالتصـال الحدیثــة زادت مـن ربـط او تكنولوجیـات االعـالم أن

تطـــویر إلـــىباإلضـــافة،فوریـــةو الســـماح للمســـتثمرین مـــن التجـــاوب مـــع التطـــورات التـــي تحـــدث بهـــا بصـــفة آنیـــة 
.المعامالت المصرفیة االلكترونیة

آثار العولمة المالیة على الصناعة المصرفیةثانیا: 
جهزة المصرفیة األثار على األالعولمة المالیة حملت معها الكثیر من أنلقد بینت العدید من الدراسات 

:3ثار التالیةاأللدول العالم من بینها 
شـــطة البنـــوك، حیـــث شـــهدت أنمـــا حـــدث مـــن تغییـــر فـــي مجـــاالت و :عـــادة هیكلـــة صـــناعة الخـــدمات المصـــرفیةإ )1

غیـر أوكانـت تلـك المؤسسـات مالیـة سـواءغیـر مصـرفیة، أخـرىالصناعة المصرفیة منافسة مـن قبـل مؤسسـات 
المنافسة الجدیدة داخل الصـناعة المصـرفیة كانـت حـول جـانبین مـن فإنمالیة، ونظرا لطبیعة النشاط المصرفي، 

الفوائض المالیة المتوفرة داخل السوق؛و منافسة على الموارد ل في الو جوانب النشاط المصرفي، یتمثل الجانب األ
الخدمات المالیة التي و المنافسة حول تقدیم المنتجات و الجانب الثاني من المنافسة داخل السوق المصرفي هأما

؛4خدمات الدفعو في مقدمتها تقدیم القروض و كانت حكرا على المؤسسات المصرفیة، 
نتیجـــة تطـــور المنافســـة داخـــل الصـــناعة المصـــرفیة، حیـــث یمكـــن للبنـــوك الشـــاملة :البنـــوك الشـــاملةإلـــىالتحـــول )2

مـن أخـرىمـن جهـة و العوائـد مـن جهـة، و ربـاح األمـن حیـث زیـادة سـواءاالستفادة من مزایا التنویـع الـذي تقـوم بـه، 
نظامیة التي یمكن تتعرض لها تلك المصارف؛التخفیض المخاطر غیر أجل

إلـىحیث قامت بعـض المؤسسـات المصـرفیة : التعامل في المشتقات المالیةإلىاالتجاه و تنویع النشاط المصرفي )3
تنویـع النشـاط المصـرفي كـان مـن أنالتأجیر التمـویلي، كمـا و تقدیم خدمات جدیدة غیر مصرفیة كخدمات التأمین 

.264. ص 2001الطبعة األولى، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، ،العولمة االجتیاحیةمحسن أحمد الخضیري، 1
. 21ص .2008الطبعة االولى، دار الفكر العربي، القاھرة، ،االدارة االستراتیجیة: مھارات التفكیر االستراتیجيوتحدیات العولمة أحمد سید مصطفى، 2
.37مرجع سبق ذكره، ص،العولمة واقتصادیات البنوك، عبد الحمید عبد المطلب3
.113، ص2007التوزیع، دمشق، سوریا، والنشر و، دار التواصل العربي للطباعة عولمة جودة الخدمات المصرفیةرعد حسن الصرن، 4
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وانمـا هنـاك قنـوات جدیـدة ،علـى القنـوات التقلیدیـةخالل تنویع قنوات تنویع منتجاتها، حیث انها لم تعد تعتمد فقط 
جانب اعتماد القنوات االلكترونیة؛إلى،المحالت الكبیرةو شطة المصرفیة في المواقع نمثل تقدیم األ،مبتكرة

ذلـك وفـق مـا جـاءت بـه مقـررات لجنـة و :المال كمعاییر لقیاس مخـاطر السـوقس ضرورة االلتزام بمعاییر كفایة رأ)4
المؤسسات المالیة على تلك المؤسسات المالیة ضرورة االلتزام و بازل، حیث فرضت المنافسة المتزایدة بین البنوك 

بالتــالي امكانیــة التوســع فــي نشــاطها و المــودعین، و عــدد مــن المســاهمین أكبــركســب ثقــة أجــلمــن ،بتلــك المعــاییر
الحفـاظ علـى سـریة و حمایـة المسـتهلك إلـىالتي تسعى خرىاألجانب القواعد التنظیمیة إلىبأقل تكالیف ممكنة، و 

؛1معلوماته
رادیا في ذوبانهما إو أكثرأواتحاد بنكین إلىه "اتفاق یؤدي أن: یعرف االندماج المصرفي على االندماج المصرفي)5

علـى تحقیـق اهـداف كـان ال یمكـن أن أكبـرفاعلیـة و علـى قدرة أ و كیان مصرفي واحد بحیث یكون الكیان الجدید ذ
علیـه یتضـح بـأن االنـدماج المصـرفي هـو عبـارة عـن و ، 2تتحقق قبـل اتمـام عملیـة تكـوین الكیـان المصـرفي الجدیـد"

هـو مــا و حتـى بــین بنـوك مـن جنسـیات مختلفـة أوكانـت مـن نفـس الجنسـیة، ســواءاتحـاد بـین مجموعـة مـن البنـوك 
؛صناعة المصرفیةمة االنتاج في الیجسد مفهوم عول

: خاصة بعدما تبین عدم قدرة البنـوك العمومیـة علـى مواجهـة المنافسـة التـي زادت بفعـل العولمـة خوصصة البنوك)6
هذا بعد ما و زیادة قدرتها التنافسیة، أجلخوصصة بنوكها العمومیة، من إلىالمالیة مما اضطر العدید من الدول 

لـى اسـتغالل هـا تسـاعد عأنتم تسـجیل كفـاءة عالیـة علـى مسـتوى البنـوك الخاصـة مقارنـة بـالبنوك العمومیـة، حیـث 
؛3فضل للموارد المالیةأ

ما ال یقل عن ثلث الدول زمات البنوك حسب بعض الدراسات فی: حیث تزاید حدوث ازمات بالبنوكاألتزاید حدوث )7
التــي اثــرت 2007هــا ازمــة الــرهن العقــاري أهمو ، 1990-1980عضــاء فــي صــندوق النقــد الــدولي خــالل الفتــرة األ

زمـة مكانـة القطـاع المصـرفي األظهرت هاته أعبر قطاعات االقتصاد المختلفة، حیث و على عدد كبیر من الدول 
جانب حجم المخاطر المتعلقة بنشاط البنوك؛إلى،المالي داخل االقتصاد العالميو 

؛موال عبر البنوكاألشطة غسیل أنتزاید مخاطر )8
خاصــة مــع تزایــد ســیطرة المضــاربین العــالمیین :اضــعاف قــدرة البنــوك المركزیــة علــى الــتحكم فــي السیاســة النقدیــة)9

موال التي یتم تداولها.األمن كبراألالذین یملكون الجزء 

.180. ص 2014، الطبعة االولى، دار الجامعیة، االسكندریة، مصر، االقتصادیةالعولمة والصناعة المصرفیة مصطفى كمال السید طایل، 1
.153، مرجع سبق ذكره، ص العولمة واقتصادیات البنوك، عبد المطلب عبد الحمید2

3 Roy C. Smith and Ingo Walter, GLOBAL BANKING, Second Edition, Oxford University Press, USA, 2003. Pp 228,229.
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المطلب الثالث: مكونات الصناعة المؤسسات المصرفیة 

تصنیف البنوك حسب طبیعة الملكیةأوال: 

البنـوك أنبنوك مختلطة: حیـث و بنوك عمومیة، بنوك خاصة إلىتصنف البنوك حسب معیار الملكیة 
البنـوك الخاصـة هـي تلـك البنـوك التـي تعـود أنالعمومیة هي تلك البنوك التي تنفرد الدولة في ملكیتهـا، فـي حـین 

ذا تم انشاء البنوك إأمامعنویین؛ أواشخاص طبیعیین إلىعادت الملكیة سواءالقطاع الخاص إلىملكیتها كلیا 
.1هذا النوع من البنوك یطلق علیه تسمیة البنوك المختلطةفإنالخاص و من خالل شراكة بین القطاع العام 

حسب حجم النشاطثانیا: تصنیف البنوك 

المقصــود البنـوك الشـاملة؛ و و بنـوك الجملـة بنـوك التجزئـة، إلــىیمكـن تقسـیم البنـوك حسـب حجـم النشـاط 
Retail bankingببنوك التجزئة فئة المؤسسات الصـغیرة أوفراد الطبیعیین األهي تلك البنوك التي تتعامل مع 2

أهـمفـإنبالتـالي و حجـم مـداخیلهم، و كـذلك نوعیـة و متطلبـاتهم و الخدمات التي تتناسب و من خالل توفیر المنتجات 
.كثیرة العددو لمبلغ) ما یمیز معامالت هذا النوع من البنوك هو كونها معامالت صغیرة الحجم (من حیث ا

،تتمیـز بكبـر حجـم معامالتهـاWholesale bankingبنـوك الجملـة فـإنعلـى عكـس بنـوك التجزئـة، 
تقـدیم خـدمات أجـلبسـابقتها، حیـث تسـتهدف بنـوك الجملـة فئـة المتعـاملین الكبـار مـنیكون عددها قلیـل مقارنـةو 
جانــب إلــىعبــر عــدد قلیــل مــن المعــامالت، أكبــرتســمح لهــا بتحقیــق عائــدات ،علــى نســبیامنتجــات ذات جــودة أ و 

اعتمادهــا وبالتــالي ضــعف ،المنتجــات التــي تصــنف خــارج المیزانیــةو اعتمــاد هــذا النــوع مــن البنــوك علــى الخــدمات 
،لحجم كبیر من المنتجات بالعملة الصعبة مقارنة ببنـوك التجزئـةهاجانب تقدیمإلىعلى المنتجات ذات الفوائد، 

یعتمد هذا النوع من البنوك كثیرا علـى سـوق مـا و صول القابلة للتداول األفي حجم كبیر من جانب استثمارهاإلى
اشـتداد المنافسـة بـداخلها و مـع تطـور الصـناعة المصـرفیة و بین البنوك في الحصول على التمویالت التي یریدها؛ 

المؤسســات المالیــة العاملــة بهــا ظهــر نــوع جدیــد مــن البنــوك تعــرف بــالبنوك الشــاملة و كــذلك زیــادة حجــم البنــوك و 
بنوك الجملة.و زایا بنوك التجزئة محاولت التوفیق بین

.25ص. ذكرهسبقمرجعالطراد،ابراھیماسماعیلوهللاعبدامینخالد1
2 Kent Matthews and John Thompson, The Economics of banking, John Wiley & Sons, England, 2005. Pp 55-57.
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ثالثا: تصنیف البنوك حسب طبیعة النشاط

البنوك الهادفة للربح:و ه یمكن التمییز بین البنوك المركزیة فإنحسب هذا المعیار 

مراقبة نشاط المؤسسات العاملة في و ساسیة االشراف األهي بنوك غیر ربحیة، وظیفتها البنوك المركزیة:.1
؛1لیس معنیا بالمنافسة داخلهاألنهال یدخل تحت نطاق الصناعة المصرفیة هذا النوع و ،المصرفیةالصناعة 

وتضم البنوك التالیة:البنوك الهادفة للربح:.2
المنتجــات المصــرفیة و فهــي تلــك المؤسســات التــي تقــوم بتقــدیم مجموعــة مــن الخــدمات :البنــوك التجاریــة.أ

تشـمل البنـوك الهادفـة للـربح كـل مـن البنـوك الشـاملة التـي تقـوم بتقـدیم عـدد كبیـر و ، 2بهدف تحقیق الـربح
البنوك المتخصصة التي تتولى تقدیم عدد و مختلف الفئات السوقیة ٕالىو المنتجات و متنوع من الخدمات و 

.3فئات محددة من العمالءٕالىو محدود من المنتجات 
: المصرفیةالصناعةداخلجدیدكمنافساالسالمیةالبنوك.ب
ــأنالبنــوك االســالمیة علــى إلــىینظــر : تعریــف البنــوك االســالمیة أداءهــا " مؤسســة مالیــة اســالمیة تقــوم ب

علــى ضــوء قواعــد ،االســتثمار فــي المجــاالت المختلفــةو المالیــة، كمــا تباشــر أعمــال التمویــل و الخــدمات المصــرفیة 
،خــالق االســالمیة فــي مجــال المعــامالتواألالمثــل و حكــام الشــریعة االســالمیة بهــدف المســاهمة فــي غــرس القــیم وأ
االقتصادیة من تشغیل أموال بقصد المساهمة في تحقیق الحیاة الطیبة و المساعدة في تحقیق التنمیة االجتماعیة و 

الشــریعةباتبــاعتقــومشــاملةمالیــةمؤسســاتتعتبــر االســالمیةلبنــوكافــإنبالتــاليو ،4الكریمــة لألمــة االســالمیة"
فــياأساســتتمثــلاقتصــادیةاهــدافتحقیــقعلــىالعمــلجانــبإلــى،عطــاءو خــذابالربــاالتعامــلعــدمو ةاالســالمی

.تنمویةو اجتماعیةأخرىهدافأ تحقیقكذلكو الربح
عهـد إلـىالجـذور التاریخیـة للصـیرفة االسـالمیة یمكـن ردهـا أنعلـى الـرغم مـن :نشأة البنوك االسـالمیة

ســـنوات إلـــىالتـــاریخ الحـــدیث لهـــذا النـــوع مـــن البنـــوك یرجـــع أنال ســـلم، إو الرســـول الكـــریم محمـــد صـــل هللا علیـــه 
ن شــهد العــالم نهضــة جدیــدة فــي تطبیــق مبــادئ الشــریعة االســالمیة فــي مجــال أیــالســتینات مــن القــرن الماضــي، 

لیهـا الـدكتور أحمـد النجـار فـي مصـر عـام شـرف عهذا بدایة مـن المحاولـة التـي أو المصرفیة، و المؤسسات المالیة 

1 PIERRE L. SIKLOS, MARTIN T. BOHL & MARK E. WOHAR, Challenges in Central Banking, 1st published, Cambridge Uni-
versity Press, UK, 2010. P 7.

.122ص .2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،المستحدثات)وساسیات والبنوك (األاقتصادیات النقود عبد المطلب عبد الحمید، 2
.39اسماعیل ابراھیم الطراد، مرجع سبق ذكره. ص وخالد امین عبد هللا 3
.26. ص 2014، مكتبة حسن العصریة، لبنان، المأمولوالمصارف االسالمیة بین الواقع كاكي عبد الكریم،وطاھر، جعید البشیر قادري دمحم ال4
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هاته المحاولة لم یكتب لها أننشاء " بنوك االدخار المحلیة " بمركز میت غمر، غیر ن أشرف على إأی، 1963
.1النجاح

ول بنـك یـنص فـي قـانون انشـائه أكونـه أسـاستم انشاء بنـك ناصـر االجتمـاعي علـى 1971في سنة و 
مـن أكثـر، حیث ركز نشاط هذا البنك على الجانب االجتمـاعي عطاءو خذا عدم التعامل بالفائدة المصرفیة أعلى

توالت المحاوالت إلنشاء بنـوك اسـالمیة ،بعد هذه التجربة الناجحة لبنك ناصر االجتماعيو ؛ 2الجانب االقتصادي
، بنـك فیصـل 1975نـك دبـي االسـالمي عـام ، ب1975في دول اسالمیة مختلفة مثل البنك االسالمي للتنمیة عام 

، 1978، بنك فیصل االسالمي المصري عـام 1978، بیت التمویل الكویتي عام 1977االسالمي السوداني عام 
.19793، دار المال االسالمي عام 1979ردني عام األ، البنك االسالمي 1978بنك البحرین االسالمي عام 

التوســع علــى المســتوى العــالمي، خاصــة بعــد و منــذ ذلــك الــزمن اســتمرت البنــوك االســالمیة فــي التطــور 
زمات مما زاد من األن استطاعت الصمود طیلة فترة تلك أیزمات المالیة العالمیة، األالنجاح الذي حققته في زمن 

ثقة العمالء بها.و شعبیتها 

نظـرا لألهمیـة التـي اكتسـبتها البنـوك االسـالمیة خـالل :لتقلیدیـةتنافسیة البنوك االسالمیة مقارنـة بـالبنوك ا
الخاصة بـالبنوك االسـالمیة مقارنـة داءاألمقارنة مؤشرات إلىهذا دفع العدید من الباحثین فإنخیرة، األالسنوات 

لیها یمكن ذكر ما یلي:من بین النتائج التي تم التوصل إو بنظیرتها من البنوك التقلیدیة، 

 نــة بــالبنوك صــول مقار األلــى علــى المســتوى العــالمي مــن حیــث حجــم و التقلیدیــة تحتــل المراتــب األالبنــوك
عند اجراء مقارنـة بـین البنـوك التقلیدیـة ضاأیهذا الفرق یمكن مالحظته و صولها منخفضة، االسالمیة التي تبقى أ

في البنـوك االسـالمیة هـو معـدل ن الممیز في نفس السوق، غیر أو البنوك االسالمیة التي تنشط في نفس البیئة و 
؛4زیادة حقوق الملكیة بها

طروحة دكتوراه في العلوم التجاریة، جامعة ، أتسویق خدمات البنوك االسالمیة في ظل العولمة المالیة: دراسة حالة بنك البركة الجزائريالطیب بولحیة، 1
.04. ص 2013/2014، الجزائر. السنة الجامعیة 03الجزائر 

.13. ص 2012ردن، ، الطبعة األولى، دار النفائس، األإدارة البنوك االسالمیةشھاب أحمد سعید العزعزي، 2
3 Angelo M. Venardos, Islamic banking & Finance in South-East Asia: its development & future; 2nd Edition, World
Scientific Publishing, Singapore, 2006. P p 61-62.
4Karim Ben Khediri, Charfeddine Lanouar, and Salah Ben Youssef. Islamic versus conventional banks in the GCC coun-
tries: A comparative study using classification techniques, Research in International Business and Finance, Volume
33, January 2015, P 75–98.
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ذلك من خالل التأثیر و تشكل مشكلة لدى البنوك االسالمیة، أنن النسبة المرتفعة لحقوق الملكیة یمكن إ
صــول األالســلبي علــى مؤشــر العائــد علــى حقــوق الملكیــة، حیــث تــم تســجیل معــدالت مرتفعــة لنســب العائــد علــى 

ROAالبنـــوك أنمـــن المعــدالت المحققـــة فــي نظیرتهــا مـــن البنــوك التقلیدیـــة، غیــر أكثــرســـالمیة فــي البنــوك اال
مقارنـة بـالبنوك التقلیدیـة المشـابهة لهـا، ROEاالسالمیة حققت نسب منخفضة لمعدل العائد على حقوق الملكیة 

ضعف مصادر التمویل غیر الربویة بالنسـبة للبنـوك االسـالمیة، ممـا شـكل تحـدیا فـي إلىیرجع السبب في ذلك و 
؛1سبیل توسعها في العالم

 مـــن المعـــدالت المحققـــة علـــى مســـتوى البنـــوك أكبـــرالبنـــوك االســـالمیة حققـــت معـــدالت نمـــو فـــي الودائـــع
هــذا فقــد اصــبحت تشــكل تهدیــد كبیــرا لو هــذا یــدل علــى الثقــة المتزایــدة التــي حققتهــا البنــوك االســالمیة، و التقلیدیــة، 

؛2سواق العالمیةاألللبنوك التقلیدیة في 
مــن أكبــرهــذا النــوع مــن البنــوك یتمتــع بكفــاءة أنثبتــت تجربــة البنــوك االســالمیة فــي العدیــد مــن الــدول أ

التــي تنشــط عنــد نفــس مســتوى االنتــاج و الكفــاءة التــي تتمتــع بهــا البنــوك التقلیدیــة المشــابهة لهــا فــي تلــك الــدول، 
لكـن مؤشــرات الكفــاءة مازالـت ضــعیفة عنــد مقارنتهـا بــالبنوك الكبیــرة الناشـطة فــي مختلــف و الخـاص بتلــك البنــوك، 

یفـرض علیهـا العمـل نتاج المتدني الخاص بتلك البنـوك االسـالمیة، ممـا حجم اإلإلىلعل هذا یرجع و دول العالم، 
.3من اقتصادیات السلمأكثراالستفادة جلأنتاجها من على تطویر حجم إ

لبنوك االلكترونیة:ا.ج

:تطور البنوك االلكترونیة بتطور النقد االلكترونـي، حیـث أنـه و اقترن ظهور مفهوم البنوك االلكترونیة
ن تـــم اســـتخدام بطاقـــات كارتونیـــة لتســـویة أیـــبدایـــة القـــرن العشـــرین إلـــىتاریخیـــا یرجـــع ظهـــور النقـــود االلكترونیـــة 
فع االلكترونیـة، فقـد دوات الـدتطور التكنولوجیـا المسـتخدمة فـي أمعو ، 4المكالمات في الهاتف العمومي في فرنسا

1 Hassan Kabir and K. Lewis Mervyn, Handbook of Islamic Banking, Edward Elgar Publishing, UK, 2007. P 108.
2 Munawar Iqbal and Philip Molyneux, Thirty years of Islamic banking: history, performance and prospects; 1st pub-
lished, Palgrave Macmillan, New York, 2006. P 82.
3 Romzie Rosmana, Norazlina Abd Wahabb and Zairy Zainol, Efficiency of Islamic banks during the financial crisis: An
analysis of Middle Eastern and Asian countries; Special Issue on Islamic Banking and Finance, Pacific-Basin Finance
Journal, Volume 28, June 2014, P 76–90.

؛ المجلة العربیة الدولیة للمعلوماتیة، آفاق البنوك االلكترونیة: مع االشارة الى مستقبلھا في الجزائروواقع سفیان بن عبد العزیز، وبحوصي مجدوب 4
. 61. ص 2013المجلد الثاني، العدد الثالث، ، المملكة العربیة السعودیة، األمنیةللعلومالعربیةنایفجامعة

. Consulté le 21/06/2015 à 16:21.23456789/53727http://repository.nauss.edu.sa/handle/1:URL
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عبارة عن بطاقات برغوثیـة، تحمـل بـداخلها كـل البیانـات 1992صبحت كل البطاقات المصرفیة في فرنسا سنة أ
. 1قام بها ذلك العمیلكذلك بیانات خاصة بكل المعامالت المالیة التيو الخاصة بالعمیل 

أوهــا "قیــام البنــوك بتقــدیم الخــدمات المصــرفیة التقلیدیــة أنكنشــاط) علــى تعــرف الصــیرفة االلكترونیــة (و 
لیهـا علـى المشـاركین فیهـا وفقـا لشـروط تقتصـر صـالحیة الـدخول إو المبتكرة من خالل شبكات اتصـال الكترونیـة، 

.2العضویة التي تحددها البنوك"

باإلضـافةالكترونیـةوسـائلباسـتعمالالتقلیدیـةالبنـوكعمـالأ بكافـةتقـومبنـوكهيااللكترونیةالبنوكو 
إلـىالتوجـهضـرورةدونللعمیـلالخـدماتتلـكتـوفرحیـثالتقلیدیـة،البنـوكتقـدمهاالاضـافیةخدماتتقدیمإلى

تكنولوجیـاتمنغیرهاأونترنتاألأوالهاتفباستعمالبالبنكاالتصالبمجردذلكیحدثنماإ و المصرفمبنى
المصرف،خدماتبتوزیعتسمحالتياالتصال

االلكترونیةأشكال البنوك:

مــنانطالقــاهــذاو ،3مختلفــةمســتویاتثالثــةإلــىالتكنولوجیــااســتخدامدرجــةحیــثمــنااللكترونیــةالبنــوكتتــدرج
الــذي) التواصــلي(التفــاعليالموقــعثــملمنتجاتهــا،التــرویجفــيالبنــوكتســتخدمهالــذيالمعلومــاتيالموقــعمســتوى
الطلبـاتبعـضتقـدیمامكانیـةجانـبإلـىااللكترونـيالبریـدعبـرمعهاالتواصللعمالئهاخاللهمنالبنوكتسمح

ـــادليالموقـــعأمـــاالنمـــاذج،أو ـــریعتبـــرفهـــوالتب مـــنالعدیـــداجـــراءللعمـــالءیســـمححیـــثتطـــوراالمســـتویاتأكث
.خرأإلىحسابمنلألموالتحویالتواجراءاالستشاریةالخدماتعلىالحصولو الخطعلىالمعامالت

مزایا التنویعو البنوك الشاملة .د

جیات االسـتراتیأحسـنالبحث عـن أجللدى البنوك من اشكلت المنافسة المتزایدة داخل الصناعة المصرفیة حافز 
م تلك البنوك نجد الصیرفة الشاملة.أمامن بین الحلول التي كانت متوفرة و م منافسیها، أماالتي تمكنها من الفوز 

، مداخلة قدمت في الملتقى الوطني األول حول المنظومة الجزائریةمصارفرفة اإللكترونیة كمدخل لعصرنة الیالصرحیم حسین وھواري معراج، 1
.316، ص 2004دیسمبر 15-14المنعقد یومي: تحدیات، جامعة الشلف،والمصرفیة واقع 

.56. ص 2012ولى، دار المسیرة، األردن، ، الطبعة األالخدمات المصرفیة االلكترونیةآخرون، ووسیم دمحم الحداد 2
.15ص ،2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، البنوك االلكترونیةممدوح الجنبیھي، ومنیر الجنبیھي 3
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أي: تتفــق العدیــد مــن التعــاریف علــى طبیعــة التنــوع فــي نشــاط البنــوك الشـــاملة، تعریــف البنــوك الشــاملة
حیـث یتمیـز نشـاطها بـالتنوع مـن شكل التنویع الحـالي، إلىانتقالها من شكل التخصص الذي میزها في الماضي 

عمالئهـا؛إلـىالخـدمات المقدمـة سلةكذلك التنوع فيو موال األالتنوع من حیث مصادر و حیث السوق المستهدفة 
المقدمة للبنوك الشاملة نجد ما یلي:ریفامن بین التعو 

العدیدوفریو الفروع،منواسعةشبكةیضميذالرفيالمصالكیانذلكإلىمفهوم البنوك الشاملةیشیر
مكتتـبأولتمویـللبصـفته مصـدریـهعلتعتمـدالتـيالشركاتحوكمةفيمباشرةشاركیو المختلفة،الخدماتمن

. 1لخدمات التأمین

ها " مؤسسة تقـدم كافـة الخـدمات المالیـة مثـل الودائـع، القـروض أنكذلك تم تعریف البنوك الشاملة على 
ي یفعــل كــل عمــال، باختصــار هــو البنــك الــذاأل، التــأمین، الهندســة المالیــة، خــدمات بنــوك جــلاألطویلــة و قصــیرة 
.2تنوع المنتجات"و ذ یتمیز بكبر الحجم شيء، إ

الودائـــعقبـــولتضـــمالتـــيالمالیـــةالخـــدماتمـــنمجموعـــةأداءبأنهـــا "أیضـــاالشـــاملة تعـــرف الصـــیرفة و 
األسـهم،اصـدار و الـدیونفـياالكتتـاب،)ومشـتقاتها(األجنبیـةالعمالتوصرفالمالیةاألدواتتداولواإلقراض،

.3"والتأمیناالستثمارإدارة،المالیةالوساطة

هـا مؤسسـات مالیـة أنلیهـا علـى بأن البنوك الشاملة یمكن النظـر إبالتالي نستنتج من التعاریف السابقةو 
جنبیة.األو جزاء السوقیة في السوق المصرفیة المحلیة األخدمة مختلف إلىمصرفیة تسعى 

نشـاطاته المختلفـة مـن خـالل االعتمـاد علـى نفسـه ةیستطیع البنك الشـامل ممارسـشكال البنوك الشاملة: أ
تنظیمیــة كبیــرة قــد ال یســتطیع توفیرهــا جمیــع البنــوك، و هــذا یتطلــب قــدرات مالیــة أنتلــك الخــدمات، غیــر أداءفــي 

1 ADDISON, E. K. Y. Managing the Constraints to Development Financing: Is Universal Banking the Solution? ; The
Fourth ISSER-Merchant Bank Annual Economic Lecture, Bank of Ghana, Ghana, 2003. p 09.
URL: http://www.bog.gov.gh/privatecontent/Research/Research%20Papers/universal-banking-2003new.pdf.
Consulté le 15/06/2015 à 23:35.

أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة ،دوره في تطور أداء البنوك: دراسة حالة الجزائروعالیة نموذج الصیرفة الشاملة فنوال بن خالدي ، 2
.74. ص 2014/2015ابي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة 

3 H. R. Machiraju, Modern Commercial Banking, second edition, New Age International Ltd, New Delhi, India, 2008. P 36.
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أنلهـذا یمكـن و جـزء مـن خدماتـه، أداءفـي أخـرىطـراف البحث عن االعتمـاد علـى أإلىهذا یدفعه فإنوبالتالي 
:1شكال التالیةاألیأخذ البنك الشامل 

 :في هذه الحالة یكون لدینا بنك كبیر الحجـم، یسـتطیع تقـدیم تشـكیلة تضـم مختلـف و بنك شامل واحد فقط
التابعة للصیرفة الشاملة؛غیر المصرفیة و الخدمات المصرفیة و المنتجات 

 بنــك تجــاري كبیــر الحجــم، فــي العــادةم یكــونأبنــوك شــاملة ذات فــروع: یضــم هــذا الشــكل التنظیمــي بنــك
ه یقــوم بأدائهــا عبــر فإنــالخــدمات غیــر التقلیدیــة أمــایســتطیع تــوفیر اغلــب المنتجــات المصــرفیة التقلیدیــة، 

حتى فروع الكترونیة؛أویة كانت عبارة عن وكاالت عادسواءانشاء فروع متخصصة، 
 :شـــركة قابضـــة تتضـــمن مجموعـــة مـــن إلـــىالبنـــوك الشـــاملة تتحـــول فـــإنفـــي هـــذه الحالـــة و شـــركة قابضـــة

، كـل هـذه بنـوك االسـتثمار والبنـوك التجاریـةو غیر المصرفیة، كشركات التأمین و المؤسسات المالیة المصرفیة 
جمــال بنــك شــامل ینشــط فــي األنفــس االدارة، لتشــكل لنــا فــي و الشــركات تصــبح خاضــعة لــنفس االســتراتیجیة 

شكال البنوك الشاملة.الشكل التالي یوضح أو مجاالت مختلفة.

شكال البنوك الشاملة ): أ2ـ 4الشكل رقم (

Source : Rahul Singal, FUTURE PROSPECTS WITH UNIVERSAL BANKING IN INDIA; Interna-
tional Journal of Latest Trends in Engineering and Technology, Vol. 1 Issue 1 May 2012. Pp 41–45.

1 Rahul Singal, FUTURE PROSPECTS WITH UNIVERSAL BANKING IN INDIA; International Journal of Latest Trends in
Engineering and Technology, Vol. 1 Issue 1 May 2012. Pp 41 – 45.
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مزایا البنوك الشاملة:

الحدیث عن المزایا التي تتمتع بها تلك إلىن الحدیث عن البنوك الشاملة كشكل جدید للبنوك، یدفعنا إ
بــین المزایــا التــي تتمتــع بهــا البنــوك الشــاملة و ثــر تلــك المزایــا علــى المنافســة داخــل الصــناعة المصــرفیة، أو البنــوك، 

:1یمكن ذكر ما یلي

 النطـاق فــي التكـالیف، وبالتـالي التمتــع و بالتـالي تحقیــق وفـرات الحجـم و الحجــم الكبیـر، أسـاسالعمـل علـى
التكلفة داخل الصناعة المصرفیة؛أساسزة تنافسیة على بمی

 التـي ال و جنبیـة األالمشاریع الكبیرة المحلیـة منهـا و القدرة على تمویل و تحقیق التوظیف شبه الكامل للموارد
تستطیع تمویلها البنوك الصغیرة؛

 مـن ثـم تجنـب االنكشـاف، و مـوارده، و تسهم الصیرفة الشاملة في تحقیـق التـوازن بـین توظیـف امـوال البنـك
الموارد الخاصة بالبنك؛و مدة التوظیفات و هذا نظرا لتنوع مصادر و 

 البنـوك تحفیـزإلـىتساهم البنوك الشاملة في تشجیع المنافسة داخل الصـناعة المصـرفیة، وممـا قـد یـؤدي
مـن جـودة منافسـیها، ابتكار منتجات جدیدة ذات جودة اعلىو ،ا على تحسین ادائهاهالمؤسسات المالیة العاملة بو 
المنافسة الناتجة عن تحریر تجارة الخدمات المالیة العالمیة؛إلىاستعدادها و 

بالتـالي المسـاهمة فـي زیـادة و راق المالیـة بهـا، و المساهمة في تنشیط السوق المالیـة، مـن خـالل تـداول األ
التداول داخل السوق؛

 ،ن یتوافر مجموعة متكاملة مـن المنتجـات أیتسمح البنوك الشاملة بإنشاء ما یعرف بالسوبرماركت المالي
مــر الـــذي یفضــله كثیـــر مــن العمــالء الـــراغبین فــي الحصـــول علــى مـــا یحتاجونــه مـــن األوهـــو الخــدمات المالیــة، و 

ة من العمالء. لدى تلك الفئأكبربالتالي تحقیق والء و خدمات مالیة من مؤسسة واحدة فقط، 

مذكرة ماجستیر في العلوم ،تحدیث الجھاز المصرفي العربي لمواكبة تحدیات الصیرفة الشاملة: دراسة حالة الجھاز المصرفي الجزائريزقریر، عادل 1
.74. ص 2008/2009االقتصادیة، جامعة دمحم خیضر، بسكرة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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أدائهاو الصناعة المصرفیةهیكل: خصوصیات نيالمبحث الثا

ت العملیــــة مخرجــــاو مــــن حیــــث مــــدخالت خــــرىاألعــــن بقیــــة الصــــناعات الصــــناعة المصــــرفیةتتمیــــز
اصــول إلــىالربحیــة فــي هــذه الصــناعة، یتطلــب التطــرق و الكفــاءة و الحــدیث عــن المنافســة فــإنلهــذا و ، اإلنتاجیــة

مخرجاتها.و بعد ذلك یتم تحدید مدخالتها و خصوم البنوك التجاریة، و 

للبنوك التجاریةامةالمیزانیة العل: والمطلب األ 

تتكــون میزانیـــة البنــوك التجاریـــة كغیرهـــا مــن المؤسســـات ذات الطـــابع التجــاري مـــن جـــانبین رئیســیین همـــا: جانـــب 
.خصومالجانب و األصول

میزانیة البنوك التجاریةصول في األال: مكونات جانب أو 

تتمثل اصول البنك التجاریة في مجموعة االستخدامات التي یوظف بهـا البنـك مجموعـة المـوارد المالیـة 
یـتم و صـول تمثـل حقـوق للبنـك التجـاري علـى الغیـر، األهـذه فـإنلهـذا و التي یحصل علیها من مختلف المصادر، 

قلیلـة صـول األإلىصول شدیدة السیولة األولتها، وذلك من صول في جدول المیزانیة وفق درجة سیاألترتیب تلك 
:1العناصر المكونة ألصول البنك التجاريأهمإلىفیما یلي سنتطرق و السیولة، 

ه ال فإنـصـول بسـیولته الكبیـرة ولهـذا األیتمیـز هـذا النـوع مـن و : ارصدة لدى البنوكو النقد في الصندوق .1
تشمل ما یلي:و أرباح، أوعوائد أيحیان األیترتب عنها في غالب 

هو النقد الجاهز الموجود في خزینة المصرف؛و النقد في الصندوق:.أ
ا فــي االحتیــاطي النقــدي االجبــاري الــذي تقــوم أساســهــو یتمثــل و : رصــید البنــك لــدى البنــك المركــزي.ب

البنوك التجاریة بإیداعه على مستوى البنك المركزي؛

.69سبق ذكره. ص اسماعیل ابراھیم الطراد، مرجع وخالد أمین عبد هللا 1
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بهــا لــدى التــي یحــتفظو هــي الودائــع الخاصــة بالبنــك و : خــرىاألودائــع البنــك لــدى البنــوك التجاریــة .ج
ارصدة البنك لدى أیضاتتضمن و لغرض مقابلة االلتزامات المصرفیة المتبادلة بین البنوك، خرىاألالبنوك 

.1الحواالت تحت التحصیلو الشیكات و البنوك المراسلة في الخارج 

منها ما یلي:و راق المالیة المملوكة للمصرف، و : تضم مجموعة األراق المالیةو محفظة األ .2

أذون الخزانة؛.أ
سندات تصدرها حكومة البلد الذي ینشط به البنك؛.ب
؛خرىاألسندات تصدرها الحكومات .ج
اجنبیة.أوكانت محلیة سواءاسهم تصدرها المؤسسات غیر الحكومیة و سندات .د

المصرف من إلىالكمبیاالت التي قدمها العمالء و هي مجموعة السندات و : سندات مخصومةو كمبیاالت .3
خصمها؛أجل

هي مجموعة التوظیفـات التـي قـام بهـا البنـك فـي شـكل و :الحسابات الجاریة المدینةو السلفات و القروض .4
غیرها؛و سحب على المكشوف و سلفیات و قروض بكل أنواعها 

مكاتـب و الموجـودات المادیـة التـي یمتلكهـا البنـك مـن مبـاني و صـول األهي مجموعـة و :الموجودات الثابتة.5
صول المادیة؛األغیرها من و 

صــول األعناصــر إلــىصــول التــي ال یمكــن ضــمها األیــدخل ضــمن هاتــه المجموعــة :خــرىاألصــول األ.6
كــذلك النفقــات التــي قــام البنــك و لكنهــا لــم تحصــل فعــال بعــد، و ســابقة الــذكر، مثــل االیــرادات التــي اســتحقت للبنــك 

غیرها...و بدفعها قبل حلول اجال استحقاقها مثل اقساط التأمین 

ثانیا: مكونات جانب الخصوم في میزانیة البنوك التجاریة

مـــوال التـــي تـــي یحصــل مـــن خاللهـــا المصـــرف علـــى األتتمثــل خصـــوم البنـــك فـــي مجموعـــة المصـــادر ال
لهــذا فهــي تشــكل التزامــات علــى البنــك الوفــاء بهــا فــي المواعیــد المحــددة لــذلك و مزاولــة نشــاطه، أجــلیحتاجهــا مــن 

هــذا انطالقــا مــن و مواعیــد االســتحقاق الخاصــة بهــا، أســاسیــتم ترتیــب الخصــوم علــى و بالشــروط المتفــق علیهــا، و 

.94. ص 2012التوزیع، األردن، و، الطبعة االولى، دارة المسیرة للنشر إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب، 1
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نـــك تتكـــون خصـــوم البو الخصـــوم ذات مواعیـــد االســـتحقاق البعیـــدة، إلـــىالخصـــوم ذات مواعیـــد االســـتحقاق القریبـــة 
:1التجاري من العناصر التالیة

إلـــىذلـــك النـــوع مـــن الودائـــع التـــي یلتـــزم بهـــا البنـــك بـــدفعها و هـــالودائـــع تحـــت الطلـــب):الودائــع الجاریـــة (.1
یكــون یــوم أنفتــرة اســتحقاق هــذا النــوع مــن الودائــع یمكــن فــإنبالتــالي و اصــحابها فــي الوقــت الــذي یطلبونهــا فیــه، 

البنـك ال یسـتطیع االعتمـاد كثیـرا علـى هـذا النـوع مـن الودائـع فـي تقـدیم القـروض طویلـة فإنلهذا و ، أكثرأوواحد 
مـوال نظـرا لكثرتهـا األهذا بـالرغم مـن كـون هاتـه الودائـع تمثـل مصـدرا هامـا مـن مصـادر الحصـول علـى و ، جلاأل

فوائد؛أيحوال من األغلب جانب عدم استفادة اصحابها في أ إلىمن الودائع، خرىاألنواع األمقارنة ب
جـلاألال بعـد انقضـاء السحب منها إعلى : یتمیز هذا النوع من الودائع بعدم قدرة اصحابها جلالودائع أل.2

ثباتــا مــن الودائــع أكثــرلهــذا تعتبــر هــذه الودائــع و الــذي تــم االتفــاق علیــه مــع البنــك، مقابــل الحصــول علــى فوائــد، 
ه ســـیحرم مـــن الفوائـــد المتعلقـــة بـــالمبلغ فإنـــالمحـــدد جـــلاألموالـــه قبـــل فـــي حـــال قیـــام العمیـــل بســـحب أو الجاریـــة، 
المسحوب؛

لمصــرف بفتــرة ال بعــد اخطــار االتــي ال یحــق لصــاحبها ســحبها إهــي الودائــع و : الودائــع الخاضــعة إلشــعار.3
هـذا فـي مقابـل الحصـول علـى فوائـد و یـوم مـن موعـد السـحب، أوسـبوع معینة قبل موعد سحب أمواله، مـثال قبـل أ

عن المبالغ التي تم ایداعها؛
ادخارها لمدة معینة تكون أجل: هي مبالغ یقوم صاحبها بإیداعها في حساب خاص من الودائع االدخاریة.4

تشـكل هـذه الودائـع و مـن الودائـع، خـرىاألمقارنـة بـاألنواع أكثـرالحصول على فوائد أجلهذا من و ، جلاألطویلة 
من قبل البنك؛جلاألمصدرا لتمویل االستثمارات الطویلة 

بإیداعها على مستوى البنك؛أخرى: هي المبالغ المالیة التي تقوم بنوك خرىاألودائع البنوك .5
مــر معــین، مثــل الواجبــة علــى البنــك فــي حالــة تحقــق أهــي مجموعــة االلتــزام و : خــرىاألالتأمینــات النقدیــة .6

فتح اعتمادات مستندیة؛و اعطاء الكفاالت 
مواجهــة خســائر أجــلذلــك مــن و هــو ذلــك الجــزء المقتطــع مــن اربــاح المصــرف و : المخصصــات المختلفــة.7

التزامات یتوقع البنك وقوعها خالل الفترة القادمة؛و 

.72اسماعیل ابراھیم الطراد، مرجع سبق ذكره. ص وخالد أمین عبد هللا 1
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عنصر من العناصر أيإلىالتي ال یمكن ضمها خرىاألتشمل مجموعة االلتزامات و : خرىالخصوم األ.8
كذلك ال یمكن اعتبارها جزء من حقوق الملكیة؛و السابقة 

:1تشمل ما یليو : )مجموعة أموال المصرف الخاصة (حقوق الملكیة.9

؛رأس المال المدفوع.أ
رباح التي یفرض البنك المركزي على األهي تلك النسبة االجباریة من و ): االجبارياالحتیاطي القانوني (.ب

غایة مساواة تلك االحتیاطات مبلغ راس المال المدفوع؛إلىهذا و البنوك التجاریة االحتفاظ بها لدیه، 
الظـروف التـي ینشـط و هي تلـك االحتیاطـات التـي یوفرهـا البنـك وفـق مـا یتناسـب و االحتیاطي االختیاري:.ج

؛أخرىجهة أيأولیس بضغط من البنك المركزي و بها، حیث یكون هذا ارادیا 
زیادة رأس ماله. أجلي قام البنك بإعادة استثمارها من رباح التاألهي تلك النسبة من و األرباح المدورة: .د

الصناعة المصرفیةفي اإلنتاجیةمخرجات العملیة و المطلب الثاني: النماذج المفسرة لمدخالت 

تعقـــدها مقارنـــة بغیرهـــا مـــن و علـــى مســـتوى الصـــناعة المصـــرفیة بصـــعوبتها داءاألتتمیـــز عملیـــة تقیـــیم 
تنــوع و مــا یتمیــز بــه مــن تعــدد و طبیعــة نشــاط البنــوك التجاریــة إلــىیرجــع الســبب فــي ذلــك و ، خــرىاألالصــناعات 
هـذا یزیـد مـن فـإنبالتـالي و بصـفة مسـتمرة، و جانب ما تشهده الصناعة من ابتكـار منتجـات جدیـدة إلىللمنتجات، 

البنوك التجاریة فقد أداءخیرة في تحلیل األنظرا ألهمیة هذه و مخرجات البنوك التجاریة؛ و صعوبة تحدید مدخالت 
هــذا مــن و ،مخرجاتهــاو توضــیح مــدخالت البنــوك التجاریــة و ظهــر للوجــود العدیــد مــن النمــاذج التــي حاولــت تفســیر 

: 2هـيو منهجین) رئیسیین لقیاس مخرجات البنوك تین (وجهة النظر الخاصة بها، وعموما یمكن التمییز بین مقارب
المقاربة باإلنتاج والمقاربة بالوساطة.

.74اسماعیل ابراھیم الطراد، المرجع السابق. ص وخالد أمین عبد هللا 1
طروحة دكتوراه ، أ2012لمحاولة قیاس الكفاءة النسبیة للبنوك المغاربیة: دراسة قیاسیة DEAاستخدام اسلوب تحلیل مغلف البیانات بلجیاللي فتیحة، 2

.110. ص 2014/2015في العلوم التجاریة، جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، السنة الجامعیة 
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المقاربة باإلنتاجأوال: 

إلـــىالخـــدمات الموجهـــة و هـــا مجموعـــة المنتجـــات أنتعتمـــد هـــذه المقاربـــة علـــى اعتبـــار مخرجـــات البنـــك 
العمـالء، إلـىالودائع الموجهـة و مخرجات البنوك تشتمل على كل من القروض فإنحسب هذه المقاربة و العمالء، 

أمـاالودائـع التـي قـام البنـك بإصـدارها، و عـدد القـروض أسـاستقییم حجم مخرجات بنك معین یكون على أنغیر 
المقاربــة فــإنلهــذا و فــروع البنــك؛ و هــا تشــمل كــل مــن راس المــال، العمــل فإنمــدخالت البنــك حســب هــذه المقاربــة 

هـذا مـا شـكل محـل انتقـاد لهـذه المقاربـة، علـى و باإلنتاج تركز على التكـالیف التشـغیلیة دون غیرهـا مـن التكـالیف، 
؛1الها للفوائد المدینةهما اعتبار 

ثانیا: المقاربة بالوساطة

ه وسـیط أنـا على وظیفة الوساطة المالیة للبنـك التجـاري، حیـث تنظـر لـه علـى أساستعتمد هذه المقاربة 
أيتمویــل فــي شــكل قــروض، إلــىبــین الجهــات التــي تحتــاج و بــین اصــحاب الفــوائض المالیــة المودعــة فــي البنــك 

ه یـتم اعتبـار الودائـع فإنـبالتـالي و تمویـل، إلـىاالسـتثمار الـذي یحتـاج و ،وسیط بین الودائع التـي تحتـاج لالسـتثمار
لیس مخرجات لها، كما أن تقیـیم حجـم االنتـاج حسـب هـذه المقاربـة یكـون مـن خـالل و ها مدخالت للبنوك، أنعلى 

مخرجـــات البنـــوك حســـب مقاربـــة و لقیـــاس مـــدخالت و ، 2لـــیس عـــددهاو حســـاب المبـــالغ المالیـــة للمعـــامالت المالیـــة 
طریقــة و : طریقــة األصــول، طریقــة التكلفــة المســتعملة 3هــيو ه تــم االعتمــاد علــى ثــالث طــرق رئیســیة فإنــالوســاطة 

القیمة المضافة.

مخرجــات البنــوك علــى و تعتمــد هــذه الطریقــة فــي تحدیــد مــدخالت ): Assets approachصــول (طریقــة األ.1
التـي یفـرض علیهـا فوائـد بأنهـا خـرىاألصـول األو القـروض أنصـحابها بـجانبي میزانیة البنك، حیث یرى أأساس

قـــیم فـــإنبالتـــالي و مـــدخالت للبنـــك، خـــرىاألالمـــوارد و ســـب ألن تكـــون مخرجـــات للبنـــك، بینمـــا تشـــكل الودائـــع ناأل
المخرجات یتم الحصول علیها انطالقا من بیانات المیزانیة؛

1 David C. Wheelock & Paul W.Wilson, Evaluating the efficiency of commercial bank: Does our view of what banks
do matter?, Federal Reserve Bank of St Louis, Vol 77, Jul/Aug 1995. pp 41-42.
2 Xavier Freixas & Jean-Charles Rochet, Microeconomics of banking, 1st edition, Massachusetts Institute of technology,
USA, 1997. P 77.

، 12العددورقلة،جامعة الباحث،مجلة،DEAالبیاناتمغلفتحلیلباستخدامالجزائریةالبنوككفاءةقیاسقریشي،الجموعيدمحمووختبنفرید3
.140ص.2013
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ه یـــتم تمییــز مخرجـــات فإنــوفــق هـــذه الطریقــة ):cost approach-Userالمســـتعملة ( طریقــة التكلفــة.2
ذلـك مـن خـالل و ، 1البنوك من خالل تقیـیم المسـاهمة الصـافیة فـي مـداخیل البنـك لكـل عناصـر اصـوله وخصـومه

تكلفـة الفرصـة ه یتم حساب الفـرق بـین فإنالخصوم، فبالنسبة لألصول و االعتماد على التكلفة المستعملة لألصول 
هذا یعني فإناذا كانت قیمة الفارق موجبة و ) لألصل مع معدل الفائدة المرتبط به، opportunity costالبدیلة (

ه من المدخالت، بینمـا فـي حـال أنه یتم اعتباره على فإنبالتالي و صل سیساهم في زیادة تكالیف البنك األذلك أن
بـــنفس الطریقـــة یـــتم معالجـــة و ه مـــن المخرجـــات؛ أنـــصــل علـــى األك ه یـــتم اعتبـــار ذلـــفإنـــكــون قیمـــة الفـــرق موجبـــة 

فـي حالـة كـون الفـرق موجبـا و تكلفـة الفرصـة البدیلـة، و االلتزامات، حیث یتم حساب الفرق بـین تكلفـة ذلـك االلتـزام 
.2في حالة كون الفرق سالبا یتم اعتباره من المخرجاتو ،ه من المدخالتأنه یتم اعتبار ذلك االلتزام على فإن

مخرجـات البنـك وفـق و یـتم تصـنیف مـدخالت ):value added approachطریقـة القیمـة المضـافة ( .3
كـل عنصـر مـن عناصـر أنمساهمة ذلك العنصر في خلق قیمـة مضـافة للبنـك، حیـث أساسهذه الطریقة على 

فة للبنـك، ه مـن مخرجـات البنـك اذا كـان لـه اثـر موجـب فـي خلـق قیمـة مضـاأنـمیزانیة البنـك یمكـن تصـنیفه علـى 
أخـرىبطریقة غیر مباشرة مثـل الودائـع التـي تـرتبط بهـا خـدمات أوكان ذلك بطریقة مباشرة مثل القروض، سواء

ثـر السـالب علـى القیمـة المضـافة األیحصل البنك من خاللها على ایرادات، بینما تشكل العناصر ذات أنیمكن 
أخـرىكودائـع البنـوك أخـرىخـدمات أيمثل بقیـة خصـوم البنـك التـي ال تـرتبط بهـا ،الخاصة بالبنك مدخالت له

.3غیرهاو 

في الصناعة المصرفیةداءاألو تركیزالقیاسثالثا: 

ل و مؤشرات قیاس التركیز التي تـم التطـرق لهـا فـي الفصـل األأن: التركیز في الصناعة المصرفیةقیاس.1
یواجــه عملیــةالــذيالمشــكل أنطروحــة، تصــلح كلهــا لقیــاس التركیــز فــي الصــناعة المصــرفیة؛ غیــر األمــن هاتــه 
بالمقاربـة التـي تـم االعتمـاد علیهـا فـي سـاسقیاس التركیـز، حیـث یـرتبط ذلـك األأساسكیفیة اختیار هوتطبیقها 

اجمــالي أســاسعلــى بعــض الدراســات قامــت بحســاب التركیــزأنمخرجــات البنــوك؛ فمــثال نجــد و تفســیر مــدخالت 
1 Sameh Charfeddine Karray & Jamel eddine Chichti, BANK SIZE AND EFFICIENCY IN DEVELOPING COUNTRIES: INTER-
MEDIATION APPROACH VERSUS VALUE ADDED APPROACH AND IMPACT OF NON-TRADITIONAL ACTIVITIES; Asian
Economic and Financial Review, vol 3, N° 5, 2013. Pp 593-613.
2 Panayiotis P. Athanasoglou, Evangelia A. Georgiou & Christos C. Staikouras, Assessing output and productivity
growth in the banking industry; The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol 49, N°4, 2009. Pp 1317-1340.
3 Allen N. Berger & David B. Humphrey, Measurement and Efficiency Issues in Commercial Banking; Chapter in : Out-
put Measurement in the Service Sectors, University of Chicago Press, USA, January 1992. Pp 245-300, chapter URL:
http://www.nber.org/chapters/c7237 . consulté le 02/08/2015 à 14:00.



اتــديــــحــتــات و الــيـــوصــصـــة :الخـــيــــصرفـــــمــة الــــاعــنــــالصعــرابـــالل  ــــصــــــــــــالف

174

لهـذا و ، القـروضأسـاسعلـى أخـرىو الودائـع، أسـاسعلى قیاس التركیز علـى أخرىل، بینما ركزت دراسات و األ
.1الذي تم االعتماد علیهساساألقیمة التركیز تختلف باختالف فإن

أنالبنـوك، غیـر أداءعلـى الـرغم مـن تعـدد المؤشـرات المعتمـدة فـي تقیـیم :الصناعة المصرفیةأداءتقییم.2
:2الدراسات الخاصة بأدائها ركزت على ثالث مؤشرات رئیسیة هي

:نتیجـــة الصــافیة للبنــك علــى اجمـــالي یـــتم حســابه مــن خــالل قســمة المعــدل العائــد علــى الموجــودات
ربـاح صـافیة مـن توظیـف أصـول ى كفاءة إدارة المصـرف علـى تحقیـق أیعطي فكرة عن مدو صوله، أ

المصرف المختلفة؛
:یـتم حسـابه مـن خـالل قسـمة النتیجـة الصـافیة علـى اجمـالي حقـوق معدل العائد علـى حقـوق الملكیـة

الملكیة؛

:یتم حسابه من خالل العالقة التالیة: هامش الفائدة الصافي
مصاریف الفائدة- دخل الفائدة 

المربحةت الموجودا
حیث یمیز 

یعطـي فكـرة عـن الهـامش الـذي و ، خـرىاألالصـناعات أداءالصناعة المصرفیة عن أداءهذا المؤشر 
تحصل علیه البنوك.

المبحث الثالث: تنظیم الصناعة المصرفیة

ســنحاول مـن خــالل و الدولیـة، و المحلیــة الهیئـاترقابــة العدیـد مــن إلـىیخضـع نشــاط الصـناعة المصــرفیة 
دولیا.و كیفیة تنظیم الصناعة المصرفیة محلیا إلىهذا المبحث التطرق 

المصرفیةالتطور الفكري لعملیة تنظیم الصناعةل: والمطلب األ 

أسس تنظیم الصناعة المصرفیةو م ال: مفهو أو 

القـوانین التـي تسـمح بتحدیـد طبیعـة و عملیة وضع اطار من القواعد إلىیشیر مصطلح تنظیم الصناعة 
فـراد االقتصـادیین الـذین األتوجیـه إلـىضـاأیفـراد االقتصـادیین الـذین ینشـطون داخلهـا، كمـا تشـیر األالتعامل بین 

1Wim Boonstra AND Johannes M. Groeneveld, Competition in a highly concentrated banking sector: theoretical, em-
pirical and practical considerations for the Netherlands, chapter in: Balling Morten, Lierman Frank, Mullineux Andy,
Competition and Profitability in European Financial Services, First published, Routledge, USA, 2006. P 187.

.147. ص 2013، دار الیازوري، األردن، المخاطرةوأثرھا في األداء وحوكمة البنوك محسن دمحم حاكم وعبد الحسین راضي حمد، 2
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حیـان بـبعض األتحقیـق بعـض النتـائج المرغوبـة مـن خـالل االسـتعانة فـي بعـض أجـلینشطون في الصـناعة مـن 
شطة مكوناته من أنتنسیق و ه " عملیة التحكم في نظام معقد أنیعرف تنظیم الصناعة على و ، 1الوسائل المساعدة

كذلك یمثل ذلك المیكانیزم الذي یسمح بالحفاظ على توازن نظـام و منتظم لذلك النظام، و صحیح أداءتحقیق أجل
مـن خـالل اسـقاط هـذا التعریـف علـى و ، 2تعدیل ادائه بصفة تسمح له بالتأقلم مع الظـروف المحیطـة بـه"أومعین 

القواعد ار القوانین و عبارة عن عملیة اصدتنظیم الصناعة المصرفیة هو أنه یتضح الینا فإنالصناعة المصرفیة، 
تختلف باختالف ،هذا في سبیل تحقیق اهداف محددةو تنظم نشاط المؤسسات المصرفیة العاملة بها، و التي توجه 

إلــىاالسـتقرار المــالي للبلــد و الحفــاظ علـى تــوازن الصــناعة المصــرفیة و هــا هــأهممـن ،الظـروف االقتصــادیة للبلــد
الصناعة ككل.أداءجانب تحسین 

الرقابـة علـى نشـاطها، حیـث تعتبـر و نمیز بـین تنظـیم الصـناعة المصـرفیة أنیمكننا ساساألعلى هذاو 
وظیفــة مــن وظــائف تنظــیم الصــناعة المصــرفیة، حیــث تعــرف الرقابــة و ،عملیــة الرقابــة المصــرفیة احــدى مراحــل

الضبطیة، -االشرافیةتتبعها السلطة )أو(وسالیب التي تتخذها األو ها " مجموعة من االجراءات أنالمصرفیة على 
القطاع المصرفي، من حیث الحفاظ أداءلتقویة و احترامها بشكل صحیح و لضمان تنفیذ السیاسة النقدیة المرسومة 

فــي مجابهــة المخــاطر التــي قــد تقــوض و المنتجــات، و صــول األترقیــة نوعیــة و علــى ســالمة المراكــز المالیــة للبنــوك 
أنیتضـح مـن خـالل هـذا التعریـف و ؛3اسـتمراریته فـي الوجـود"أوكفاءته في تخصیص الموارد المالیة باالقتصـاد

،المؤسسات المشابهة لها قانونیا تعمل وفق التعلیماتو البنوك كون التأكد من ؛ا فيأساسالرقابة المصرفیة تتمثل 
عملیــة تنظــیم الصــناعة المصــرفیة تتعــدى أنفرضــها مــن قبــل الســلطات المشــرفة عنهــا؛ غیــر تــمالقــوانین التــيو 

تحقیـق و تلـك الصـناعة أداءاعداد القـوانین التـي تسـمح بتحسـین و عملیة التخطیط ضاأیالرقابة المصرفیة، لتشمل 
تعقیدا من الرقابة المصرفیة.أكثرحیان هي األهذه العملیة في كثیر من و ، خرىاألهداف العامة األ

مصــرفیة كاســتجابة لألزمــات المالیـة التــي عصــفت بهــا فــي العدیــد مــن تعتبـر عملیــة تنظــیم الصــناعة الو 
مـر الـذي دفـع السـلطات المشـرفة علـى نشـاط الصـناعة األالسائرة في طریـق النمـو، أوالدول سواء المتقدمة منها 

هــذا مــن و لــیس البحــث عــن الطریقــة المثلــى لتنظیمهــا) و البحــث عــن أكفــأ طریقــة ممكنــة لتنظیمهــا (إلــىالمصــرفیة 

1 Michael Crew and David Parker, International handbook on economic regulation, Edward Elgar Publishing Limited,
UK, 2006. P 34.
2 Allalen Keltoum, Essai d’analyse de l’impact de la régulation bancaire sur la stabilité financière, mémoire de magis-
ter en sciences économiques, Université de Mouloud Mammeri de Tizi Ouazou, Algérie, P 46.

، 3؛ أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر تفعیل الرقابة على اعمال البنوك بالجزائر وفق المعاییر الدولیة للجنة بازلحمزة طیبي، 3
.  30. ص 2012/2013الجزائر، السنة الجامعیة 
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همـــا: محاولـــة الحفـــاظ و حیــان متناقضـــین األالمــزج بـــین هـــدفین فـــي غالـــب عبـــر الخطـــأ،و خــالل منهجیـــة التجربـــة 
مــن جهــة و ؛المقترضــین مــن جهــةو خاصــة مــا تعلــق منهــا بحمایــة مصــالح المــودعین و ،حمایــة المصــالح العامــةو 

ملة في الصناعة المصرفیة وهذا البنوك العاأداءتمثل الهدف الثاني في البحث عن السبل الكفیلة بتحسین أخرى
الخاص بهاته داءاألو لیة التعلیمات التي من شأنها المساهمة في تحسین الصحة الماو من خالل تقدیم االرشادات 

البنوك.

مثل للصناعة المصرفیة، فبالرغم األتهتم نظریة تنظیم الصناعة المصرفیة عموما بالبحث عن التنظیم و 
مثــل للصــناعة األالتنظــیم إلــىالتوصــل أجــلمــن ،*حیــان علــى المــنهج المعیــارياألهــا اعتمــدت فــي بعــض أنمــن 

الموضـوعي تم بدال مـن ذلـك االعتمـاد علـى المـنهج و االعتماد على هذا المنهج ظل محدودا، أنالمصرفیة، غیر 
المطبقة سواء،ذلك من خالل العمل على تحلیل نتائج تنظیمات حقیقیة مختلفة للصناعة المصرفیةو ،)االیجابي(

تســاعدها علــى تنظــیم أنمــن ثــم العمــل علــى تقــدیم التوجیهــات التــي یمكــن و ،تنفیــذالتــي هــي فــي قیــد الأومنهــا 
كفاءة.كثرالصناعة بالطریقة األ

داخــل الصــناعة المصــرفیة فلقــد كانــت الســلطات المشــرفة علــى داءاألتحســین إلــىمــن خــالل ســعیها و 
الصناعة المصرفیة مخیرة بین شكلین رئیسیین للتنظیم هما: االشراف المباشر على الصناعة المصرفیة من خالل 

علــى غــرار التنظــیم الــذي عملــت بــه ،توســیع صــالحیات البنــوك المركزیــة فــي توجیــه البنــوك العاملــة فــي الصــناعة
فـي الصـناعة (laissez faire)تطبیـق مبـدأ السـوق الحـرة أخـرىمـن جهـة و مریكیة من جهة؛ األالمتحدة الوالیات

،البنـوك العاملـة بهـاأداءهم قوى السـوق فـي توجیـأماترك المجال و ،من خالل تشجیع المنافسة التامة،المصرفیة
إلـىهـذا و .كل مـن اسـترالیا، كنـدا، ایرلنـداهو النظام الذي ساد في و ،وتحقیق االستقرار داخل الصناعة المصرفیة

االشــراف المباشــر علــى الصــناعة المصــرفیة مــن خــالل إلــىغایــة منتصــف القــرن العشــرین، ثــم تحولــت بعــد ذلــك 
بدایـة و 18البنك المركزي على غرار فرنسا التي اعتمدت على نظام الصناعة المصرفیة الحرة خالل نهایة القـرن 

.1االعتماد على البنك المركزيإلىك ثم تحولت بعد ذل19القرن 

محاولـة تطبیــق مبــادئ التجــارة الحــرة أســاسالصــناعة المصـرفیة الحــرة تقــوم علــى فــإنكمـا ســبق ذكــره و 
على الصناعة المصرفیة من خالل افتراض قابلیة تطبیق مبادئ التجارة الحرة علـى منتجـات الصـناعة المصـرفیة 

لى وقع تلك تفاق علیھ نظریا بأنھ التنظیم األمثل للصناعة، دون الرجوع إعلى ما یتم االوالقوانین بناءحسب المنھج المعیاري فانھ یتم وضع القواعد *
الصناعة

1 Kevin dowd, the experience of free banking, 1st published, Routledge, USA, 1992. P 123.
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الصــیرفة الحــرة) هــي عبــارة عــن نظــام الصــناعة المصــرفیة الحــرة (فــإنبالتــاليو ؛ 1خــرىاألكغیرهــا مــن المنتجــات 
یمكنهــا الحــد مــن حریــة المنافســة داخــل الصــناعة أخــرىهیــأة مركزیــة أيأو،مصــرفي خــاٍل مــن البنــوك المركزیــة

: 2من بین الشروط الواجب توفرها في الصناعة المصرفیة الحرة نجدو المصرفیة، 

 ؛الصناعة المصرفیةإلىخروج البنوك و حكومیة حول دخول قیود و عوائق أيعدم وجود
 قیود حول اصدار النقود االئتمانیة من قبل المؤسسات المالیة؛أيعدم وجود
عدم وجود بنك مركزي یعمل كملجأ اخیر لإلقراض؛
عدم وجود تأمینات على الودائع؛
 نوع من االحتیاطات القانونیة؛أيعدم فرض
 ترك قوى السوق هي الوحیدة الكفیلة بتحدید الحجم و س المال الخاص للبنوك لرأدنى حد أأيعدم فرض

س المال للبنوك؛دنى لرأاأل
 قیود حول فتح فروع جدیدة للبنوك داخل الصناعة المصرفیة؛أيعد وضع
 شكال في تحدید طبیعة االستثمارات الخاصة بالبنوك؛األعدم التدخل بأي شكل من
فائدة السائدة في السوق.سعار العدم التحكم في أ

ظهـور بعـض أنلقد ساد نظام الصیرفة الحرة خـالل الفتـرة التـي سـبقت ظهـور البنـوك المركزیـة، غیـر و 
م زیادة االعتماد أماتراجع نظام الصیرفة الحرة إلىأدىالتاسع عشرظمة المصرفیة خالل القرن نالمشاكل في األ

أنالــدور الــذي یمكــن إلــىا أساســهــذا یرجــع و تنظــیم نشــاط البنــوك العاملــة تحــت ســلطتها، و علــى البنــوك المركزیــة 
همیـة النظامیـة التـي تحظـى بهـا الصـناعة األجانـب إلـىتلعبه الصناعة المصرفیة في النشاط االقتصادي للـدول، 

وك على االقتصاد مجموعة من البنأوحد افالس أو مدى الخطر المرتبط بفشل و بلد، أيالمصرفیة داخل اقتصاد 
بالتالي عـدم رفة الحرة مجرد نظام نظري بحث، و ضرورة تنظیمها مركزیا مما ابقى نظام الصیإلىأدىككل، مما 

سواق.األامكانیة استغالل ایجابیاته شأنه في ذلك شأن هیكل المنافسة التامة داخل 

1 Laurence Scialom, Economie bancaire ; Quatrième édition, Editions La Découverte, Paris, 2013. P 95.
2 Larry J. Sechrest, free banking theory history and a laissez-faire model, 1st publishing, library of congress cataloguing,
USA, 1993. P 3.
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یة عملیة تنظیم الصناعة المصرفیةأهمثانیا: 

یتـأثر االسـتقرار المصـرفي بـالتنظیم مــن :تحســین أدائهـاو أهمیـة تنظـیم الصـناعة المصـرفیة فـي اسـتقرارها .1
ــاة األ تتمثــل :عامــةخمــس قنــواتخــالل  عملیــة تنظــیم الصــناعة المصــرفیة فــي الحــد مــن مســاهمةفــي لــىو القن

اصـدار قـوانین تمنـع تقـدیم الحافز لدى البنوك على التوسـع فـي االسـتخدامات ذات المخـاطر المرتفعـة مـن خـالل
المنتجات.أونوع معین من الخدمات 

بالتـالي امكانیـة تعرضـها و ،في الحد من مدى تنویع البنوك للمنتجات التي تقدمهاتتمثل القناة الثانیةو
ظمـة المصـرفیة علـى نهو ما حصل في العدید من األو ؛االفالسإلىحتى احتمال تعرضها و بعض المشاكل إلى

تمنع البنوك من انشاء فروع لها داخل والیات 1994غایة سنة إلىالتي كانت ،مریكیةاألغرار الوالیات المتحدة 
.1تلك البنوكأداءحد من مماأخرى

مـن خـالل ،العوائد التي تحصـل علیهـا البنـوكو رباح األفتتمثل في تأثیر التنظیم على القناة الثالثةأما
ممـا یـؤثر بـذلك علـى ،التـي تحصـل علیهـا البنـوك فـي بعـض الـدول،الدائنـةو التأثیر على معدالت الفائدة المدینة 
.رباح التي تحصل علیهااألبالتالي التأثیر على و ،الهوامش التي تحصل علیها البنوك

ــاة الرابعــةتتمثــل و  خاصــة مــن خــالل فیة (ظــیم علــى هیكــل الصــناعة المصــر فــي امكانیــة تــأثیر التنالقن
البنوك العاملة به وفق منهج ال أداءبالتالي امكانیة التأثیر على و التأثیر على عدد البنوك العاملة في الصناعة) 

SCP الصــــناعات المصــــرفیة ذات التركیــــز أنمریكیــــة األالــــذي تــــم االشــــارة لــــه مــــن قبــــل، حیــــث اثبتــــت التجربــــة
على عكس الصناعات ذات التركیز المرتفع ،عدم استقرار البنوك العاملة بهاإلىعرضة أكثرتكون ،المنخفض

.2مثل الصناعة المصرفیة في كندا

تــؤثر علــى درجــة أنعملیــة التنظــیم داخــل الصــناعة المصــرفیة یمكــن أنفــي القنــاة الخامســةتتمثــل و 
اقتصـادیین اخـرین یملكـون وجهـة أنغیـر ؛مزیـد مـن عـدم االسـتقرار داخلهـاإلىبالتالي تؤدي و ،المنافسة داخلها

نظــر مغــایرة لســابقیهم حیــث یــرون امكانیــة تحفیــز المنافســة داخــل الصــناعة المصــرفیة البنــوك علــى البحــث عــن 
فــي هــذا و ، أكبــربالتــالي تحقیــق اســتقرار و فــي القیــام بأعمالهــا أكبــرالســبل التــي تســمح لهــا بتحقیــق كفــاءة أحســن

1 Jill M. Hendrickson, Regulation and Instability in U.S. Commercial Banking A History of Crises, First published, PAL-
GRAVE MACMILLAN, UK, 2011. P 16.
2 Idem.
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ه خــالل ازمــة الكســاد العــالمي الكبیــر خــالل الفتــرة أنــ) Carlson & mitchener)2009الســیاق فقــد توصــل 
،دخول منافسین جـدد قـاموا بتحسـین مسـتوى الكفـاءة الخاصـة بهـمبمهددةالبنوك التي كانت فإن،1929/1932

ازمــة دفعــت امكانیــة البقــاء داخــل الصــناعة، حیــث أجــلهــذا مــن و ،ي یحصــلون علیــهذربــاح الــاألوكــذلك مســتوى 
.1الجیدداءاألم البنوك ذات مستویات أماترك المجال و ،مغادرة الصناعةإلىالكساد العالمي البنوك الضعیفة 

حیـث تعـد : أصـحاب المصـالح فـي البنـكو أهمیة تنظیم الصناعة المصرفیة في حمایة حقـوق المـودعین .2
هـذا مـن خـالل و لویات التي تعمل السـلطات المنظمـة للصـناعة المصـرفیة علـى تحقیقهـا، و هذه النقطة من بین األ

بكــل الوســائل ،طــراف الخارجیــة ذات الصــلة بالصــناعة المصــرفیةاألمصــالح و مــوال الحفــاظ علــى أإلــىالســعي 
.2حتى المقترضینأومر بحقوق المودعین األتعلق سواءالممكنة خاصة في حالة وقوع ازمات مالیة، 

الصناعة المصرفیة أداءاالشراف على و المطلب الثاني: دور البنوك المركزیة في تنظیم 

عمال البنوك سالیب رقابة البنك المركزي على أأو ال: طرق أو 

ه تلك المؤسسة التي تترأس الجهاز المصرفي في ذلك البلد أنبلد على أيالبنك المركزي في إلىینظر 
البنــك المركــزي یمكــن اعتبــاره بأنــه بنــك البنــوك، ألنــه یتــولى فــإنلهــذا و تنظــیم السیاســة النقدیــة لــه، و دارة تتــولى إو 

بالشـكل الـذي و كذلك یقدم لها التمویل الـذي تحتاجـه و تحت سیطرته، العاملةالرقابة على اعمال البنوك و االشراف 
لكثیـر مـن الـدول علـى اصـدار العملـة الخاصـة ه یمكن اعتباره بنك االصدار نظرا إلشرافه في اأنیراه مناسبا، كما 

اعـداد السیاسـة النقدیـة و جنبیـة، العمـالت األو دارة احتیاطـات الدولـة مـن الـذهب نب قدرتـه علـى إجاإلىبذلك البلد، 
.3الخاصة بها

الصناعة أداءاالشراف على و یا في تنظیم أساسو البنك المركزي یلعب دورا هاما فإنمن هذا المنطلق و 
مؤسســة مالیــة تنشــط تحــت أيعمــال التــي تمكنــه مــن االطــالع علــى أ و ،نتیجــة الســلطات الممنوحــة لــه،المصــرفیة

1 Jill M. Hendrickson, op cit. P 17.
.31حمزة طیبي، مرجع سبق ذكره. ص 2
.22،23اسماعیل ابراھیم الطراد، مرجع سبق ذكره. ص ص خالد أمین عبد هللا و3
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االشــراف علــى و عمومــا یمكــن للبنــوك المركزیــة القیــام بتنظــیم توجیــه نشــاطها بالشــكل الــذي یــراه مناســبا؛و ،اشــرافه
:1سلوبین التالییناألحد من خالل أشاط البنوك العاملة بها نو ككل،نشاط الصناعة المصرفیة

: یتم هذا النوع من الرقابة عبر قیام البنوك التجاریة بإرسال البیانات المالیة والمستندات الرقابة المكتبیة)1
تحلیـــل تلـــك و مقـــر البنـــك، حیـــث یـــتم فحـــص إلـــىخیـــر األالبنـــك المركـــزي، دون تنقـــل هـــذا إلـــىالتقـــاریر الدوریـــة و 

الخاصـة داءجانب قیاس مختلف مؤشـرات األإلى،المركز المالي الحقیقي للبنكإلىالتوصل أجلمن ،البیانات
مصــداقیة البیانــات و دقــة و ا بمــدى صــحة أساســنجــاح هــذا النــوع مــن الرقابــة المصــرفیة یــرتبط فــإنلهــذا و بالبنــك، 

البنـــك أداءزي فـــي تحلیـــل مؤشـــرات جانـــب كفـــاءة مـــوظفي البنـــك المركـــإلـــى، 2المقدمـــة مـــن قبـــل البنـــوك التجاریـــة
یؤثر على نشاط البنك مستقبال؛أناختالل یمكن أياكتشاف و 

الرقابة المكتبیة یمكن لها السماح للبنك المركزي من االطالع على أن: على الرغم من الرقابة المیدانیة)2
بیانــات تلــك النظــرة تبقــى متعلقــة بمــدى مصــداقیة الأنواقــع نشــاط البنــوك التجاریــة التــي تعمــل تحــت اشــرافه، اال 

مقـر البنـك إلـىاخـر التنقـل إلـىالبنك المركزي یحاول من حین فإنلهذا و المصرح بها من قبل البنوك التجاریة، 
المســـتندات التـــي و مـــن خـــالل ارســـال مفتشـــین میـــدانیین لـــدیم الصـــالحیات الكافیـــة لطلـــب البیانـــات ،محـــل الرقابـــة

موجوداته. و التأكد من سالمة ادارة البنك و من ثم القیام بتحلیلها و یریدونها، 

ثانیا: رقابة البنك المركزي على سلوك الصناعة المصرفیة

هـا أنبحیث فیة ان تشمل العدید من المجاالت،یمكن لرقابة البنك المركزي على نشاط الصناعة المصر 
توجیـه سـلوك الصـناعة و هـالهـدف مـن هـذا النـوع مـن الرقابـة و تغطي مختلف جوانب نشاط تلك البنـوك، أنیجب 

تشــــمل الرقابــــة المصــــرفیة أنعمومــــا یمكــــن و ، تعلیمــــات البنــــك المركــــزيو ضــــمان توافقــــه مــــع قــــوانین و المصــــرفیة 
:3المجاالت التالیة

طروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة ، أالمصرفي: دراسة حالة الجزائرومتطلبات تفعیل الرقابة المصرفیة في ظل التحریر المالي طرشي دمحم، 1
.215. ص 2012/2013حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، السنة الجامعیة 

مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة ،وك في ظل المعاییر الدولیة: دراسة حالة الجزائرعمال البنآلیة رقابة البنك المركزي على أراشدي سماح، 2
. 70. ص 2010/2011، الجزائر، السنة الجامعیة 3الجزائر 

.74بق. ص اسالمرجع الراشدي سماح، 3
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: االعتماد إلنشاء البنوك التجاریةو منح التراخیص )1

یملـــك القـــدرة علـــى معنـــويبنـــك مـــن أن یتأســـس كشـــخصأيحتـــى یـــتمكن ،یعتبـــر التـــرخیص ضـــروریا
ألنه یتم وفق شروط معینة ،دوات الرقابة المصرفیةیمكن اعتبار الترخیص كأداة من أو ممارسة النشاط المصرفي، 

جانـب شـروط إلـىالمقرضـین و كـذلك هنـاك شـروط مرتبطـة بالمسـاهمین و ،مـدیري البنـكو یجب توفرها في مسـیري 
، 1أخــرىشــروط و س مالــه أي، ر ساســاألقانونــه و متعلقــة بالبنــك بصــفته شــخص معنــوي مثــل شــكله القــانوني أخــرى

ال بعـد یسـمح لـه بممارسـة النشـاط المصـرفي إهـذا ال أنبنـك، غیـر أوفرع بإنشاءذن األویعطي الترخیص للبنك 
على اعتماد من محافظ بنك الجزائر.الحصول 

إلــىالنقدیــة للدولــة، و لسیاســة المالیــة اإلــىجدیــدة البنــوك للاالعتمــادات و تخضــع عملیــة مــنح التــراخیص 
لهـا یكـون أنعملیـة انشـاء بنـوك جدیـدة یمكـن أنهداف المسطرة مـن قبـل البنـك المركـزي، علـى اعتبـار األجانب 

مــر األالبنــك المركــزي یــولي هــذافــإنلهــذا و كــذا طبیعــة المنافســة بــداخلها، و ،ثــر علــى نشــاط الصــناعة المصــرفیةأ
؛عنایـة كبیـرة، خاصـة مـن حیـث امكانیـة تـأثیر عملیــة انشـاء بنـوك جدیـدة علـى اسـتقرار الصـناعة المصـرفیة ككــل

هــذه السـلطة التـي یتمتـع بهــا البنـك فـي مـنح التـراخیص تــؤثر علـى عوائـق الـدخول والخــروج فـإنأخـرىمـن جهـة و 
أداءو علـى هیكـل الصـناعة المصـرفیة،ولـو بشـكل غیـر مباشـر،التـأثیرمما یعنـي،الخاصة بالصناعة المصرفیة

البنوك العاملة بها.

:رقابة البنك المركزي للبیانات الدوریة للبنوك التجاریة)2

البنـوك التجاریـة غالبـا فـإندولـة، أينظرا لألهمیة الكبیرة التي تلعبها الصناعة المصرفیة داخل اقتصـاد 
البنــك المركــزي، حیــث تحتــوي تلــك التقــاریر علــى تفصــیل إلــىالســنویة و الشــهریة مــة بتقــدیم تقاریرهــا تكــون ملزَ مــا 

كذا مؤشرات السیولة الخاصة بها، و ،س المال لتلك البنوكتها، خاصة ما تعلق منها بكفایة رألموجوداتها ومطلوبا
اختالالت في الوقت المناسب.أياف اكتشو ،مما یسمح للبنك المركزي من تحلیل الوضعیة المالیة لها

: تنظیم البنك المركزي لسوق الصرفو رقابة )3

الرقابة على سوق الصرف باختالف النظام االقتصـاد السـائد فـي ذلـك البلـد، ففـي و تختلف عملیة تنظیم 
جنبیـة، مـن خـالل تكلیـف البنـك المركـزي األعـرض العمـالت و البلـدان االشـتراكیة فـي طلـب فیـهالوقت الذي تشـدد

.14-13. ص ص 2007/2008مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة ،الرقابة على البنوك الخاصةبوستة زھر الدین،1
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أن ذلـك التـداول یكـون مسـموحا لفئـة معینـة فقـط مـن المتعـاملین و ،جنبیـةاألاإلشراف على عملیة تـداول العمـالت ب
التــي تمتلــك اســواق صــرف حــرة، تمثــل الرقابــة علــى و االقتصــادیات الرأســمالیة أنفــي ســوق الصــرف، بینمــا نجــد 

القــوانین و المعــامالت التــي تــتم داخــل ســوق الصــرف هــي معــامالت تتوافــق أنالصــرف لــدیها مجــرد التأكیــد علــى 
. 1المنظمة لها

رقابة البنك المركزي على االئتمان المصرفي:)4

مــنح و هــو ،ي للبنــوكساســاألواع الرقابــة المصــرفیة، نظــرا الرتباطــه بالنشــاط أنــأهــمیعتبــر هــذا النــوع مــن
عمومـا یمكـن و دوات، األالبنـوك المركزیـة تحـاول تنفیـذ هـذه الرقابـة باالعتمـاد علـى العدیـد مـن فإنلهذا و االئتمان، 

دوات الرقابة الكیفیة.أو : أدوات الرقابة الكمیة 2مجموعتین رئیسیتین هماإلىدوات الرقابة على االئتمان تقسیم أ

الســـیطرة علـــى الحجـــم لكلـــي و أثیر دوات التـــي یمكـــن اســـتخدامها للتـــاألهـــي مجموعـــة و :أدوات الرقابـــة الكمیـــة.أ
:3دوات التالیةاألتشمل مجموعة أنیمكن و لالئتمان الممنوح، 

ذلـك المعـدل مـن الودائــع التـي یجـب علـى البنــوك االحتفـاظ بـه عنـد القیــام و هــو : معـدل االحتیـاط القـانوني
ـــد و بمـــنح االئتمـــان،  ـــك المعـــدل مـــن بل ـــف ذل ـــىیختل ـــىمـــن ودیعـــة و اخـــر إل ـــالي و ، أخـــرىإل ـــإنبالت هـــذا ف

تشــكل تكـالیف للبنــك ال هـافإنبالتــالي و االحتیـاطي یمثـل امــوال محـتفظ بهــا ال تسـتطیع البنــوك اسـتغاللها، 
كــذلك علــى النتیجــة و یــؤثر علــى العائــد المحقــق مــن ذلــك االئتمــان أنهــو مــا یمكــن و یمكــن اســترجاعها، 

ة للبنك؛اإلجمالی
أجـــلمـــن خـــرىاألخیـــر للبنـــوك األالملجـــأ و : نظـــرا لكـــون البنـــك المركـــزي المقـــرض معـــدل اعـــادة الخصـــم

هذا من خالل خصم بعض القروض و ممارسة نشاطها، أجلالحصول على السیولة التي تحتاج الیها من 
تعد معدالت اعادة الخصم تكالیف بالنسـبة و الخاصة بالبنك وفق معدالت تعرف بمعدالت اعادة الخصم، 

التقلیل من حجـم الـدیون المعـاد خصـمها كلمـا زاد إلىهذا سیدفعه فإنبالتالي و لیه تدنیتها، للبنك یجب ع
معدل اعادة الخصم؛

طروحة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، أنظام الرقابة على الصرف في ظل االصالحات االقتصادیة في الجزائرلیندة بلحارث، 1
.14، 13الجزائر، بدون سنة النشر. ص ص 

2 R. Rajesh & T. Sivagnanasithi, Banking theory: Law & Practice; McGraw-Hill, New Delhi, 2009. P 21.
مذكرة ماجستیر في علوم ،-دراسة حالة بنك الجزائر–آلیة رقابة البنك المركزي على اعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة موسى مبارك أحالم، 3

.28. ص 2004/2005التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة 
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البنـــك المركـــزي یحـــاول مـــن خـــالل فـــإن: نظـــرا ألهمیـــة الســـیولة بالنســـبة للبنـــوك التجاریـــة، نســـب الســـیولة
مقارنتهـــا بـــالقیم و لبنوك التجاریـــة بالتأكـــد مـــن نســـب الســـیولة الخاصـــة بـــا،اجـــراءات الرقابـــة التـــي یقـــوم بهـــا

المعیاریة التي قام بتبنیها؛
شــراء و قیامــه ببیــع و الســوق النقــدي إلــىذلــك مــن خــالل توجــه البنــك المركــزي و : عملیــات الســوق المفتوحــة

المطلوبــة داخــل الســوق و النقــود، ممــا یجعلــه منافســا لبقیــة البنــوك علــى الســلع المعروضــة و راق المالیــة و األ
یؤثر على قدرة البنوك على منح االئتمان.النقدي، مما

أجلمن ،توجیه القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریةإلىدوات األ: تهدف هذه أدوات الرقابة الكیفیة.ب
في سـبیل تحقیـق هـذا یسـتعین البنـك المركـزي و من غیرها من القطاعات، أكثرقطاعات معینة أوتمویل مشاریع 
:1منها ما یليدوات نذكراألبمجموعة من 

داة األ: حیــث یهــدف البنــك المركــزي مــن خــالل هــذه تحدیــد هــامش القــروض الموجهــة لعملیــات المضــاربة
ذلــك مــن خــالل فــرض نســبة معینــة مــن مبلــغ و راق المالیــة، و األم القــروض الموجهــة لشــراء جــالــتحكم فــي ح

المبلــغ المتبقــي یحصــل علیــه فــي شــكل قــرض، و القــرض تكــون فــي شــكل مســاهمة مالیــة یقــدمها العمیــل، 
ممــا العمـالء سـیتراجعون عـن طلـب المزیـد مـن القـروض فــإن،كـون النسـبة مرتفعـةحالـةه فـيفإنـوبالتـالي 

المقدمـة تخفیض النسبةحالةیحدث العكس فيو تخفیض قیمة القروض الموجهة لهذا الغرض، إلىیؤدي 
؛من قبل العمیل

داة ضــروریة لتنظــیم طلــب العمــالء علــى الســلع االســتهالكیة، األتعتبــر هــذه :تنظــیم القــروض االســتهالكیة
مـن ،تحدیـد الحجـم المسـموح بـه مـن هـذا النـوع مـن القـروضإلـىحیث یهدف مـن خاللهـا البنـك المركـزي

هداف اقتصادیة للبلد؛تحقیق أ أجل
على ،االقتصادیة المتبعةكذلك السیاسةو : قد تفرض الظروف االقتصادیة السائدة في البلد توجیه القروض

تمویـل قطاعـات معینـة إلـىالبنك المركزي العمل على توجیه القروض الممنوحة من قبل البنوك التجاریة 
بنسب فائدة خاصة بها وحدها، حیث یشترط البنك المركزي تخصیص نسبة معینة مـن و ،أخرىمن أكثر

قطاع معین؛أوالقروض الممنوحة لتمویل مجال 
 خالقي األاالقناعMoral suasion نما یلجـأ الیهـا البنـك المركـزي مـن إ و : تعتبر هذه الطریقة غیر الزامیة

مـــن خـــالل أي، هـــداف معینـــة بطریقـــة ودیـــة فقـــطتعـــاونهم فـــي ســـبیل تحقیـــق أ و ،كســـب والء البنـــوكأجـــل

1 D. Muraleedharan, Modern Banking: theory and practice, second edition, PHI Learning Private Limited, Delhi, 2014. P75.
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نجاح تنفیذ تلك أجلضرورة تعاون البنوك من و ، اقناعهم بجدوى القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي
القرارات.

البنوك التجاریةأداءعلى كفاءة ثالثا: رقابة البنك المركزي

التأكـد و البنـوك التجاریـة التابعـة لـه، أداءمتابعة البنك المركزي لمؤشـرات إلىیهدف هذا النوع من الرقابة 
هـذا النـوع مـن الرقابـة تتمیـز بـه الصـناعة المصـرفیة، علـى فـإنبالتـالي و نشـاطها، أداءمن كفاءة تلـك البنـوك فـي 

ركزدارتها العلیا فقط، ویعلى عاتق إالمؤسسةأداءتكون فیها مسؤولیة الرقابة على كفاءة أخرىعكس صناعات 
.1كذلك بصفته منتجاو الرقابة على نشاط البنك التجاري بصفته وسیطا مالیا هذا النوع من

: الوساطة المالیة للبنك التجاريأداءالرقابة على .1

یة للبنـك التجـاري، حیـث یحـاول العمـل علـى التوفیـق بـین ساساألتعتبر وظیفة الوساطة المالیة الوظیفة 
تحتاج الیها في شكل أخرىموال المطلوبة من قبل فئة األو ،الفوائض المالیة الموجودة لدى فئة معینة من العمالء

ه فإنـالقیـام بهـذه الوظیفـة، على ركزي من الرقابة على مدى قدرة البنوك التجاریة حتى یستطیع البنك المو قروض، 
ادرة المخاطر لدى البنك التجاري.و س المال، السیولة التركیز على الرقابة على كل من رأیقوم ب

ل علـى مـدى قـدرة البنـك التجـاري مـن و األ: یعتبـر راس المـال بمثابـة الضـمان س المالالرقابة على رأ.أ
نوعیــة راس المــال الخــاص بــالبنوك و لهــذا یهــتم البنــك المركــزي بمتابعــة حجــم و م عمالئــه، أمــاااللتــزام بواجباتــه 

كــذا و ،یعتمــد فــي هــذا علــى مجموعــة مــن المؤشــرات تختلــف بــاختالف الهــدف مــن عملیــة الرقابــةو التجاریــة، 
ي هذا المجال بالنصائح المقدمة من قبل المنظمات الدولیة المتخصصة یستعین فو هداف السیاسة النقدیة له، أ 
على راسها مقررات لجنة بازل؛و 

زمات المالیة التي عصفت بالصناعة المصرفیة في العدیـد مـن األظهرت أ: لقد الرقابة على السیولة.ب
ر نشـــاط البنـــك تطـــو و یـــة عامـــل الســـیولة فـــي اســـتمرار أهم،2007ة ازمـــة الـــرهن العقـــاري لســـنة خاصـــ،الـــدول

الوفـاء و صـوله زیـادة فـي أأيتعرف لجنة بازل سیولة البنك على انها "مدى قدرة البنك على تمویل و التجاري، 

.39مرجع سبق ذكره. ص أحالم،مباركموسى1
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نا هو مدى قدرة البنك على تحویل أحد المقصود بالخسائر هو ، 1خسائر"أيبأي التزامات یواجهها دون تحمل 
تحمل تكالیف أوخصمه دوت تراجع قیمته أومن خالل التنازل علیه ،سیولة في الوقت المناسبإلىصوله أ

خصمه؛أجلاضافیة من 
البنــك فــإن: نظــرا لتنــوع المخــاطر التــي تعمــل فــي ظلهــا البنــوك التجاریــة درة المخــاطرالرقابــة علــى ا.ج

صبح یهتم كثیرا بكیفیة ادارة البنوك التجاریة لمخاطرها، حیث یركز البنك المركـزي فـي هـذا المجـال المركزي أ
جانـب االهتمـام بمـدى إلىالسبل إلدارتها، أحسنكذلك و ،قیاسهاو على مدى قدرة البنوك في تحدید مخاطرها 

انتقال عدوى تلك المخاطر بین البنوك التجاریة؛
:البنك التجاري بصفته منتجأداءالرقابة على .2

متابعــة النشــاط االنتــاجي للبنــوك التجاریــة، إلــىیهــدف البنــك المركــزي مــن خــالل هــذا النــوع مــن الرقابــة 
یرجـع سـبب هـذا النـوع مـن الرقابـة و الربحیة للبنك التجـاري، و حیث یركز في هذا المجال على خصائص التكالیف 

ربحیتهـا دلیـل علـى مـدى و ممـا جعـل عملیـة رقابـة كفـاءة البنـوك ،رفیةالمنافسة المتزایدة داخل الصناعة المصإلى
كذلك مدى قدرتها على االستمرار في ممارسة نشاطها.و ،قدرتها على مواجهة تلك المنافسة

الصناعة المصرفیة دولیا أداءاالشراف على و المطلب الثالث: دور لجنة بازل في التنظیم 

لجنة بازلال: نشأةأو 
في تأسیس لجنة بازل للرقابة المصرفیة (G-10)ساهم محافظي البنوك المركزیة لدول مجموعة العشرة 

التـي یقـع المقـر الـدائم لألمانـة العامـة لهـا و الممارسـات الرقابیـة، و ظمـة المصـرفیة نتحت اسم لجنـة األ1974سنة 
عضـــائها مـــن هیـــآت الرقابـــة المصـــرفیة یتكـــون أ و فـــي مدینـــة بـــازل السویســـریة، (BIS)فـــي بنـــك التســـویات الدولیـــة 

: بلجیكا، كنـدا، فرنسـا، المانیـا، ایطالیـا، الیابـان، لوكسـمبورغ، هولنـدا، سویسـرا، 2دولة هي13ـالبنوك المركزیة لو 
مریكیة. األالوالیات المتحدة و السوید، بریطانیا، اسبانیا 

1 Information Resource Management Association, Banking, and Accounting: Concepts, Methodologies, tools and
Applications, IGI Global, USA, 2015. P 948.
2 ANNA S. CHERNOBAI & SVETLOZAR T. RACHEV & FRANK J. FABOZZI, Operational Risk: A Guide to Basel II Capital
Requirements, Models, and Analysis, John Wiley & Sons Inc, USA, 2007. P 35.
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2و1معیاري بازل مضمون ثانیا: 

توحیــد معیــار أجــلل محاولــة دولیــة مــن أو یعتبــر هــذا المعیــار و ، 1988تــم اصــداره ســنة :1معیــار بــازل .1
أكبـرمـن تسـعةأنبالخصوص البنوك الیابانیة علـى اعتبـار و كفایة راس المال للبنوك العابرة للحدود في البدایة، 

ذلك من و من ثم تم تعمیمه على كافي البنوك، و ، 1كانت بنوك یابانیة1988سنة على مستوى العالمبنوك عشرة
، حیـث احتـوى فـي المائـة8صول المرجحة بالمخـاطر ال تقـل عـن األإلىخالل تحدید نسبة إلجمالي راس المال 

ل المدفوع، االحتیاطات المعلنة ( یضم راس المايساساألس المال رأس المال في البدایة على شریحتین هما: رأ
صــول، األ( یضــم االحتیاطــات غیــر المعلنــة، احتیاطــات اعــادة تقیــیم س المــال المســاندرأو،ربــاح المحتجــزة)األو 

ســهم األراق المالیــة ( تشــمل و األمــن المســاهمین، جــلاألمتعثــرة، االقــراض متوســط الدیون الــجهــة ااحتیاطــات مو 
جانب الشریحتین السابقتین تم اضافة شریحة ثالثة اضافیة تضم إلىاسهم بعد فترة))؛ إلىالسندات التي تتحول و 

سنتین. جلالقروض المساندة أل

تـم اضـافة و حجـم الخطـر الـذي تواجهـه، و صول البنـك فقـد تـم ترجیحهـا بمعـدالت تتناسـب فیما یخص أو 
المعیار السابق یصبح على الشكل التالي:فإنبالتالي و ، 12.5مقیاس لمخاطر السوق مضروب في 

%8 ≤ اجمالي رأس المال ( الشریحة األولى + الشریحة الثانیة + الشریحة الثالثة)
12,5×األصول المرجحة بأوزان المخاطر + مقیاس مخاطر السوق  .معیار كفایة رأس المال =  

حاولت لجنة بازل من خالل هذا المعیار تصحیح بعض النقائص التي تم تسجیلها على :2معیار بازل .2
ثــالثیرتكــز علــى 2صــبح معیــار بــازل یــة رأس المــال، حیــث أ، خاصــة مــا تعلــق منهــا بمعــدل كفا1بــازل معیــار 

تقویة انضباط السوق.و س المال، تطویر عملیة المراجعة الرقابیة م رئیسیة هي: تحسین معدل كفایة رأدعائ
لي:س المال على الشكل التا: حیث أصبح الشكل الجدید لمعدل كفایة رأليو الدعامة األ.أ

%8 ≤ اجمالي رأس المال ( الشریحة األولى + الشریحة الثانیة + الشریحة الثالثة)
12,5×األصول المرجحة بأوزان المخاطر + (مقیاس مخاطر السوق + مخاطر التشغیل)  معیار كفایة رأس المال =  

أيهـي المخـاطر المتوقعـة نتیجـة حـدوث و ه تم اضافة نوع جدید من المخـاطر هـي مخـاطر التشـغیل، فإنبالتالي و 
ه تــم اعتمــاد أنــحتــى بســبب أحــداث خارجیــة؛ كمــا أوالیــا أوكــان الســبب بشــریا ســواءشــطة البنــك أنأداءخلــل فــي 

1Daniel K. Tarullo, Banking in basel: The Future of International Financial Regulation, Peterson Institute for Interna-
tional Economics, Washington, 2008. P 47.
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، تكون مسؤولیة القیام به 1بدیل لألسلوب التقلیدي في تقییم المخاطر یعرف بأسلوب التقییم الداخليو سلوب جدید أ
طراف خارجیة؛أإلىعلى عاتق المؤسسة نفسها دون اللجوء 

س المالالمتابعة الرقابیة لكفایة رأالدعامة الثانیة:.ب

التعلیمـات الكفیلـة بضـمان احتـرام البنـوك و طر األحیث تركز اللجنة من خالل هذه الدعامة على وضع 
السلطات ، و هذا من خالل التأكد من توفر كل من البنكو س المال الخاص بالبنك، دنى الالزم لرأاأللشروط الحد 
العمـل علـى الحفـاظ و س المـال، دنـى الـالزم مـن رأاألدوات الالزمة التي تمكنهـا مـن تقـدیر الحجـم األالرقابیة على 

،الزمــة فـي الوقــتكـذلك قــدرة السـلطات الرقابیـة علــى اتخـاذ االجـراءات الو دنـى عبـر الــزمن، األعلـى ذلـك الحجــم 
.2دنى المقرراألس المال عن الحد هذا في حالة تراجع حجم رأو 

العمــل علــى تشــجیع الشــفافیة إلــى: تتعلــق هاتــه الدعامــة بانضــباط الســوق، حیــث تهــدفالدعامــة الثالثــة.ج
التعـرف علـى أجـلتـوفیر المعلومـات الضـروریة لألطـراف الخارجیـة مـن أجلهذا من و االفصاح من قبل البنوك و 

جانـب التصـریح بـالطرق المعتمـدة فـي إلـى، 3النظم المحاسبیة المعتمدة في اعـداد القـوائم المالیـة للبنـكو سالیب األ
كیفیة تقدیر حجم راس المال الالزم.و تقدیر المخاطر 

3عناصر المستحدثة في معیار بازل ثالثا: ال

زمــة المالیــة العالمیــة لســنة األفــي مقــدمتها و ، 3ر معیــار بــازل و فتــرة ظهــســاهمت الظــروف التــي ســبقت 
على النظام المعتمد في تنظیم الصناعة المصرفیة في و ،2ما حملته معها من عیوب على معیار بازل و ،2007

مـن بـین العناصـر التـي حـاول هـذا و ، 3رسـم معـالم معیـار بـازلو العدید من دول العالم، كل هـذا سـاهم فـي تحدیـد 
همــا: مســتوى جزئــي و مســتویین مختلفــین داخــل الصــناعة المصــرفیة لشــمولیة المعیــارهــو لیهــاالمعیــار التركیــز ع

الصـناعة المصـرفیة ككـل؛ أداءمستوى كلي یركز فیه على و ،یركز على نشاط البنوك بصفتها وحدات اقتصادیة
مــن كفایــة راس المــالو ركــز علــى عنصــرین رئیســیین همــا تحســین جــودة 3معیــار بــازل أنجانــب هــذا نجــد إلــى

1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards,
A Revised Framework Comprehensive Version,  Bank for International Settlements, Basel,   June 2006 . P 52.
2 BOGIE OZDEMIR and PETER MIU, Basel II Implementation: a guide to developing and validating a compliant, inter-
nal Risk System; McGraw-Hill, USA, 2009. P 281.
3 Dimitris N. Chorafas , Operational Risk Control with Basel II: Basic principles and capital requirements, First pub-
lished, Elsevier Butterworth-Heinemann, UK, 2004. P 184.
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هـم مـا جـاء أ إلىفیما یلي سنحاول التعرض و كیفیة ادارتها، و التركیز على مشكل السیولة أخرىمن جهة و ،جهة
.3به معیار بازل 

س جــودة رأو : حیــث حــاول معیــار بــازل تــدعیم كفایــة مــوالاألتــدعیم القواعــد االحترازیــة الخاصــة بــرؤوس .1
ذلك من خالل فرض النسب التالیة:و المال، 

س المال، وكذلك من رأ3نة بازل بحذف الشریحة رقم : حیث قامت لجس المالشفافیة رأو تحسین نوعیة .أ
صــول المرجحــة األمــن فــي المائــة4,5إلــىفــي المائــة2) مــن CET1( زادت مــن نســبة العناصــر الصــلبة لــه

، RWAمــن فــي المائــة6ـصــبحت نســبتها مســاویة لـ) فقـد أT1ولــى ( األالشــریحة أمــا؛ *)RWAبالمخـاطر ( 
8موال الخاصة یبقى عند األجمالي إفإنفي المائة2ـالتي تقدر نسبتها بو ) T2عند اضافة الشریحة الثانیة ( و 

.RWA1من في المائة
س المال تعـرف بهـامش رأإلىة یهذا من خالل العمل على اضافة نسبة اضافو : س المالالحفاظ على رأ.ب

volant deالصیانة (  conservationمن في المائة2,5ـ) تقدر بRWA ، هـذا كضـمان لبقـاء نسـبة مـالءةو
رباح حتى األه یمنع من توزیع فإنفي حالة عدم التزام البنك بهذه النسبة و ، في المائة8من أكبرالبنك رأس مال

یتمكن من االلتزام تلك النسبة؛
خـالل ادخـال نسـبة جدیـدة تعـرف بالهـامش المضـاد هـذا مـن و : عمـل البنـوكمواجهة التقلبـات الدوریـة فـي أ .ج

فـي فتـرات الــرواج االقتصـادي، تعمـل هـذه النســبة علـى الحـد مــن قـدرة البنـوك علــى لألزمـات، تفـرض هـذه النســبة
ال أنتحــدد قیمتهــا مــن قبــل الســلطات الرقابیــة داخــل البلــد علــى و التوســع فــي مــنح القــروض خــالل تلــك الفتــرات، 

؛لمائةفي ا2,5تتعدى قیمتها 
للمخــاطر التــي تواجــه نشـاط البنــوك، خاصــة مــا أكثـر: لقــد نـادت اللجنــة بضــرورة االنتبــاه تقـدیر المخــاطر.د

اعتمـاد البنـوك علـى بیانـات هـذا عبـر و )، le risque de contrepartieتعلـق منهـا بخطـر الطـرف المقابـل ( 
اسالیب التقییم الداخلیة في عملیة تقدیر المخاطر؛إلىجانب تحولها إلىثناء عملیة تقدیر المخاطر، حدیثة أ

* Risk-Weighted Assets
1 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3 : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des
établissements et systèmes bancaires, document révisé,  Banque Des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse,  juin
2011 . P 13.
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أهــمهــا كانــت مــن بــینأن: نظــرا ألهمیــة هاتــه النســبة فــي النشــاط المصــرفي، خاصــة نســبة الرافعــة المالیــة.ه
بالتـــالي فقـــد قامـــت اللجنـــة بفـــرض نســـبة لألمـــوال الخاصـــة و ، 2007زمـــة الـــرهن العقـــاري أإلـــىســـباب المؤدیـــة األ
؛في المائة31خارج المیزانیة ال تقل عن و التعرضات الواردة داخل جمالي إإلىیة ساساأل

: شـــددت اللجنـــة علـــى الجهـــات الرقابیـــة ضـــرورة الرقابـــة علـــى البنـــوك ذات البنـــوك ذات الحجـــم النظـــامي.و
یقصد بالنوك ذات الحجم النظامي تلك البنوك التي و ، خرىاألمن غیرها من البنوك أكبرهمیة النظامیة بشكل األ

زمة مریكیة خالل أاألهو حال بعض البنوك و خسائر اقتصادیة كبیرة، و یترتب عن اخفاق احداها ازمات أنیمكن 
.2007الرهن العقاري 

، حیث 3: تعتبر مؤشرات السیولة من بین العناصر المستحدثة في معیار بازل3مؤشرات السیولة لبازل .2
فقـد اعتمـدت لجنـة سـاساألعلى هذا و ى مستوى البنوك، خیرة ضعف في ادارة السیولة علاألزمة المالیة األاثبتت 

بازل معیارین للسیولة هما:
یسـمح هـذا المعیـار مـن ):LCR, Liquidity Coverage Ratioمعیـار السـیولة فـي المـدى القصـیر (.أ

یوم القادمة دون تحمـل خسـائر 30ـالتعرف على مدى قدرة البنك على مواجهة التزاماته النقدیة خالل ال
:2لهـــــــــــــــــــــذا فهـــــــــــــــــــــو یقـــــــــــــــــــــاس وفـــــــــــــــــــــق النســــــــــــــــــــــبة التالیـــــــــــــــــــــةو معتبـــــــــــــــــــــرة، 

% ≤100
األصول السائلة ذات الجودة العالیة

یوم التالیة30مجموع صافي التدفقات الخارجة خالل ال 
=LCR

النسـبة فـي): تساهم هـذه NSFR, Net Stable Funding Ratioمعیار السیولة في المدى الطویل ( .ب
أيتجنب أجلهذا من و ، جلاألطویلة و صوله من مصادر متوسطة قیاس مدى قدرة البنك على تمویل أ

ـــــــــــــى مـــــــــــــدار الســـــــــــــنة،  ـــــــــــــة:و مشـــــــــــــكلة ســـــــــــــیولة عل ـــــــــــــق العالقـــــــــــــة التالی تحســـــــــــــب هـــــــــــــذه النســـــــــــــبة وف

% ≤100
مبلغ التمویل المستقر المتاح

مبلغ التمویل المستقر المطلوب
=NFSR.

.3المؤشرات المعتمدة في معیار بازل أهمیبین2الملحق رقم و 

1 Abdelilah EL ATTAR et Mohammed Amine ATMANI, L’impact des accords de Bâle III sur les Banques Islamiques, Dossier
Spécial, Dossiers de Recherches en Economie et Gestion, Université Mohammed Premier, MAROC, Juin 2013. P26. Url:
http://www.redoreg.com/Tcomplet/ATTAR.pdf . Consulté le 25/02/2015. À 15:30.
2 Dimitris N. Chorafas, Basel III, the Devil and Global Banking, First published, PALGRAVE MACMILLAN, UK, 2012. P 115.
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ةـــــــــــــالصـــــــــــخ

، الخصائص التي تمیز الصناعة المصرفیة عن غیرها من الصناعاتأهمإلىتطرقنا في هذا الفصل 
انتشار العولمة بفعلالعدید من التطوراتشهدت الصناعة المصرفیة على المستوى العالمي أنإلىتطرقناحیث 
هــا، عبـارة عــن مؤسسـات مصــرفیة تضــم ، حیــث عرفـت اعــادة هیكلـة مــن خـالل ظهــور متعــاملین جـدد داخلالمالیـة

غیر مصرفیة أخرىمؤسسات و البنوك الشاملة؛ و البنوك االسالمیة و البنوك االلكترونیة :شكال جدیدة للبنوك مثلأ
من خالل ،ما عرفت تنویع النشاط المصرفيمما ساهم في زیادة المنافسة بها، ك،غیر مالیةأوسواء كانت مالیة 

زمـات المالیـة األمـن العدیـدظهور منتجات مصرفیة جدیدة عرفت باالبتكارات المالیة، كانت السبب الرئیسـي فـي
التي جاءت بعدها، خاصة في ظل تراجع سلطة البنوك المركزیة في الرقابة على نشاطها.

مخرجـات البنـوك، حیـث تـم الفصـل بـین منهجـین و ت المناهج المفسرة لمـدخالضاأیكما تضمن الفصل 
وفـي ؛انتشار في الدراسـات المیدانیـةكثرمنهج الوساطة، یعتبر المنهج الثاني هو األو رئیسیین هما منهج االنتاج 

تنظـیم الصـناعة المصـرفیة محلیـا، مـن إلـىتنظـیم الصـناعة المصـرفیة، حیـث تـم التطـرق إلـىخیر تـم التطـرق األ
دور لجنـة بـازل فـي تنسـیق إلـىجانـب التطـرق إلـىخالل السلطات الممنوحة للبنـوك المركزیـة للقیـام بهـذا الـدور، 

ـــى المســـتوى العـــالمي،  ـــى نشـــاط الصـــناعة المصـــرفیة عل أهـــمتعتبـــر خاصـــیة التنظـــیم مـــن و عملیـــة االشـــراف عل
درجة إلىیصل أنتنظیم الصناعة المصرفیة یمكن أنة یهاته الخاصخصائص الصناعة المصرفیة، حیث تبین

كــذلك و توزیــع الحصــص الســوقیة للبنــوك العاملــة بهــا، و الــتحكم فــي الخصــائص الهیكلیــة لهــا، مثــل درجــة التركیــز 
س متطلبات رأو الخروج منها، من خالل التحكم في عملیة منح االعتماد للبنوك الجدیدة من جهة، و عوائق الدخول 

الصــناعة المصــرفیة، مــن خــالل العمــل علــى أداءثــر علــى عملیــة التنظــیم لهــا أأن، كمــا أخــرىالمــال مــن جهــة 
.العاملة بهاالبنوكأداءضمان حسن 



الفصل

Bergerنموذجمعالمتقدير

املصرفيةالصناعة
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تـــــــــــمـــهـــــــــید

ن عالقة هیكل الصناعة بأداء المؤسسات العاملة بها، اختلفت طبیعتها من عرفنا في الفصول السابقة أ
لهـذا سـنحاول مـن خـالل هـذا الفصـل تحلیـل طبیعـة تلـك العالقـة فــي و ، أخـرىإلـىمـن صـناعة و ،أخـرىإلـىدولـة 

القیام بهذا سنحاول االعتمـاد علـى نمـوذج أجل من و ، 2004/2014الصناعة المصرفیة في الجزائر خالل الفترة 
Bergerربـع فرضـیات أساسـیة: عادالت، یحـاول مـن خاللهـا اختبـار أمخمسعبارة عن نموذج یشمل و ، الذي ه

.ESSفرضیة و ESX، فرضیة RMP، فرضیة SCPهي فرضیة 

نیــة، باالعتمــاد لمعــادالت اآلســنحاول االعتمــاد علــى نمــوذج اBergerتقــدیر معــالم نمــوذج فــي ســبیلو 
لهذا فقد تضمن هذا الفصل المباحث األربعة التالیة:و ، سلوب المربعات الصغرى على مرحلتینعلى أ

:؛واقع الصناعة المصرفیة في الجزائرالمبحث األول
:؛سلوب االحصائي المعتمداألو عرض نموذج الدراسة المبحث الثاني
:؛شرات الكفاءة لبنوك عینة الدراسةتقدیر مؤ المبحث الثالث
:تقدیر نموذج الدراسةالمبحث الرابع.
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الجزائرفي الصناعة المصرفیةواقع األول: المبحث

مــرت الصــناعة المصــرفیة فــي الجزائــر منــذ االســتقالل بالعدیــد مــن التطــورات، بدایــة مــن انشــاءه عقــب 
التطـورات التـي عرفتهـا أهـمإلـىلهـذا سـنحاول مـن خـالل هـذا المبحـث التطـرق و حصول الجزائـر علـى اسـتقاللها، 
الصناعة المصرفیة في الجزائر.

ئر في ضوء االصالحات المصرفیةالمطلب األول: تطور الصناعة المصرفیة في الجزا
االصالحات، كانت تهدف و شهدت الصناعة المصرفیة في الجزائر منذ االستقالل موجة من التعدیالت 

و كان ذلك بإرادة من السلطات النقدیة في البالد أسواءتحسین أداء تلك الصناعة، و تطویر إلىفي االساس 
عموما مرت عملیة االصالح المصرفي في الجزائري بالمراحل و لزام من قبل المنظمات الدولیة؛ إ و بتحفیز 

األساسیة التالي:
فترة التسییر المركزي للبنوك من قبل الدولة أوال: 

فترة انشاء النظام المصرفي الجزائري .1

سلطة أيلیس لدیها و تمیزت المؤسسات المصرفیة خالل هاته الفترة بكونها مجرد خزائن للدولة فقط، 
مخططات الدولة االقتصادیة، إلىنما كانت تخضع في هذا الجانب إ و عدم منح القروض، أوفي اتخاذ قرار منح 

ها مؤسسات أنالبنوك خالل هاته الفترة على إلىلهذا ال یمكن النظر و امر ملزمة التنفیذ، أو ما تملیه علیها من و 
.ذات طابع اقتصادي

ن وجدت السلطات الجزائریة نفسها بحاجة أیسنوات ما بعد االستقالل، إلىترجع بدایة هاته الفترة و 
الذي و انشاء نظام مصرفي جزائري یضم مؤسسات نقدیة وطنیة تعمل على تقدیم التمویل الالزم لالقتصاد إلى

مة تمویل بإنشاء الخزینة العمومیة لتتولى مهلهذا فقد قامت و ، رفضت البنوك االجنبیة الناشطة في الجزائر تمویله
ضا بإنشاء البنك المركزي الجزائري أی، كما قامت 19621أوت 23االستثمارات الوطنیة في القطاع العمومي في 

الرقابة على نشاط البنوك و ، وظیفته االشراف على السیاسة النقدیة للبلد 13/12/1962محل بنك الجزائر في 

مذكرة ماجستیر في ،: دراسة حالة عینة من البنوك التجاریة1990المنافسة البنكیة في الجزائر في ظل االصالحات االقتصادیة بعد بوخاللة سھام، 1
.76. ص 2005/2006العلوم االقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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، وظیفته تمویل االستثمارات 1963ماي 7للتنمیة في جانب انشاء الصندوق الجزائريإلىالعاملة في الجزائر، 
.1جانب تمویل الشركات الوطنیة المبرمج انشائها في نهایة الستیناتإلىالمبرمجة في اطار المخططات التنمویة 

بعد انشاء الركائز االولى للنظام المصرفي الجزائري قامت السلطات الجزائریة بعملیة تأمیم مجموعة و 
یتعلق و مؤسسات نقدیة جزائریة ذات تخصصات مختلفة، و شأت بدلها بنوك أنو من المؤسسات البنكیة االجنبیة 

مر بالمؤسسات التالیة:األ

وظیفته االساسیة هي العمل على جمع 1964أوت 10االحتیاط: أنشئ في و لتوفیر الوطني لصندوق ال ،
العمومیة؛تالهیئاموال ٕادارة أو المدخرات من المواطنین 

 البنك الوطني الجزائريBNA 5، عبر تأمیم مجموعة مكونة من 19662جوان 16: تم انشائه في

منح القروض للقطاعات و تمثلت وظیفته االساسیة في العمل على جمع المدخرات الوطنیة و بنوك، 
زراعیة؛أوكانت صناعیة سواءاالقتصادیة العمومیة 

 القرض الشعبي الجزائريCPA :االشرافساسیة تمثلت في ، وظیفته األ19663دیسمبر 29شئ في أن
فالحیة،الغیرالتعاونیاتو الصیدقطاعالسیاحي،القطاعالحرفي،للقطاعجل األقصیرتمویلعلى
؛الحرةالمهنصحابأو والريالمیاهقطاع

الخارجیةالتجارةبتمویلالتكفلساسا ب، لیقوم أ41967أكتوبر 1: تم انشاءه في بنك الجزائر الخارجي
.الجزائریةالصادراتتدعیمو 

داخل النظام أكثر: عملت هاته االصالحات على خلق تخصص 1971االصالح المالي لسنة .2
هذا عبر انشاء و المصرفي، حیث فرضت على كل مؤسسة بتوطین حساباتها في بنك محدد من قبل السلطات، 

الهدف من هذا االجراء هو تمكین البنوك من متابعة نشاط و خر لالستغالل في ذلك البنك، أو حساب لالستثمار 

187. ص 2005، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاھر لطرش، 1
والمتضمن أحداث 1966جوان 13ھـ الموافق لـ 1386صفر عام 29المؤرخ في 178-66األمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،2

.782، ص1962جوان 14. الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ وتحدید قانونھ األساسيBNAوإنشاء 
والمتضمن إحداث 1966دیسمبر 29الموافق لـ هـ1386رمضان 17المؤرخ في 336- 66أمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 3

.1787. ص 1966، الجزائر، 110. الجریدة الرسمیة، العدد القرض الشعبي الجزائري
، 3طروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة الجزائر أمتطلبات االصالح؛داء والقطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة: تقییم األعبد الرزاق سالم، 4

.105. ص 2011/2012الجزائر، السنة الجامعیة 
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تلك البنوك تلتزم بتقدیم التمویل الذي تحتاجه تلك المؤسسات، سواء فإنفي المقابل و المؤسسات التابعة لها، 
ضا أیجانب هذا فقد شهدت هذه االصالحات ٕالىو حتى نشاطات االستغالل؛ أوتعلق االمر بتمویل االستثمار 

16في التنمیة الریفیة و البنك الوطني الجزائري الذي انبثق منه بنك الفالحة :اعادة هیكلة بنكین عمومیین هما

.19852فریل أ30عنه بنك التنمیة المحلیة في القرض الشعبي الجزائري الذي انبثقو ، 11982مارس 

قد ساهم هذا القانونأنعلى الرغم من ):86/12البنك و ( قانون القرض 1986االصالح المالي لسنة .3
في اعطاء البنوك القدرة على االطالع على الوضعیة المالیة للمؤسسات التابعة لها قبل الموافقة على منحها 

دائها، حیث تحسین أأجل الحریة التي تحتاجها من و هذا لم یعطها االستقاللیة أنالتمویل الذي تحتاجه، غیر 
ها ظلت خاضعة للمخطط الوطني للقرض، هذا االخیرة الذي تم اعتماده كلوحة قیادة لتنظیم عملیة منح أن

تستغل الفرص االقتصادیة التي تراها أنهذا منع البنوك من فإنبالتالي و القروض في االقتصاد الوطني، 
اءة في تسییر موارده.لهذا استمر النظام البنكي في ذلك الوقت یعاني من مشكلة الكفو مناسبة لها، 

بدایة العهد الجدید لنشاط البنوك التجاریة في الجزائرو ثانیا: استقاللیة البنوك 

مخططات و خضوعها لسیاسة و ه،ما میز الفترة السابقة من تاریخ النظام المصرفي في الجزائرأهمن إ
إلىظهرت الحاجة النتائج المحققة في تلك الفترة أأنالربحیة في نشاطها، غیر و البلد دون مراعاة لعوامل الكفاءة 

تركها تعمل وفق ما تراه مناسبا لها من الناحیة االقتصادیة، خاصة و ضرورة منح االستقاللیة الكلیة لتلك البنوك 
فیما یلي عرض ألهم االصالحات التي و ، 1988اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر سنة إلىبعد قرار التحول 

:1988سنةنظام المصرفي بدایة منشهدها ال

أكبرعلى اعطاء استقاللیة 06- 88عمل قانون ):06-88( قانون 1988قانون استقاللیة البنوك .1
لدیها الحریة في اختیار و المردودیة، و ساس الربح سسات اقتصادیة مستقلة، تعمل على أمؤ إلىتحولها و ،للبنوك

المتضمن إنشاء بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وتحدید 1982مارس 13المؤرخ في 106-82قانون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1
.553. ص 1982، الجزائر، 11الجریدة الرسمیة، العدد قانونھ األساسي،

یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونھ 1985أفریل 30الصادر في 85-85مرسوم رقم جزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، الجمھوریة ال2
.596. ص 1985، الجزائر، 19، الجریدة الرسمیة، العدد األساسي
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العمالء الذین تتعامل معهم، وهذا نتیجة الغاء الزامیة قیام المؤسسات العمومیة بتوطین حساباتها لدى مصرف 
قدر ممكن أكبرالذي یغطى و ،ت لدیها الحریة في اختیار البنك الذي تتعامل معهأصبحبالتالي فقد و واحد، 

خیرة ت هذه األأصبحو تلك البنوك العمومیة، ظهور بوادر المنافسة بین إلىهذا دى أالحتیاجات تلك المؤسسات، 
حریة البنوك في هذه المرحلة ظلت محدودة أناألداء الذي تعمل به؛ غیر و مسؤولة على النتائج التي تحققها 

.1نتیجة خضوعها لمعطیات المخطط الوطني للقرض

:الوجه الجدید للنظام المصرفي الجزائريو القرض و قانون النقد .2

نقطـة انطـالق لعهـد جدیـد للنشـاط المصـرفي فـي ،القرضو المعروف بقانون النقد و ،90/10شكل قانون 
للنظام المصرفي أكبراعطاء استقاللیة إلىه تضمن مجموعة من التوجیهات التي تهدف أنالجزائر، على اعتبار 

فیر الظـروف كـذا تـو و ،جانـب تشـجیع المنافسـة مـا بـین البنـوكإلـىالبنـوك التجاریـة بصـفة خاصـة، و ،بصفة عامـة
:2التعدیالت التي تضمنها هذا القانون في الجوانب التالیةأهمتلك البنوك، تركزت أداءالمناسبة لتحسین 

إدارةتتـولىمسـتقلةنقدیـةسـلطةاعتبـارهو ،الجزائـربنـكیسـمىأصـبحالـذيالمركزيالبنكاستقاللیةمنح
هیكلته؛و تنظیمهاعادةخاللمندورهتفعیلو البالدفيالنقدیةالسیاسةتوجیهو 
دخـــولو حدیثـــة،خـــدماتو منتجـــاتتقـــدیمعلـــىتشـــجیعهاو العمومیـــةالبنـــوكنشـــاطفـــيالتخصـــصالغــاء
المصرفیة؛السوقتحریرعنالناتجةالمنافسةمواجهةو المالیةسواقاأل
المصـرفیةالصناعةتحریرإلىباإلضافةاالقتصاد،تمویلو التنمیةفيالمصرفیةالمؤسساتدورتفعیل
األوراقسوقبإنشاءاقرارهجانبإلىالمصرفیةشطتهاأنلمزاولةاالجنبیةالخاصةالبنوكمامأالمجالفتحو 

.المالیة

عبر ،تطویر الصناعة المصرفیة الوطنیةإلىالقرض كان یهدف باألساس و قانون النقد فإنبالتالي و 
لم تعد البنوك و جانب تشجیع المنافسة داخل الصناعة المصرفیة، إلىمنح البنوك االستقاللیة التي تحتاجها 

جانب هذا ٕالىو ربحیة، أحسنما تقوم بتقدیم خدماتها بالشكل الذي یحقق لها ٕانو خاضعة ألي مخطط للقرض، 

ماي 08مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة ،زائریةالمنافسة في ظل بیئة مالیة معاصرة: حالة البنوك الجالبنوك التجاریة وآسیا محجوب، 1
.140. ص 2010/2011، قالمة، الجزائر، السنة الجامعیة 1945

غیر منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر، السنة هطروحة دكتوراأ، دور التسویق في القطاع المصرفي حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیةدمحم زیدان، 2
.235ص .2004/2005الجامعیة
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كان الهدف منه هو خلق منافسین جدد للبنوك ،الصناعة المصرفیةإلىالترخیص لبنوك خاصة بالدخول فإن
، خاصة بعد نزع التخصص من نشاطها.تطویر نشاطهالخلق الحافز لدیها أجل العمومیة من 

على منح االستقاللیة الالزمة للبنك تركز ،القرضو ما الشق الثاني من اصالحات قانون النقد أ
الذي تم ،القرضو دارته من قبل مجلس النقد تتم إو ئر، بنك الجزاإلىالذي تحولت تسمیته و ،المركزي الجزائري

دارة السیاسة النقدیة إ و بنك الجزائر مسؤوال عن تحدید أصبحالقرض، حیث و ضا بموجب قانون النقد أیانشائه 
نشاط البنوك التجاریة التابعة له.جانب االشراف على إلىللبلد، 

رقابیة جدیدة، تضم كل من لجنة الرقابة المصرفیة وظیفتها تبهیئاكما تم تدعیم نشاط بنك الجزائر 
كذلك ت المالیة الناشطة في الجزائر، و المؤسساو قواعد بنك الجزائر من قبل البنوك و مراقبة حسن تطبیق قوانین 

التي تحتاجها في و ،خیرةالالزمة للبنوك حول عمالء هذه األانشاء مركزیة المخاطر وظیفتها توفیر المعلومات 
مهمتها الرئیسیة تنظیم المعلومات المرتبطة بكل ضا مركزیة عوارض الدفع أیعملیة منح القروض؛ كما تم انشاء 

تلك التي لها عالقة باستعمال مختلف وسائل الدفع، أوالمشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض، و ،الحوادث
الذي خصص له دور تجمیع المعلومات المرتبطة و ،مؤونةكذلك انشاء جهاز مكافحة اصدار الشیكات بدون 

.الوسطاء المالیین المعنیینإلىالقیام بتبلیغ هذه المعلومات و ،بعوارض دفع الشیكات لعدم كفایة الرصید

القرض، حیث ركز هذا االمر و لى التعدیالت التي مست قانون النقد أو مر یعتبر هذا األ:01/01مر األ.3
مجلس النقد والقرض ، على مسؤولیة ادارة البنك المركزي، حیث تم فصل20011فیفري 27الذي تم اصداره في

االشراف على نشاط البنوك التجاریة و ،بقیت مهامه متركزة في سن القوانینو داري للبنك، عن الجانب اإل
الذي یضم كل و ،دارة الخاص بالبنكت من مهام مجلس اإلأصبحالمؤسسات المالیة، بینما ادارة بنك الجزائر و 

ما مجلس النقد والقرض ن سامین یعینهم رئیس الجمهوریة؛ أثالث موظفیو ثالثة من نوابه ،من محافظ البنك
دارة البنك ثالث شخصیات یختارون بحكم كفاءتهم في المسائل االقتصادیة جانب مجلس إإلىیضم أصبحف
.2النقدیةو 

، المعدل والمتمم للقانون رقم 2001فبرایر 27لموافق ا1421ذي الحجة 4المؤرخ في 01/01األمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1
.04. ص 2001، الجزائر، 14الجریدة الرسمیة، العدد القرض،والمتعلق بالنقد و90/10

.120عبد الرزاق سالم، مرجع سبق ذكره. ص 2
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، جاء في ظل زیادة االهتمام بموضوع 12003أوت 24مر في ن اصدار هذا األإ:03/11األمر رقم .4
س المال الجزائري، نتیجة جع الثقة في البنوك الخاصة ذات رأجانب تراإلىالحوكمة على المستوى الدولي، 

موال جر عنه من خسائر في أأنما و ،BCIAالبنك التجاري الصناعي الجزائري و افالس كل من بنك الخلیفة 
:2اعداد التعدیالت التالیةإلىا دفع السلطات المودعین، كل هذ

 :تدعیم استقاللیة و القرض، و هذا عبر توسیع صالحیات مجلس النقد و تدعیم صالحیات بنك الجزائر
تفعیل الرقابة المصرفیة؛أجل اللجنة المصرفیة من 

 شروط اعداد التقاریر و اء مضمون أثر تدعیم دور بنك الجزائر في مجال الحوكمة المالیة: وذلك من خالل
مؤشرات االستقرار و تسییر بنك الجزائر، ضمان سهولة تداول المعلومات المالیة و المالیة و االقتصادیة 

المالي للبلد، تمویل اعادة البناك المرتبط باألحداث الكارثیة التي تصیب البلد؛
 دید الرقابة على نشاط ألموال المودعین لدى البنوك: حیث یتم هذا من خالل تشأكبرتوفیر حمایة

ذ العقوبات كذلك الحرص على تنفیو شروط اعتماد البنوك الجدیدة، و البنوك من خالل تشدید معاییر 
دارة البنوك، منع تمویل نشاطات المؤسسات التي تعود ملكیتها لمدراء البنوك، المترتبة عن مخالفات إ

اعتماد هیاكلها من طرف بنك و ،)ABEFالمؤسسات المالیة (و تقویة صالحیات جمعیة البنوك و تدعیم 
جانب تفعیل مهام مركزیة المخاطر.إلىالجزائر، 

س مال البنوك والمؤسسات الحد االدنى لرأالمتعلق برفعو ، 2004مارس 04الصادر في :04/01مر األ.5
أنتدعیم رأسمالها، غیر أجل هذا من و ملیار دج، 2,5إلىرفع ذلك الحد إلىالمالیة، حیث ساهم هذا القانون 

قدرتها على توفیر ذلك الحد من المالحظ هو خروج كل البنوك الخاصة ذات راس المال الجزائري نتیجة عدم
س المال یة خالیة من البنوك الخاصة ذات رأت الصناعة المصرفیة الجزائر أصبح، ومنذ ذلك الوقت 3س المالرأ

الجزائري.

، والمتعلق بالنقد 2003غشت 26الموافق 1424نیة جمادى الثا27المؤرخ في 03/11األمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1
.03. ص 2003، الجزائر، 52الجریدة الرسمیة، العدد القرض،و
؛ أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، متطلبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي: حالة الجزائرااللتزام بحبار عبد الرزاق، 2

.245,246. ص ص 2010/2011، الجزائر، السنة الجامعیة 03جامعة الجزائر 
غیر منشورة، جامعة هطروحة دكتوراأ، تجاریة الجزائریةثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الخدمات المصرفیة في المصارف الأتھواري معراج، 3

.180ص .2004الجزائر، الجزائر، 
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تدعیم نشاط البنك إلىساسا ، حیث كان یهدف أ2010ت أو 26صدر هذا القانون في :10/04األمر .6
جانب تحسین قدرته في الرقابة على نشاط البنوك الخاصة إلى،دارة السیاسة النقدیة الوطنیةالمركزي في إ

:1مر ما یليما تضمنه األأهممن و االجنبیة، 
توفیر و ،باعتبارها هدفا من اهداف السیاسة النقدیةسعار عمل بنك الجزائر على استقرار األضرورة

الحفاظ علیها لنمو سریع لالقتصاد مع السهر على و ،الصرفو القرض و الشروط في میادین النقد 
المالي؛و االستقرار النقدي 

 رفض تلك التي ال تتوفر فیها شروط السالمة؛و مالئمة وسائل الدفع الخاصة بالبنوك، و التأكد من سالمة
المؤسسات المالیة التي یحكمها القانون الجزائري ال یمكن و س مال البنوك مساهمة خارجیة في رأأين إ

س مال ى األقل من رأعلفي المائة51طار شراكة، تمثل المساهمة الوطنیة المقیمة تكون إال في إأن
تكون من قبل عدة شركاء وطنیین مقیمین؛ أنالشركة، المساهمة الوطنیة المقیمة یمكن 

تمثل أنالمؤسسات المالیة الخاصة یخول لها الحق في و س مال البنوك امتالك الدولة لسهم نوعي في رأ
جهزة الشركة دون الحق في التصویت؛في أ

یكون بترخیص من محافظ البنك أنمؤسسة مالیة یجب أوساسي ألي بنك تعدیل في القانون األأيإن
المركزي؛

 تزویدها بأسماء المستفیدین من و خطار ت المالیة االنخراط في مركزیة األالمؤسساو یتعین على البنوك
المبالغ المسحوبة، مبالغ القروض غیر المسددة و سقفها و طبیعة القروض الممنوحة و القروض، 

والضمانات المعطاة لكل قرض؛
 التأكد من مدى التحكم في إلىالمؤسسات المالیة بوضع نظام رقابة داخلي ناجع یهدف و تلتزم البنوك

خذ بعین األلمالیة، السیر الحسن للمسارات، و االستعمال الفعال لمواردها، صحة المعلومات او نشاطاتها 
االعتبار مجمل المخاطر بما في ذلك المخاطر العملیة.

03/11، المعدل والمتمم لألمر 2010غشت 26الموافق 1431رمضان 16المؤرخ في 10/04األمر رقم الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1
.13-11. ص ص 2010، الجزائر، 50الجریدة الرسمیة، العدد القرض،والمتعلق بالنقد و
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شاط الصناعة المصرفیة في الجزائر المطلب الثاني: الوضعیة الراهنة لن

2015یة في الجزائر في بدایة سنة ال: بنیة الصناعة المصرفأو 

بنوك 6مؤسسة مالیة، تشمل و بنك 37من 2015تتكون الصناعة المصرفیة في الجزائر حتى بدایة سنة 
.1مكاتب تمثیل7ومؤسسات مالیة 10بنك خاص، 14عمومیة، 

التي یبلغ عددها ستة و الدولة إلىتتمثل في تلك البنوك التي تعود ملكیتها بالكامل البنوك العمومیة:.1
قدم المؤسسات المصرفیة في الجزائر، تتمیز هذه البنوك بخبرتها حالة الجزائر تعتبر هاته البنوك أفي و بنوك، 

ن احتالل مراكز جیدة داخل هذا ما مكنها مو الكبیرة بالسوق المصرفیة الجزائریة مقارنة بغیرها من المؤسسات، 
السوق؛

تعتبر هاته البنوك نتیجة االصالحات التي شهدتها الصناعة المصرفیة في الجزائر، البنوك الخاصة:.2
البنك التجاري و زمة كل من بنكي الخلیفة بعد أو قانون الخوصصة، و القرض و خاصة ما تعلق منها بقانون النقد 

لم و س المال الجزائري، زائریة خروج البنوك الخاصة ذات رأرفیة الجالصناعي الجزائري، شهدت الصناعة المصو 
جانب إلىجنبیة)، ذات خبرة عالمیة جنبي (في الغالب هي فروع لبنوك أس المال األالبنوك ذات رأإلىیتبقى 

كونها ذات حجم صغیر مقارنة بالبنوك العمومیة؛
هي مكاتب تابعة لبنوك ومؤسسات و المالیة:المؤسسات و فروع البنوك و مكاتب تمثیل البنوك األجنبیة .3
یبلغ عددها سبعة مكاتب؛و خارج الوطن، أخرىمالیة 
القرض القیام بمختلف و هي مؤسسات مالیة غیر مصرفیة خول لها قانون النقد و المؤسسات المالیة:.4

تضم و نها، وضعها تحت تصرف زبائأوادارة وسائل الدفع و العملیات المصرفیة ماعدا تلقي اموال العموم 
مؤسسة مالیة واحدة ذات طابع خاص؛و مؤسسات مالیة ذات طابع عام 9الصناعة المصرفیة 

2015الجدول التالي یبین بنیة الصناعة المصرفیة في الجزائر بدایة و 

1 Banque d’Algérie, RAPPORT 2014 EVOLUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN ALGERIE, Algérie, Juillet 2015. P 73.
Url: http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2014/rapportannuel_ba2014.pdf. Consulté le 26/11/2015. À10:
35.
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2015): بنیة الصناعة المصرفیة في الجزائر بدایة 1ـ 5الجدول رقم (

مكاتب التمثیلالمؤسسات المالیةالبنوك الخاصةالبنوك العمومیة
؛البنك الخارجي للجزائر.1
ك الوطني الجزائري؛البن.2

التنمیة و بنك الفالحة .3
الریفیة؛

بنك التنمیة المحلیة؛.4
القرض الشعبي الجزائري؛.5
الصندوق الوطني للتوفیر .6

االحتیاط_ بنكو 

بنك البركة الجزائري؛.1
المؤسسة العربیة .2

المصرفیة؛
نتكسیس بنك؛.3
جنرال؛سوسیتي.4

سیتي بنك؛.5
العربيالمغرب بنك .6

؛لإلستثمار والتجارة
ب.ن.ب باریباس.7

ترست بنك.8
بنك الخلیج؛.9

بنك االسكان للتجارة .10
التمویل؛و 

الجزائر؛–فرنسا بنك .11
القرض الفالحي .12

الجزائر؛- (كالیون)
مصرف السالم؛.13
اتش.اس.بي.سي.14

الصندوق الوطني .1
للتعاضدیة الفالحیة؛

سوفینانس؛.2
شركة اعادة التمویل .3

الرهني؛
لإلیجارالشركة العربیة .4

المالي؛
الجزائر؛- سیتیالم.5

المالي؛لإلیجارالمغاربیة .6
؛باإلیجارشركة القرض .7
–المالي لإلیجارایجار .8

الجزائر؛
الجزائر ایجار.9

مؤسسة مالیة متخصصة:

الصندوق الوطني .10
.*لالستثمار

البنك التجاري العربي .1
البریطاني؛

البنوك العربیة اتحاد.2
والفرنسیة؛

القرض الصناعي .3
والتجاري؛

القرض الفالحي؛.4
بنك تونس الدولي؛.5

فورتیس بنك؛.6
بنكو سابادال..7

. على الساعة 19/08/2015باالعتماد على البیانات المتوفرة على الموقع االلكتروني لبنك الجزائر.یومالباحثالمصدر: من اعداد 
http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htmعلى الرباط التالي:.12:48

لصناعة المصرفیة في الجزائراطة لثانیا: تطور نشاط الوس

حیث ،2005سنةمنذصغیراظلالمصرفیةالكثافةفيالتغیرنإتطور الكثافة المصرفیة في الجزائر:.1
عدد شبابیك البنوك والمؤسسات إلىفي سن العملمقاسا بنسبة اجمالي السكانصرفیة (شهد مؤشر الكثافة الم

ساكن في سن العمل 25600مقارنة بالسنتین السابقتین حیث بلغ معدل 2013استقرار نسبیا في سنة ،المالیة)

، 2011تم تغییر تسمیتھ بدایة من وBADھو البنك الجزائري للتنمیة *
على 19/08/2015ع علیھ یوم تم االطالhttp://www.fni.dz/rp/vf_/index5516.html?p=cadre&lang=frیرجى االطالع على الرابط التالي: 

.12:34الساعة 



الجزائرفيالمصرفيةالصناعةفيBergerنموذجمعالمتقديرســخامالل  ــــصــــالف

202

الجدول التالي یبین تطور الكثافة و ؛ 2012نسمة للشباك الواحد نهایة 25370ـلكل شباك واحد مقارنة ب
.2005/2014خالل الفترة المصرفیة في الجزائر

2005/2014): تطور الكثافة المصرفیة في الجزائر في الفترة 2ـ 5الجدول رقم (

2005200620072008200920102011201220132014السنة

عدد 
الشبابیك

1227127813361301132413671441147814941525

الكثافة 
*المصرفیة

26800262002570026400267002630025500253702550025600

، 2006النقدي للجزائر للسنوات و االقتصادي في التقریر السنوي للتطورعلى البیانات الواردة بناءمن إعداد الباحث المصدر: 
. الصادر عن بنك الجزائر2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2007

لم یكن على نفس نمط تطور عدد الكثافة المصرفیة في الجزائرتطور أنیبین الجدول السابق و 
الشبابیك شهد تزایدا مستمرا خالل الفترة المذكورة، اما الكثافة المصرفیة فقد كان تطورها عددأنحیث الشبابیك،

.مختلفا

:2014/ 2000القروض في الصناعة المصرفیة خالل الفترة و تطور حجم الودائع .2

، حیث شمل 2000/2014شهد نشاط الوساطة المالیة للصناعة المصرفیة تطورا ملحوظا خالل الفترة 
حجم أنالبنوك الخاصة، فبالنسبة لنشاط البنوك العمومیة نالحظ و هذا التطور كل من نشاط البنوك العمومیة 

ض المقدمة من قبلها سنة ، أما حجم القرو 2000أضعاف حجمها خالل سنة 6قد بلغ 2014الودائع لدیها سنة 
ما بخصوص نشاط البنوك الخاصة فقد كان ، أ2000حجم القروض الممنوحة سنة أضعاف6ضا أیبلغ 2014

حجم الودائع الموجودة لدیها أنمن معدل تطور نشاط البنوك العمومیة؛ حیث أكبرمعدل التطور الخاص بها 
من الودائع أحسنما القروض فقد تطورت بشكل ، أ2000مرة من حجمها سنة 15ـ بأكبرقد كان 2014سنة 

هذا ما یعبر عن تزاید نشاط البنوك و ، 2000مرة مقارنة بحجمها سنة 30ب 2014حیث زاد حجمها سنة 
التي 2008هذا حتى بعد سنة و التي كانت في الغالب بنوك أجنبیة) خاصة من حیث االقراض، (الخاصة 

عدد السكان في سن العمل مقابل شباك مصرفي واحد*
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الجدول التالي یبین و ما تبعها من آثار على نشاط العدید من البنوك في العالم، و ،زمة المالیة العالمیةشهدت األ
.2000/2014المصرفیة في الجزائر خالل الفترة ةتطور نشاط الوساط

.2000/2014خالل الفترةالجزائر الوساطة المصرفیة في: تطور )3ـ 5(الجدول

*اجمالي الودائع ودائع البنوك 
العمومیة

البنوك ودائع 
الخاصة

اجمالي 
القروض*

قروض البنوك 
العمومیة

قروض البنوك 
الخاصة السنوات

1441,8 1366,7 75,1 993 966,7 26,3 2000
1789,9 1651,2 138,7 1077,7 1033 44,7 2001
2127,4 1861,1 266,3 1266 1084,8 181,2 2002
2442,9 2305,3 137,6 1379,5 1279,3 100,2 2003
2705,4 2529,5 175,9 1534,4 1425,6 108,8 2004
2960,6 2762,6 198 1778,9 1646,9 132 2005
3516,5 3267,6 248,9 1904,1 1726,5 177,6 2006
4517,3 4204,1 313,2 2203,7 1951,3 252,4 2007
5161,8 4760,5 401,3 2614,1 2287 327,1 2008
5146,4 4631,7 514,6 3085,1 2712 373,1 2009
5819,1 5225,6 593,5 3266,7 2835,8 430,9 2010
6733 5999,8 733,2 3724,7 3194 530,7 2011
7238 6303,1 934,9 4285,6 3716,1 569,5 2012

7787,4 6742 1045,4 5154,5 4457,5 697 2013
9117,5 8000,1 1117,4 6502,9 5712,1 790,1 2014

.2014و2013، 2011، 2009للسنواتباالعتماد على بیانات تقریر بنك الجزائر الباحثالمصدر: من اعداد 

الكبیرة ةهذا ال یخفي السیطر أنال ، إ2000/2014الجزائر خالل الفترة بالرغم من التطور المالحظ في نشاط البنوك الخاصة في و 
ن مساهمة تلك البنوك العمومیة في نشاط الوساطة المصرفیة نجد أللبنوك العمومیة على نشاط الوساطة المصرفیة في الجزائر، حیث 

الشكل التالي یبین تطور و القروض خالل تلك الفترة، و جمالي الودائع من إفي المائة80من أكثرظل 2000/2014خالل الفترة 
.2000/2014الخاصة خالل الفترة و نوك العمومیة الحصص السوقیة للب

جزائريدینارملیار: الوحدة*  *
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حصة البنوك العمومیة 
%من حجم القروض

حصة البنوك العمومیة 
%من حجم الودائع

حصة البنوك الخاصة 
%من حجم القروض

حصة البنوك الخاصة 
%من حجم الودائع

الخاصة في نشاط الوساطة المصرفیة في الجزائر خالل و ): تطور حصص البنوك العمومیة 1ـ5الشكل رقم (
.2000/2014الفترة 

.3الواردة في الملحق رقمبیاناتالباالعتماد على الباحثعداد المصدر: من إ 

السیطرة الواضحة للبنوك العمومیة على مجمل نشاط الوساطة المصرفیة في الجزائر حیث یتضح من الشكل 
خالل الفترة المذكورة.

سلوب االحصائي المعتمداألو عرض نموذج الدراسة : الثانيالمبحث

النمـوذج االحصـائي الـذي سـیتم االعتمـاد علیـه فـي تفسـیر إلىسنحاول من خالل هذا المبحث التطرق 
إلــى، 2004/2014أداء البنــوك فــي الصــناعة المصــرفیة فــي الجزائــر خــالل الفتــرة و العالقــة بــین هیكــل الصــناعة 

.كیفیة استخدامه في تقدیر معالم النموذج المعتمدو سلوب المعدالت الهیكلیة جانب الحدیث عن أ
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نموذج الدراسةعینة و المطلب األول: عرض 

هنـاك العدیــد مـن النمـاذج التــي فـإنعلـى غـرار مـا تــم عرضـه فـي الفصــل الثالـث مـن هاتـه االطروحــة، 
ول فـي هـذه الدراسـة لهـذا سـنحاو ، داءاألو حاول اصـحابها االعتمـاد علیهـا فـي تفسـیر العالقـة بـین هیكـل الصـناعة 

حــد أهــم النمــاذج ، نظــرا لكونــه أ1995لســنة Bergerمــر بنمــوذج یتعلــق األو ،حــد تلــك النمــاذجاالعتمــاد علــى أ
المعتمدة في تفسیر العالقة بین المتغیرین.

: عرض عینة الدراسةأوال

بنك تجاري ومؤسسة مالیة واحدة، وهي عبارة عن عینة غیر احتمالیة 13تتكون عینة الدراسة من 
، وتشتمل 1بیانات حول مجتمع الدراسةتعرف بعینة الصدفة، والتي یتم اختیارها بناء على ما هو متوفر من 

البنوك التجاریة على خمس بنوك عمومیة وثمانیة بنوك خاصة، والجدول التالي یبین مجموعة البنوك والمؤسسات 
المالیة المكونة لعینة الدراسة والترمیز الخاص بها.

): مكونات عینة الدراسة4ـ 5جدول رقم (

. ص 2013التوزیع، األردن، لطبعة الخامسة، دار صفاء للنشر و؛ االتطبیقأسالیب البحث العلمي: النظریة وعثمان دمحم غنیم، ربحي مصطفى علیان و1
166.

نوع البنك أو 
المؤسسة المالیة

البیانات المتوفرة رمز البنكالبنكاسم 
عن البنك

البنوك العمومیة

BEA2003/2014البنك الخارجي للجزائر

BNA2003/2014البنك الوطني الجزائري

BADR2003/2014بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

CPA2003/2014القرض الشعبي الجزائري

BDL2003/2014بنك التنمیة المحلیة

البنوك الخاصة
BNP Paribas El DjazaïrBNP2003/2014

Société Générale AlgérieSG2003/2014
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المصدر: من إعداد الباحث 

، حیث توفر هاته القاعدة Bankscope1تم الحصول على البیانات الخاصة بعینة الدراسة من قاعدة البیانات 
الجداول المحاسبیة للعدید من البنوك في مختلف دول العالم؛ 

من في المائة82ومن حیث أهمیة عینة الدراسة، یمثل إجمالي القروض الممنوحة من قبل بنوك عینة أكثر من 
من قدرة عینة الدراسة ، مما یزید 2014إجمالي القروض الممنوحة في الصناعة المصرفیة في الجزائر خالل سنة 

على التعبیر عن مجتمع الدراسة، وهذا إلى جانب التنوع في البنوك الموجودة ضمن عینة الدراسة من بنوك 
الدراسةعینةبنوكقبلمنالممنوحةالقروضاجماليیبین 04الملحق رقمعمومیة، خاصة ومؤسسات مالیة، و 

.2003/2014الفترةخالل

Berger: عرض نموذج ثانیا

، مــن خــالل داءاألو صــحاب هــذا النمــوذج العمــل علــى تحلیــل العالقــة بــین هیكــل الصــناعة حــاول أ
ربع فرضیات رئیسیة هي:محاولة االجابة على أ

تضم ما یلي:و : فرضیات لها عالقة بهیكل الصناعة.1
ـفرضیة الSCPمؤسسـاتها، أداءموجب لهیكل الصناعة علـى و مباشر أثرالتي تفترض وجود و : التقلیدیة

مـــن خـــالل احتمـــال وجـــود عملیـــات تواطـــؤ بـــین المؤسســـات المتواجـــدة داخـــل الصـــناعات ذات التركیـــز المرتفـــع، 

1 https://bankscope.bvdinfo.com/version-201629/home.serv?product=scope2006.

BARAKA2003/2014بنك البركة الجزائر

GULF2003/2014بنك الخلیج الجزائر

NATIXIS2003/2014نتیكسیس الجزائر

ABC2003/2014المؤسسة العربیة المصرفیة

TRUST2003/2014الجزائرترست بنك 

Maghrabمصرف المغرب العربي لإلستثمار والتجارة
Banque

2003/2014

FNI / BAD2003/2014الصندوق الوطني لالستثمارالمؤسسة المالیة
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ه یشترط ان یكـون فإنحتى تتحقق هاته الفرضیة و ، تلك المؤسساتأداءتحسن و النتیجة المحتملة هفإنبالتالي و 
؛داءباألفي المعادلة الخاصة معنويو متغیر التركیز لع معامل موجب 

 فرضـیة القـوة السـوقیة الRMP )Relative Market Power( ضـا وجـود أی: تفتـرض هـذه الفرضـیة
مـن خـالل الحصـة السـوقیة هذا التأثیر یكون أنالمؤسسات، غیر أداءموجب لهیكل الصناعة على و مباشر أثر

داءیكون لمتغیر الحصة السوقیة في المعادلة الخاصة باألأنیشترط فإنللمؤسسات، حتى تتحقق هاته الفرضیة 
؛معنويو معامل موجب 

تضم ما یلي:و : فرضیات الكفاءة.2
 فرضــــیة الكفــــاءةX )ESX( : التــــي تفتــــرض كــــون الكفــــاءة وX ) دارة ناتجــــة عــــن تــــوفر إهــــي الكفــــاءة الو

، بالتــالي عــدم وجــود عالقــة مباشــرة بینهمــاو ، داءاألو وتكنولوجیــا جیــدة) هــي الوســیط بــین كــل مــن هیكــل الصــناعة 
كـذلك معامـل و ، داءمعنـوي فـي معادلـة األو معامل موجـب Xیكون لمتغیر الكفاءة أنحیث تشترط هاته الفرضیة 

؛معنوي في المعادلة الخاصة بتركیز الصناعة أو المعادلة الخاصة بالحصة السوقیة للمؤسساتو موجب 

 ) فرضیة كفاءة الحجمESS( أداءتفترض كون كفاءة الحجم هي الوسیط ما بین هیكل الصناعة و : فهي
معنـوي فـي و یكـون لمتغیـر الكفـاءة الحجـم معامـل موجـب أنحیـث تشـترط هاتـه الفرضـیة المؤسسات العاملة بها.

الخاصــــة معنـــوي فــــي المعادلــــة الخاصـــة بتركیــــز الصـــناعة أو المعادلــــةو كــــذلك معامـــل موجــــب و ، داءمعادلـــة األ
قیة للمؤسسات.بالحصة السو 

االجابـة علـى الفرضـیات السـابقة مـن خـالل اعتمـاد نمـوذج واحـد فقـط، Bergerعلیـه فقـد حـاول مـن و 
الشـكل التـالي یوضـح شـكل و یضم هذا النموذج جملة من المعادالت المتعلقة بكل فرضیة من الفرضیات السابقة، 

تفسیره:Bergerالعالقة التي حاول نموذج 
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Berger): العالقة بین المتغیرات في نموذج 2ـ 5(شكل رقم

عداد الباحثمن إ المصدر:

ثانویة، حیث یحاول من خالل المعادلة أخرىربع معادالت أو عموما من معادلة رئیسیة Bergerیتكون نموذج و 
ساس اشارة كل على أو ، داءخارجیة على األأخرىمتغیرات و الكفاءة و كل من متغیرات الهیكل أثرالرئیسیة قیاس 
=تأخذ هذه المعادلة الشكل التالي:و ، رفض احدى الفرضیات السابقةأومتغیر یتم قبول  ( , , , , ) + …(5.1)

)؛NIMوROAوROEمثل ( داء: تعبر عن مقیاس لأل

؛t: تعبر عن مقیاس لقیاس التركیز داخل الصناعة في الزمن 

؛tفي الزمن i:تعبر عن الحصة السوقیة للمؤسسة  ؛tفي الزمن iللمؤسسة X: هو مقیاس للكفاءة − ؛tفي الزمن iللمؤسسة S: هو مقیاس للكفاءة −

في iالتي لها القدرة على تفسیر ربحیة المؤسسة و مجموعة المتغیرات الخارجیة عن النموذج إلى: یشیر 
؛tالزمن 

معیار الخطأ العشوائي للنموذج.إلى: یشیر 

هیكل الصناعة

الكفاءة

األداء
RMPوSCPفرضیتي 

ESSو ESXفرضیتي 

فرضیة الحیاة الھادئة
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حد إذا حصل أأخرىمن جهة و معامالت، الیتم التأكد من مدى تحقق الفرضیات السابقة من خالل قیم و 
تحقـق احــدى فرضــیات الكفـاءة یشــترط تحقــق شــرط أجــل ه مــن فإنـمعنــوي، و متغیـرات الكفــاءة علــى معامـل موجــب 

اضافي یمكن التعبیر عنه في المعادلتین التالیتین: 

…(5.2)= ( − , − , ) += ( − , − , ) + …(5.3)

معنویــة بــین كــل متغیــر مــن متغیــرات و ه یشــترط فــي هــاتین المعــادلتین وجــود عالقــة موجبــة فإنــبالتــالي و 
المبــدأ الــذي أنمتغیــرات الكفــاءة الســابق ذكرهــا، حیــث و الحصــة الســوقیة للمؤسســات) و الهیكــل (تركیــز الصــناعة 

بالتـالي زیـادة و الكفاءة الجیدة تسمح للمؤسسات مـن تـدعیم حصصـها السـوقیة أنتنطلق منه فرضیات الكفاءة هو 
ة المؤسسات ذات الكفاءة المرتفعة.یساهم في زیادة ربحیأنالتركیز داخل الصناعة، مما یمكن 

بـإدراج معـادلتین اضـافیتین Berger)، قـامHicks)1935اختبار فرضـیة الحیـاة الهادئـة ل أجل من و 
المؤسســات التــي تتمتــع بقــوة ســوقیة كبیــرة نتیجــة امتالكهــا أنداخــل النمــوذج، حیــث تــنص فرضــیة الحیــاة الهادئــة 

هذه الظروف تجعل نفإكذلك بسبب تمیز الصناعة التي تنشط بها بتركیز مرتفع، و لحصة سوقیة كبیرة من جهة 
تنشط في ظروف هادئة، مما یقلل لدیها الحافز على أنأيجنبیة، سات تحس بأمان اتجاه المنافسة األتلك المؤس

الختبــار هــذه الفرضــیة فقــد تــم دراســة عالقــة مؤشــري الكفــاءة و تحســین كفاءتهــا، ممــا قــد یــؤثر علــى حجــم ربحیتهــا، 
الحصـة السـوقیة ذو معامـل سـالب و التركیـز أثـرفي حالة كـون و الحصة السوقیة للمؤسسات، و بخصائص التركیز 

أنهـذا یـدل علـى فـإنمعنـوي و ذا كـان المعامـل موجـب إمـا أیـدل علـى تحقـق الفرضـیة السـابقة، هـذافإنمعنوي و 
الفرضـیة عـدم تحقـقبالتـالي و المساهمة في تحسـین كفـاءة المؤسسـات الناشـطة بهـا بإمكانهاالخصائص الهیكلیة 

باالستعانة بالمعادلتین التالیتین:Bergerدراسة هذه العالقة االخیرة فقد قام أجل من و السابقة، 

…(5.4)− = ( , , ) +− = ( , , ) + …(5.5)

Bergerا: التعدیالت المقدمة على نموذج ثالث

ه عند التركیز علـى أنال ، إداءاألو على الرغم من جودة النموذج في تفسیر العالقة بین هیكل الصناعة 
، حیث نالحظ داءالكفاءة على األو خصائص الهیكل أثرالنموذج یركز على أنالمعادالت المكونة للنموذج، نجد 
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خرى، بینما في المعادالت األداءمؤشري الكفاءة على األو الحصة السوقیة و التركیز أثرلى تدرس و المعادلة األأن
دراستنا هذه تبحث في طبیعة العالقة التي تـربط بـین هیكـل أنبما و على تلك الخصائص، داءلألأثرأيال نجد 

فقـط، فقـد قمنـا داءل علـى األالهیكـأثـرلـیس و المتبـادل بـین المتغیـرین ثـرالتي تعنـي دراسـة األو ، داءاألو الصناعة 
، 5.2فـي المعـادالت (داء، مـن خـالل ادخـال مؤشـر األBergerبإدخال بعض التعدیالت على معادالت نمـوذج 

طبیعـة العالقـات فـإنبالتـالي و علـى تلـك المتغیـرات، داءالممكـن لـألثردراسة األأجل هذا من و ) 55.، 5.4، 5.3
التي سنحاول دراستها من خالل هذا النموذج یمكن التعبیر عنها في الشكل التالي:

): العالقات المدروسة في نموذج الدراسة3ـ 5الشكل رقم (

,Allen N. Berger.):الباحث(بتصرف منالمصدر The Profit-Structure Relationship in Banking--Tests of Market-Power
and Efficient-Structure Hypotheses ; Journal of Money, Credit and Banking, Vol 27, No 2, May 1995. pp 404-431

ن خالل هذا النموذج اضافة فرضیة نا نحاول مفإن،جانب الفرضیات الخمسة السابقةإلىه فإنبالتالي و 
الربحیة المرتفعة للمؤسسات الناشطة أنیؤثر مباشرة على هیكل الصناعة، حیث داءتنص على أن األاضافیة،

لتـالي امكانیـة باو توسـیع نشـاطها، أجـل داخل الصناعة بإمكانها المسـاهمة فـي تـوفیر فرصـة لتلـك المؤسسـات مـن 
مـا فـي حالـة تحقیـق احـدى المؤسسـات على حجـم التركیـز داخـل الصـناعة، أتحسین حصتها السوقیة، مما سیؤثر

بالتـالي تـرك و هذا بإمكانه المساهمة فـي تراجـع حجـم نشـاط تلـك المؤسسـات، فإنلنتائج سیئة خالل فترات طویلة 
كانیة تغیر التركیز داخل الصناعة.بالتالي امو الحتالل جزء من حصتها السوقیة، أخرىمام مؤسسات المجال أ

هیكل الصناعة

الكفاءة

ألداءا

Conc

X-EFF

ROEROA

MS

S-EFF
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خارجیــة بإمكانهــا التــأثیر علــى العالقــة بــین هیكــل أخــرىفــي ســبیل تقــدیر معــالم النمــوذج، قمنــا بإدخــال متغیــرات و 
تشمل تلك المتغیرات كل من:و ، داءاألو الصناعة 

BO )Bank ownership ملكیـــة البنـــك ســـیتم التعبیـــر عـــن متغیـــر ملكیـــة البنـــك بمتغیـــر صـــوري :(
)Dummy variable فــي حالــة كــون صــفرالقیمــة و فــي حالــة كــون البنــك حكــومي، واحــد) یأخــذ قیمــة

البنك خاص؛
Interسعر الفائدة الحقیقي؛ :
 ؛خالل السنة الماضیةداءعن قیمة األ: یقیس هذا المؤشر
GDPPالناتج االجمالي الخام لكل نسمة؛: معدل
Inf : تقیس معدل التضخم السنوي للبلد.و

=ى الشكل التالي:یمكن كتابة النموذج المعتمد في هاته الدراسة علو  + + + + + + …(5.6)= + + + + + + …(5.7)= + + + + + …(5.8)= + + + + + …(5.9)= + + + + + + …(5.10)

استخدامه في تقدیر نموذج الدراسةكیفیةو اآلنیة المطلب الثاني: نموذج المعادالت 

أوال: مفهوم نموذج المعادالت اآلنیة

المتعدد بوجود عالقات خطیة بین المتغیرات المكونة له، حیث تكون و تتمیز معادالت االنحدار البسیط 
عالقات سببیة في اتجاه واحد یؤثر فیه المتغیـر المسـتقل علـى المتغیـر التـابع، أيتلك العالقات في اتجاه واحد، 

التـابعخر من عالقات السببیة في اتجاهین، حیث یكون فیه المتغیر الواقع االقتصادي اثبت وجود نوع أأنغیر 
معــادالت االنحــدار أنفــبالتــالي و فــي نفــس الوقــت، التــابعیــؤثر فــي المتغیــر المســتقلالمتغیــر و المســتقلیــؤثر فــي 
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مجموعــة مــن أوحــد نتیجــة وجــود ارتبــاط بــین أالعالقــات،الســابقة تصــبح غیــر قــادرة علــى تفســیر هــذا النــوع مــن 
ء التقدیر في النموذج.خطاأو المتغیرات الموجودة في النموذج 

لهــذا فقــد تــم اعتمــاد نــوع جدیــد مــن معــادالت االنحــدار تعــرف بنمــوذج المعــادالت اآلنیــة، تتمیــز هــذه و 
المعادالت بكونها نوع من نماذج المعادالت الهیكلیة تحتوي علـى مجموعـة مـن المعـادالت تحـاول تفسـیر العالقـة 

تعــرف ،حیــث تكــون العالقــة بــین بعــض تلــك المتغیــرات عالقــة ســببیة فــي اتجــاهین،مــن المتغیــراتبــین مجموعــة 
األنیة على الشكل التالي:المعادالتیمكن تمثیل نموذج و ، ضا هذه العالقات بعالقات التغذیة العكسیةأی

=ذا كانت لدینا المعادلة التالیة: إ + + + ؛ +

ــدینا نمــوذج معــادالت آنیــة ؛ووبكــل مــن أثریتــالمتغیــرأنحیــث نالحــظ  ه فإنــحتــى یكــون ل
بإضـــافة معادلـــة و ؛ ووعلـــى األقـــل علـــى أحـــد المتغیـــرات المســـتقلة أثـــریكـــون ل أنیشـــترط 
=المعادلة السابقة یصبح لدینا نموذج معادالت آنیة، كما یلي:إلىجدیدة  + + + += + + + +
في النموذج السابق نوعین من المتغیرات هما:نمیز 

 متغیرات خارجیةExogenous variables : ضا المتغیرات المحددة مسبقا، تتمثل عادة أییطلق علیها و
تتمثل في و للنموذج، tكذلك خارج الزمن و في المتغیرات المستقلة التي تتحدد قیمها خارج النموذج 

تضم المتغیرات الخارجیة بعض قیم المتغیرات الداخلیة أنلهذا یمكن و ، ;المتغیرات التالیة: 
خالل فترات سابقة مثل قیمتها خالل السنة الماضیة؛

 متغیرات داخلیةEndogenous variables : وتتحدد أخرىهي المتغیرات التي تكون تابعة لمتغیرات و
.;تالیة: تتمثل في المتغیرات الو قیمها من احدى معادالت نموذج المعادالت اآلنیة،

حد ت هیكلیة، ألنها تحاول وصف سلوك أمعادالأوالمعادلتین السابقتین یطلق علیهما معادالت سلوكیة و 
.المتغیرات الداخلیة
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العام لنموذج المعادالت اآلنیةثانیا: الشكل

:1على النحو التاليذلك و یمكن كتابة الشكل العام لنموذج المعادالت اآلنیة على شكل خطي أو شكل مصفوفي 

+یمكن كتابته على الشكل التالي::الشكل الخطي لنموذج المعادالت اآلنیة.1 +⋯+ + + +⋯+ =+ +⋯+ + + +⋯+ =
         ...+ +⋯+ + + +⋯+ =

: الشكل المصفوفي للنموذج.2

B                      Y +            C                  X      =

(g,g)                   (g,1)                 (g,k)             (k,1) (g,1)

B تحتوي على و المتغیرات الداخلیة : تمثل مصفوفة معامالت(g,g)معامل؛

Y تحتوي على و : مصفوفة المتغیرات الداخلیة(g,1)متغیر؛

C تحتوي على و : مصفوفة معامالت المتغیرات الخارجیة(g,k)معامل؛

X تحتوي على و : مصفوفة المتغیرات الخارجیة(k,1)متغیر؛ ε تحتوي على و : مصفوفة أخطاء التقدیر(g,1).عنصر

الشكل المختصر لنموذج المعادالت اآلنیة: .3
شـكل إلـى،العـامیة، هـو تحویـل ذلـك النمـوذج مـن شـكلهیقصد بالشكل المختزل لنموذج المعادالت اآلن

المتغیرات المتغیرات الداخلیة كمتغیر تابع و جدید تكون فیه كل المعادالت عبارة عن معادلة انحدار متعددة ألحد 

1 Régis Bourbonnais. Econométrie. 9e édition, Dunod, Paris, France, 2015. P 220.
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الشــكل المختصــر للشــكل المصــفوفي الســابق فــإنالمســتقلة الخاصــة بــه تكــون كلهــا متغیــرات خارجیــة، وبالتــالي 
=:1یكون كالتالي − + ⇒ = Π Πحیث أن: + = =و−

)Identification problem( في نماذج المعادالت اآلنیةمشكلة التحدید ثالثا: 

زائد أویكون نموذج المعادالت اآلنیة قابال للحل باستخدام التقنیات االحصائیة المعروفة عندما یكون تام 
مشــكلة التحدیــد تتمثــل فــي الكشــف عــن مــدى كفایــة المعــادالت المكونــة لنمــوذج المعــادالت فــإنبالتــالي و تحدیــد، 

یــــرتبط مســــتوى التحدیــــد فــــي نمــــوذج و ولــــة، الخارجیــــة المجهو تقــــدیر معــــامالت المتغیــــرات الداخلیــــة و اآلنیــــة لحــــل 
كون نموذج المعادالت اآلنیة على یأنالمعادالت اآلنیة بمستوى التحدید للمعادالت المكونة للنموذج، حیث یمكن 

:2حد االشكال التالیةأ

) نموذج ناقص تحدیدsous-identifiable ه ناقص تحدید إذا كانت أن): نقول عن نموذج معادالت آنیة
عـدد المعـادالت المكونـة أنهذا یعنـي و قل احدى المعادالت المكونة لهذا النموذج ناقصة تحدید، على األ

النمــوذج غیــر قابــل للتقــدیر فــإنبالتــالي و ،للنمــوذج غیــر كــاف لتقــدیر كــل المعــالم المجهولــة فــي النمــوذج
اعادة صیاغته بشكل آخر؛إلىیحتاج و 

) نمـــوذج تــــام التحدیــــدjuste identifierذا كانــــت كــــل نمـــوذج معــــادالت آنیــــة تـــام التحدیــــد إ): یكــــون
المعادالت المكونة له تامة التحدید؛

) نمــوذج معــادالت آنیــة زائــد تحدیــدsur-identifierإذا ،): یكــون نمــوذج المعــادالت االنیــة زائــد التحدیــد
زائدة التحدید.أوما تامة كانت المعادالت المكونة له أ

أجــل مــن و حدیــد للنمــوذج بمســتوى تحدیــد المعــادالت المكونــة لــه، یتضــح ممــا ســبق ارتبــاط مســتوى التو 
ل مـن شـرط الترتیـب باعتبـاره شـرطا نا نقـوم بتحلیـل مـدى تحقـق كـفإن،اختبار مستوى تحدید المعادالت المكونة له

ساسیا وشرط الرتبة باعتباره شرطا كافیا.أ

1 Éric DOR, Économétrie ; Collection Synthex, PEARSON Education, France, 2009. P 130.
2 Régis Bourbonnais. Op cit, p 222.
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: order conditionشرط الترتیب .1

الخارجیـة و یتم التحقق مـن شـرط الترتیـب إلحـدى المعـادالت مـن خـالل مقارنـة عـدد المتغیـرات الداخلیـة 
غیــر الموجــودة ( المســتبعدة مــن ) داخــل تلــك المعادلــة مــع عــدد المتغیــرات الداخلیــة ( الــذي یكــون مســاویا لعــدد 

نمـاذج المعـادالت اآلنیـة یتكـون مـن حـدواحد، فـإذا كـان لـدینا أالمعادالت) المكونة للنموذج مطروح منها العدد 
مـــن ́اختبـــار شـــرط الرتبـــة إلحـــدى المعـــادالت التـــي تحتـــوي علـــى أجـــل متغیـــر خـــارجي، مـــن kومتغیـــر داخلـــي 

−نــا نقــوم بمقارنــة المجموعــة التالیــة فإنمــن المتغیــرات الخارجیــة والمتغیــرات الداخلیــة  ́ + مــع − ( − :1احدى الحاالت التالیةنا نكون في صدد فإنبالتالي و (1

− ́ + − < ( − المعادلة ناقصة تحدید؛إنفي هذه الحالة نقول (1
− ́ + − = ( − المعادلة تامة التحدید؛إنفي هذه الحالة نقول (1
− ́ + − > ( − المعادلة زائدة تحدید.نإفي هذه الحالة نقول (1
: Rank conditionشرط الرتبة .2

ننطلق من الشكل المصفوفي لنموذج المعادالت اآلنیة نافإن،المعادالتإلحدىاختبار شرط الرتبة أجل من 
الذي تم كتابته على الشكل التالي:و 

B                      Y          +            C                  X      =

(g,g)                   (g,1)                 (g,k)             (k,1) (g,1)

نیة بینما یحتوي سر من المعادالت اآلیالجانب األإلىالخارجیة و حیث نقوم بنقل كل المتغیرات الداخلیة 
تغیـرات فـي كـل معادلـة من لها على معامالت الخطأ فقط؛ بعد هـذا نقـوم بتشـكیل جـدول لمعـامالت المیالجانب األ

أوحــد المتغیــرات الداخلیــة ود مــن اعمــدة الجــدول علــى معــامالت أمــن معــادالت النمــوذج، حیــث یحتــوي كــل عمــ
.2الخارجیة

ت النمــوذج، وذلــك مــن خاصــة بكــل معادلــة مــن معــادالAiبعــد تشــكیل الجــدول نقــوم بتشــكیل مصــفوفة 
عمـدة الجــدول التـي تحتـوي علـى قــیم معدومـة فـي السـطر الخــاص بالمعادلـة محـل االختبـار، حیــث خـالل اختیـار أ 

1 idem
2 William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS; Fifth Edition, Pearson Education Inc, USA, 2003. P 393.



الجزائرفيالمصرفيةالصناعةفيBergerنموذجمعالمتقديرســخامالل  ــــصــــالف

216

، بعـــد تشـــكیل 1نختـــار العمـــود المعنـــي مـــع حـــذف القیمـــة المعدومـــة الموجـــودة فـــي ســـطر المعادلـــة محـــل االختبـــار
rangالمصفوفةالمصفوفة نقوم بحساب رتبة  Ai ـنقارنها بو(g-1) الحاالت التالیة:ساس نمیز على هذا األو

ang de < − المعادلة تكون ناقصة التحدید؛1

rang de = − المعادلة تكون تامة التحدید؛1

rang de > − .المعادلة تكون زائدة التحدید1

نحاول أن نطبـق علیـه كـل و الترتیب سوف نفرض المثال التالي لجملة معادالت آنیة، و شرطي الرتبة أكثرلشرح و 
الرتبة:و من شرط الترتیب 

نموذج المعادالت اآلنیة هو على الشكل التالي:

(5.11)= + + + += + + + + (5.12)= + + + + (5.13)= + + + + (5.14)

:شرط الترتیب.أ

تقییم شرط الترتیب للنموذج ككل سنحاول تقییم شرط الترتیب لكل معادلة من معادالت النموذج، حیـث أجل من و 
؛ و، متغیــرات خارجیــة هــي: 3وو، ، متغیــرات داخلیــة4یحتــوي النمــوذج علــى 

=فإنبالتالي و  =و4 3
̀هاته المعادلة تحتوي على فإن1بالنسبة للمعادلة رقم  = =وعدد المتغیرات الداخلیة 3 عدد المتغیرات 1

−لى نجد: و بتطبیق شرط الترتیب على المعادلة األو الخارجیة،  ́ + − = 4 − 3 + 3 − 1 = 3 = ( − 1)
هي تامة التحدید؛و لى تحقق شرط الترتیب و المعادلة األفإنبالتالي و 

1 Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, Basic Econometrics; Fifth Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, USA, 2009.
P702.
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̀هاته المعادلة تحتوي على فإن2بالنسبة للمعادلة رقم  = =وعدد المتغیرات الداخلیة 2 عدد المتغیرات 2
−لى نجد: و بتطبیق شرط الترتیب على المعادلة األو الخارجیة،  ́ + − = 4 − 2 + 3 − 2 = 3 = ( − 1)

هي تامة التحدید؛و المعادلة الثانیة تحقق شرط الترتیب فإنبالتالي و 

ضا.أیهما تامتا التحدید أننجد 4و3بتطبیق نفس الطریقة على المعادلتین و 

:شرط الرتبة.ب

تحدید شرط الرتبة للنموذج سنحاول تطبیق المراحل السابقة على النموذج ككل كما یلي:أجل من 

 سر من النموذج، فیصبح على الشكل التالي: یالجانب األإلىالخارجیة و نقل كل المتغیرات الداخلیة

(5.15)− − − − =− − − − = (5.16)− − − − = (5.17)− − − − = (5.18)

 الذي یكون على الشكل التالي:و سنحاول اآلن تشكیل جدول معامالت النموذج

: معامالت نموذج المعادالت اآلنیة للمثال التوضیحي)5ـ 5جدول رقم (

المتغیر
المعادلة

00−0−−11
0−−0−102
0−−010−3 −0010−−4
عداد الباحث: من إ المصدر

 ذلك كما یلي:و تشكیل المصفوفات الخاصة بكل معادلة من معادالت النموذج
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ل مــن و االعمــدة المقابلــة للقــیم المعدومــة فــي الســطر األنــا نختــار فإن1اختبــار شــرط الرتبــة للمعادلــة رقــم أجــل مــن 
ننسـى حـذف تلـك القـیم أنمـن النمـوذج دون 1نعتمد علیها في تشـكیل المصـفوفة المقابلـة للمعادلـة رقـم و الجدول 

ل، حیث تكون هاته المصفوفة كما یلي:و المعدومة الموجودة في السطر األ

= 0 − 00 − 01 0 −
الثالــث، ألن و ل و هــذا بســبب وجــود ارتبــاط خطــي بــین العمــود األو 2علیــه نالحــظ بــأن رتبــة هاتــه المصــفوفة هــي و 

بالتالي:و ) −ل في القیمة (و العمود الثالث یساوي حاصل ضرب قیم العمود األ rang de = 2 < − هي ناقصة التحدید؛1ذا المعادلة رقم إ1

إلىنا توصلنا في مثالنا هذا أنبما و نا نقوم باختبار شرط الرتبة لبقیة معادالت النموذج، فإنبنفس الطریقة السابقة و 
ه یمكن القول بأن النموذج هو ناقص التحدید.فإنقل ناقصة التحدید وجود معادلة واحدة على األ

: أسالیب تقدیر معالم نموذج المعادالت اآلنیةرابعا

هـذا یجعـل مـن األسـالیب فـإننظرا لما یتمیز به هذا النوع من النماذج خاصة ما تعلق بمشـكلة اآلنیـة، 
سلوب المربعات الصغرى العادیة غیر جیدة في عملیة التقدیر، والنتـائج التـي توفرهـا تعتبـر البسیطة للتقدیر مثل أ

لها القدرة على تقدیر معالم هذا النوع مـن النمـاذج، أخرىسالیب االمر یتطلب استخدام أفإنلهذا و نتائج متحیزة، 
:1سالیب التالیةتلك األسالیب یمكن ذكر األأهممن و 

الم نمـاذج المعـادالت لتقدیر معـ2SLSسلوب یستخدم أ:*2SLSسلوب المربعات الصغرى على مرحلتین أ.1
سـلوب هـذا األسـلوب یعتمـد علـى تطبیـق أفـإنكما یتضـح مـن تسـمیتها و زائدة التحدید، أوكانت تامة اآلنیة سواء

المربعــات الصــغرى العادیــة علــى مــرتین، حیــث یــتم فــي البدایــة تقــدیر معــادالت انحــدار متعــددة ألحــد المتغیــرات 
هـذا بعـد تشـكیل الشـكل المختصـر لـه، و ،المتغیرات الخارجیـة التابعـة لـه كمتغیـرات مسـتقلةو الداخلیة كمتغیر تابع 

ل؛و االنحدار یتم تقدیر معالم نموذج المعادالت اآلنیة األانطالقا من نتائج هذا و 
1 Arthur S. Goldberger, A course in ECONOMITRICS. Harvard University Press, London, England, 1991. P 365.
* two-stage least squares.
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ســلوب هــذا األفــإنمثــل مــا یتضــح مــن العنــوان :3SLS*ســلوب المربعــات الصــغرى علــى ثــالث مراحــل أ.2
ما المرحلة السابق، أ2SLSلیتین في المرحلتین التابعتین ألسلوب و یحتوي على ثالث مراحل، تتمثل المرحلتین األ

،سـلوب المربعــات الصــغرى المعممـة لتقــدیر كــل المعـامالت الهیكلیــة للنظــاماالضــافیة فتتمثـل فــي تطبیــق أثالثـة ال
.1التباینات المشتركة للحد العشوائي للمعادالت الهیكلیة-وذلك باستعمال مصفوفة التباینات

شرات الكفاءة لبنوك عینة الدراسةالمبحث الثالث: تقدیر مؤ 

سـنحاول مـن نـافإن، داءاألو ة فـي عملیـة تحلیـل العالقـة بـین هیكـل الصـناعة یة عنصـر الكفـاءهمنظرا أل
ذلــك مــن خــالل و خــالل هــذا المبحــث تقــدیر مؤشــرات الكفــاءة للبنــوك المشــكلة لعینــة الدراســة خــالل فتــرة الدراســة، 

دالة التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیة.و سلوب الحد العشوائي االعتماد على أ

ج المعتمد في تقییم كفاءة البنوكالنموذالمطلب األول: 

تقییم كفاءة البنـوك التجاریـة، حیـث یمیـز أجل سالیب االحصائیة من یمكن االعتماد على العدید من األ
؛ وأسـالیب غیــر )SFAسـلوب الحـد العشــوائي (مـن أبرزهــا أو ســالیب معلمیـة بـاحثون بـین نــوعین مـن األسـالیب: أال

ســنحاول فــي هــذه الدراســة االعتمــاد علــى أحــد األســالیب ).DEAالبیانــات (ســلوب مغلــففــي مقــدمتها أو معلمیــة 
المعلمیة، هو أسلوب الحد العشوائي.

سلوب الحد العشوائيعرض أأوال: 

هـذا و ختصـت فـي تقیـیم الكفـاءة فـي البنـوك سـتخداما واسـعا فـي الدراسـات التـي أاSFAـسـلوب الـشهد أ
Van derوMeeusenكـذلك أعمـال و 1977سـنة SchmidtوAigner ،Lovellعمـال منـذ ظهورهـا فـي أ 

Broeck ســلوب األو قــدرة هــذا ، هــســباب التــي شــجعت علــى انتشــارهاألأهــممــن بــین و ، 2ضــاأی1977خــالل ســنة

* Three stage least squares.
؛ مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، مونتي كارلوخطیة باستعمال تقنیتي المحاكاة ودراسة سلوك المقدرات النماذج اآلنیة غیر الحمدوش عائشة، 1

.25. ص 1997/1998جامعة الجزائر، الجزائر، السنة الجامعیة 
2 WEILL Laurent, Measuring cost efficiency in European banking: A comparison of frontier techniques; Journal of
Productivity Analysis, vol. 21, no 2, 2004. P 133-152. URL: http://www.jstor.org/stable/41770151. consulté le
04/11/2015 à 08 :00.
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التـي یعبـر و ،التغیرات العشـوائیة التـي تكـون خارجـة عـن سـیطرة المؤسسـاتو على التفریق بین مستویات الالكفاءة 
تقیـیم أجـل مـن SFAـسلوب الـول في هذه الدراسة االعتماد على ألهذا سنحاو اء العشوائیة، عنها احصائیا باألخط

ءة البنوك التابعة لعینة الدراسة.كفا

مــن بــین و التكــالیف لعینــة الدراســة، و اإلنتــاجیعتمــد اساســا علــى شــكل دوال SFAــــســلوب الإن تطبیــق أ
جانــب دالــة التكــالیف إلــىCobb-Dauglasاإلنتــاجشـهر دوال التكــالیف المســتخدمة فــي هــذا المجــال نجــد دالــة أ

التــي و ، 11973ســنة Christensen, Jorgenson and Lauالتــي قــدمها كــل مــن ،*اللوغاریتمیــة المتســامیة
اللوغاریتمیـة المتسـامیة الشـكل العـام تأخـذ دالـة التكـالیف و شهدت استخداما كبیرا فـي الدراسـات الخاصـة بالكفـاءة، 

:2التالي

ln = + ∑ ln + ∑ ln + 0.5∑ ∑ ln ln +0.5∑ ∑ ln ln +∑ ∑ ln ln + + (5.19)

:أنحیث 

 تمثل التكلفة االجمالیة للمؤسسة :i في الزمنt.
& تمثل المخرجة :mوn للمؤسسةi في الزمنt.
& تمثل سعر المدخلة :jوk للمؤسسةi في الزمنt.
للمؤسسة : تمثل الخطأ العشوائيi في الزمنt.
 تمثل مقدار الالكفاءة للمؤسسة :i في الزمنt.

ال تضـع قیـودا علـى و ،المخرجـاتو علیه یتضح بأن دالة التكـالیف اللوغارتمیـة المتسـامیة تسـمح بتعـدد المـدخالت و 
النطاق؛و وفرات الحجم و اإلنتاجیةمرونات االحالل بین مدخالت العملیة 

المعادلة السابقة تصبح من الشكل التالي:فإنمخرجات 3وعینة تشتمل على مدخلتین أجل من 

* Transcendental Logarithmic Production Frontiers
1 Laurits R. Christensen, Dale W. Jorgenson and Lawrence J. Lau, Transcendental Logarithmic Production Frontiers;
The Review of Economics and Statistics, Vol. 55, No. 1 (Feb., 1973), pp. 28-45.
URL:http://www.jstor.org/stable/1927992 . Consulté le 01-11-2015 à 05:57
2 Harold O. Fried, C. A. Knox Lovell & Shelton S.Schmidt, The Measurement of productive efficiency and productivity
growth, Oxford University Press Inc, New York, USA, 2008. P 146.
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ln = + ln + ln + ln + ln + ln + 0.5 ln ln +ln ln + ln ln + 0.5 ln ln + ln ln +0.5 ln ln + 0.5 ln ln + ln ln + ln ln +ln ln + ln ln + ln ln + ln ln + ln ln +ln ln + + (5.20)

:1الواجب توفرها في المعادلة السابقة تتمثل فیما یليالشروطو 

جمالي التكالیف یتزاید بتزاید حجم المخرجات، وریاضیا یتم إأنأي، الدالة متزایدة بالنسبة لكل المخرجات
لـى لدالـة التكـالیف بالنسـبة ألي مخرجـة هـي و التعبیر عن هـذا الشـرط مـن خـالل وجـوب كـون المشـتقة األ

lnln: أيموجبة  ≥ ؛0
جمـــالي التكـــالیف یتزایــــد بتزایـــد حجـــم المخرجــــات، إأنأي، الدالـــة هـــي متزایــــدة بالنســـبة لكـــل المــــدخالت

لـى لدالـة التكـالیف بالنسـبة ألي و وریاضیا یتم التعبیر عن هـذا الشـرط مـن خـالل وجـوب كـون المشـتقة األ

lnln: أيمخرجة هي موجبة  ≥ ؛0
مجمــوع معــامالت المــدخالت یســاوي أنأي، لــى النســبة لكــل المــدخالتو الدالــة متجانســة مــن الدرجــة األ

الواحد؛
ریاضیاالدالة مقعرة.

لـــى بالنســبة للمـــدخالت الخصـــائص و الخـــاص بكــون الدالـــة متجانســـة مــن الدرجـــة األو یترتــب عـــن الشــرط الثالـــث و 
التالیة:

+ = ؛1
+ = 0
+ = 0
+ = 0
+ = 0
+ = 0

1 Michael Koetter and Aljar Meesters, Effects of specification choices on efficiency in DEA and SFA, chapter in: Fotios
Pasiouras, Efficiency and Productivity Growth Modelling in the Financial Services Industry, John Wiley & Sons, UK,
2013. P 220.
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ln) على الشكل التالي:5.20باالعتماد على هاته الخصائص یمكن كتابة المعادلة (و  TC − lnw =α + β ln y + β ln y + β ln y + γ ln(w − lnw ) +0.5 β (ln y ) + β ln y ln y + β ln y ln y + 0.5 β (ln y ) + β ln y ln y +0.5β (ln y ) + 0.5γ (lnw − lnw ) + δ ln y (lnw − lnw ) + δ ln y (lnw −lnw ) + δ ln y (lnw − lnw ) + v + u (5.21)

ذلــك باالعتمــاد و جمــالي التكــالیف للبنــوك، فــي إx1) یمكننــا اشــتقاق دالــة مســاهمة المدخلــة 5.22مــن المعادلــة (و 
=ذلك على الشكل التالي:و )Shephard’s lemmaعلى قاعدة شیفرد (  lnln 1 = γ1 + γ11(ln w1it − ln w2it) + δ11 ln y1it + δ21 ln y2it + δ31 ln y3it (5.23)

تقــدیر قــیم أجــل ســلوب التقــدیر المعتمــد مــن ذلــك حســب نــوع أو uنعتمــد علــى قیمــة نــافإنلقیـاس كفــاءة التكــالیف و 
لكیفیة تقدیر مؤشرات كفاءة التكالیف الحقا؛أكثرمعامالت دالة التكالیف المتسامیة، حیث سیتم توضیح 

وفــورات أنالمخرجــات، حیــث كــلإلــىجمــالي التكــالیف إاشــتقاق دالــةه یــتم تقــدیرها انطالقــا فإنــمــا كفــاءة الحجــم أ
:أيالحجم تساوي مقلوب قیمة مرونة التكالیف للمخرجات 

:1التالیةوفق العالقةالتي یتم حسابها و وفورات الحجمتمثل SE: أنحیث 

= ∑ ln=1 (5.24)

نمیز بین ثالث حاالت لكفاءة الحجم:أنعلیه یمكن و 

 في حالة> مـن الزیـادة فـي أكبـروفورات الحجم تكون سالبة ألن الزیادة في التكالیف تكـون فإن1
بالتالي غلة حجم متناقصة؛و ، اإلنتاج

 في حالة< قـل مـن الزیـادة فـي ة ألن الزیادة فـي التكـالیف تكـون أوفورات الحجم تكون موجبفإن1
غلة حجم متزایدة؛أي، اإلنتاج

 فـي حالـة= وفـورات الحجـم تكـون ثابتـة ألن الزیـادة فـي التكـالیف تكـون مسـاویة للزیـادة فـي فـإن1
غلة حجم ثابتة.أي، اإلنتاج

طروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، ؛ أیقیة مقارنةالكفاءة التشغیلیة للمصارف االسالمیة دراسة تطبشوقي بورقبة،1
.171. ص 2010/2011الجزائر، السنة الجامعیة 
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أسالیب تقدیر معلمات النموذجثانیا: 

سـلوب المعتمـد فـي تمیـة المتسـامیة تختلـف بـاختالف األن عملیة تقدیر معلمـات دالـة التكـالیف اللوغاریإ
فــي هــذه الدراســة و كــذلك شــروط تطبیقــه، و ســلوب خصوصــیاته فــي عملیــة التقــدیر لكــل أأنعملیــة التقــدیر، حیــث 

تأخــذ بعــین ،)Panel Dataهــا بیانــات زمنیــة مقطعیــة (أنســاس بیانــات النمــوذج علــى أحــاول معالجــة ســوف ن
استخداماالعتبار االختالف في المشاهدات بین كل البنوك المكونة للعینة خالل فترات زمنیة مختلفة، حیث یمكن 

إلـىمـن فـرد ثـریهـا األتلـك البیانـات التـي یختلـف فأيالفـردي غیـر متغیـر عبـر الـزمن، ثـربیانات البانل ذات األ
ســلوب الثابــت وأثــرســلوب األل هاتــه البیانــات یمكننــا اســتخدام ألتقــدیر مثــو ه ال یتغیــر عبــر الــزمن، أنــخــر، غیــر أ

فیما یلي عرض مختصر لألسالیب المعتمدة في عملیة التقدیر:و ، 1العشوائيثراأل

دوال التكلفة للبنوك أنسلوب من فكرة ینطلق هذا األ:)Fixed Effect Model FE(الثابتثرنموذج األ.1
ثابـت خـاص بـه ال یتغیـر عبـر الـزمن أثـرلكل بنـك أنالفردي لكل بنك، حیث ثرمن حیث األبینها تختلف فیما 

شــكل دالــة التكــالیف اللوغاریتمیــة فــإنعلیــه و خــر فقــط، أإلــىنمــا یختلــف مــن بنــك إ و ،أخــرىظــروف أيال عبــر و 
:2الثابت تكون كما یليثرالمتسامیة وفق نموذج األ

ln = + ∑ ln + ∑ ln + 0.5∑ ∑ ln ln +0.5∑ ∑ ln ln +∑ ∑ ln ln + …(5.25)

=: أنحیث  +
یساوي هو و على جزء ثابت مشترك بین كل البنوك یشتملالفردي لكل بنك ثراألفإنبالتالي و 

؛ وهـو خـر ثابـت عبـر الـزمن یمیـز كـل بنـك عـن غیـره مـن البنـوكجـزء أو المقـدرة، المتوسط الحسابي لقیم 
ه یمكننا االعتماد على تقنیة المربعـات الصـغرى ذات المتغیـرات فإنوفق هذا النموذج لتقدیر معالم دالة التكالیفو 

؛*LSDVالصوریة 

الثابـت نجـد الفرضـیات التـي انطلـق منهـا ثـره من بـین النقـائص التـي یمكـن تظهـر فـي نمـوذج األأنغیر 
خــذ قــیم ســالبة، ممــا یعنــي قــیم أبإمكانهــابالتــالي و ،ریــةتتغیــر بحُ أيغیــر مقیــدة أنالنمــوذج، حیــث یفتــرض 

1 Régis Bourbonnais. Econométrie. 9e édition , Dunod, Paris, France, 2015. 355.
2 Subal C. Kumbhakar & C. A. Knox Lovell, Stochastic Frontier Analysis; Cambridge University Press, UK, 2003. p 168.
* Least Square Dummy Variable
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≤لهــذا فقــد اقتــرح بعــض البــاحثین اضــافة شــرط اضــافي للنمــوذج یتمثــل فــي كــون و ســالبة للكفــاءة،  یمكــن و ، 0
.قیم موجبة ل إلىمما یؤدي تساوي ادنى قیمة مقدرة ل تحقیق خذا الشرط من خالل جعل قیمة 

هــذا فــإنعلــى عكــس النمــوذج الســابق :)Effect Model RERandomالعشــوائي ( ثــرنمــوذج األ.2
غیــر الظــروف المتعلقــة أخــرىبظــروف أثریتــأنیمكــن ،عشــوائيأثــرالفــردي لكــل بنــك هــو ثــرالنمــوذج یعتبــر األ

ال ثـرهـذا األفإنبالتالي و بالزمن، مثل بعض الشروط التنظیمیة التي تخص بنوك معینة دون غیرها من البنوك، 
ثــرنمــوذج األفــإنالثابــت ثــرعلــى عكــس نمــوذج األا یتغیــر فقــط بتغیــر تلــك الظــروف، نمــإ و الــزمن یتغیــر بتغیــر

هــا تتغیــر عشــوائیا حــول وســط حســابي ثابــت هــو أندة حیــث ت مقیــأصــبحقیمــة الكفــاءة أنالعشــوائي یفتــرض  ( :1) یمكن كتابتها على الشكل التالي5.1الدالة ( فإنوعلیه)، (تباین یساويو ،(

ln = + ( ) + ∑ ln + ∑ ln + 0.5∑ ∑ ln ln +0.5∑ ∑ ln ln + ∑ ∑ ln ln + + − ( ) …(5.26)

یمكن كتابة الدالة السابقة حسب الشكل التالي:و 

ln = ∗ + ∑ ln + ∑ ln + 0.5∑ ∑ ln ln +0.5∑ ∑ ln ln + ∑ ∑ ln ln + + ∗ …(5.27)

)ه یمكن استبدال قیمة فإنسالبة∗تفادي مشكلة كون أجل من و ه أنغیر  دنـى قیمـة مقـدرة تسـاوي أبقیمة (
ســلوب المربعــات ر معــامالت الدالــة باالعتمــاد علــى أیمكــن تقــدی؛ حیــث∗uـقــیم موجبــة لــإلــىممــا یــؤدي αـلــ

.GLSالصغرى المعممة 

العشوائيثرنموذج األ و الثابت ثرالمفاضلة بین نموذج األ كیفیة .3

، حیــث Hausmanالمتغیــر مــن خــالل االعتمــاد علــى اختبــار ثــراألو الثابــت ثــریمكــن المفاضــلة بــین نمــوذج األو 
ثـار الفردیــة الل قیـاس مـدى وجـود ارتبـاط بـین األساسـا علـى المفاضـلة بـین النمـوذجین مـن خـیقـوم هـذا االختبـار أ

Kالجدولیة عند درجة حریة X2المحسوبة مع قیمة كاي مربع Fهذا من خالل مقارنة قیمة و المتغیرات المفسرة، و 

1 idem
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الموجـودة P-valueضا المفاضـلة بـین النمـوذجین مـن خـالل قیمـة أی؛ كما یمكن 1مساویة لعدد المتغیرات المفسرة
؛Hausmanفي اختبار 

:بدیلتین التالیتین:        من الفرضیتین الHausmanینطلق اختبار  و  ( ⁄ ) = 0: ( ⁄ ) ≠ 0
ذلك كما یلي:و Fالمفاضلة بین الفرضیتین یعتمد على قیمة فإنبالتالي و 

ذا كانت قیمة إF أقل من القیمـة الجدولیـة لX2 عنـد درجـة حریـةKذا كانـت قیمـة ، أو إP-valueأكبـر
الفـردي مسـتقلة عـن المتغیـرات ثـرالتـي تعنـي أن قیمـة األو ،العدمیـةنـا نقبـل الفرضـیة فإنفي المائـة5من 

ذلــك مــن خــالل اســتخدام طریقــة المربعــات و فضــل، األو العشــوائي هــثــرنمــوذج األفــإنبالتــالي و المفســرة، 
؛GLSالصغرى المعممة 

ذا كانت قیمـة أما إFمـن القیمـة الجدولیـة ل أكبـرX2 عنـد درجـة حریـةK،ذا كانـت قیمـة إأوP-value

الفـردي مرتبطـة بـالمتغیرات ثرذلك یعني أن قیمة األو نا نرفض الفرضیة العدمیة فإنفي المائة5اقل من 
سـلوب المربعـات الصـغرى باإلمكـان اسـتعمال أو فضـل، الثابـت هـو األثـرنموذج األفإنبالتالي و المفسرة، 

؛LSDVذات المتغیرات الصوریة 

ــاني: تحلیــل الخصــائص  ــة التكــالیف المطلــب الث االحصــائیة للمتغیــرات المســتخدمة فــي تقــدیر دال
اللوغاریتمیة المتسامیة

التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیةال: التعریف بالمتغیرات المستعملة في تقدیر دالة أو 

تقدیر معالم دالـة التكـالیف اللوغاریتمیـة المتسـامیة الخاصـة ببنـوك عینـة الدراسـة، تـم االعتمـاد أجل من 
التـي و مخرجـات البنـوك، حیـث یفصـل هـذا المـنهج بـین مـدخالت البنـوك و على منهج الوساطة فـي تحدیـد مخـالت 

التـي خـرىاالسـتثمارات األو مـن القـروض كـل المخرجات التـي تشـمل و س المال؛ رأو تشمل كل من الودائع، العمل 
فقد تم االعتماد على المتغیرات التالیة:،على ما توفر من بیانات حول عینة الدراسةبناءتقوم بها البنوك. 

أطروحة دكتوراه في العلوم ،تأثیر انظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي في الدول النامیة: دراسة قیاسیة باستخدام بیانات البانلبدراوي شھیناز، 1
.220. ص 2014/2015معة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة االقتصادیة، جا
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تشمل جمیع التكالیف التي تحملها البنك خالل السنة؛و :TCجمالي التكالیف إ)1
تضم المتغیرات التالیة:و المخرجات:)2

 ــــروض ــــف تضــــم مجمو :Y1اجمــــالي الق أوكانــــت موجهــــة لألفــــراد ســــواءواعهــــا أنوعــــة القــــروض بمختل
طویلة األجل؛و تضم القروض قصیرة، متوسطة و للمؤسسات 

خرىاالستثمارات األY2: التـي تقـوم بهـا البنـوك مثـل جـل قصـیرة األو تضم مجموعـة االسـتثمارات طویلـة و
تشتمل على فوائد؛أنغیرها من االستثمارات التي یمكن و التأجیر التمویلي و عملیات الخصم 

 االیرادات غیر المرتبطة بالفوائدY3: ك مـن خـالل تقـدیم خـدمات هي االیرادات التي تحصل علیها البنو و
العملیات خارج المیزانیة؛و ساسا بالفوائد، مثل: االستشارات ال ترتبط أ

تضم المتغیرین التالیین:و المدخالت:)3
 اجمالي الودائعX1: جال التحصیل؛بمختلف آو تضم مختلف الودائع التي توفرها البنوك لمتعاملیها و
 االصول الثابتةX2: هي مجموعة االصول الثابتة التي تعتمد علیها البنوك عند تقدیم خدماتها؛و

یتم حسابها وفق العالقة التالیة:و : أسعار المدخالت)4
 أسعار الودائعW2: الفوائد المدفوعة على اجمالي الودائع؛جماليیتم حسابها من خالل قسمة إو
 أســعار االصـــول الثابتـــةW1:علـــى إجمـــالي *خــرىیـــتم الحصــول علیهـــا مــن خـــالل قســمة التكـــالیف األ

صول الثابتة.األ

الجدول التالي یمثل عرض للخائص االحصائیة الوصفیة لمتغیرات الدراسة:و 

التكالیف المتسامیة): تطور المتوسط الحسابي لمتغیرات دالة 6ـ 5جدول رقم (

قیمةأصغر قیمةأكبر االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي
المشاھدات

المتغیر

54400.00 41785000 8399128 6810058 168 TC
166723.88 1831665600 271104113.16 181496971.29 168 Y1

25610.42 1764867100 329598194.31 155221381.11 168 Y2
622321 36202100 6271321.66 3979963.66 168 Y3

8.70E-05 21.82901 2.680925 0.431633 168 W1
0.045488 18.99998 1.796858 0.993160 168 W2

.08والمعطیات الواردة في الملحق Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : من إ المصدر

البشریةالمواردوتكالیفالفوائدتكالیفمنھامنقوصالتكالیفاليماجتمثلوالتي*
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الدراسةراسة االحصائیة لمتغیرات الدثانیا: 

یوضــح الجــدول التــالي مؤشــرات االرتبــاط بــین المتغیــرات المكونــة : دراســة االرتبــاط بــین متغیــرات الدراســة)1
لدالة التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیة؛

معامالت االرتباط بین متغیرات الدراسة):7ـ 5جدول رقم (

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على برنامج : من إ المصدر

حیـث یقـدر معامـل االرتبـاط ب Y3وY2نالحظ من خالل الجدول وجود عالقة ارتباط قویة نسبیا بین كـل مـن و 
.Y3وY1بینما كانت عالقة االرتباط متوسطة بین كل من في المائة71.35

:دراسة استقراریة السلسلة الزمنیة)2

تحدیــد أجــل مــرا مهمــا، مــن لمتغیــرات الدراســة أزمنیــة بالنســبةتعتبــر عملیــة دراســة اســتقراریة السالســل ال
، نتـائج مضـللةإلـىتـؤدي أنعملیة التقدیر باستخدام متغیرات غیر مستقرة یمكن أنسلوك تلك المتغیرات، حیث 

یمكن دراسة االستقراریة من خالل االعتماد على االختبارات التالیة:و 

یعتبــر هــذا االختبــار اســاس :ADFFuller-Augmented Duckeyدیكــي فــولر الصــاعد اختبــار.أ
,الــذي كـان یسـتخدم فقــط فـي حالـة كــون DFیعـد النسـخة الجدیــدة مـن اختبـار و الالحقــة، خـرىاالختبـارات األ

بتطـویر اختبارهمـا Duckey-Fullerحتى یمكن اسـتخدام االختبـار فـي كـل الحـاالت فقـد قـام الباحثـان و مستقلة، 
یعتمد هذا االختبار على الفرضیتین التالیتین:و ولر الصاعد، المعروف باختبار دیكي فو الجدید 
 فرضیة العدمH0التي تفترض وجود جذر الوحدة لبیانات البانل؛ :
 الفرضیة البدیلةH1.تفترض استقرار السالسل الزمنیة المكونة لبیانات البانل :

TC Y1 Y2 Y3 W1 W2
TC 1.000000
Y1 0.869314 1.000000
Y2 0.699428 0.497546 1.000000
Y3 0.783667 0.610069 0.713511 1.000000
W1 0.027194 0.276724 -0.059907 -0.056903 1.000000
W2 -0.132757 -0.133713 -0.103899 -0.101162 -0.068855 1.000000
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:1على النماذج الثالثة التالیةDuckey-Fullerالختبار صحة الفرضیتین البدیلتین، اعتمد و  ∆ , = , + ∑ , ∆ , + , (5.28)∆ , = , + ∑ , ∆ , + + , (5.29)∆ , = , + ∑ , ∆ , + + + , (5.30)
مـن خـالل ،حیث یتم اختبار مدى تحقق احـدى الفرضـیتین فـي كـل نمـوذج مـن النمـاذج الثالثـة السـابقة

وذج لذلك النموذج مع قیمتها في الجدول الذي قام بمحاكاته الباحثان لكل نمt-studentمقارنة قیمة االحصائیة 
،هـذا یـدل علـى تحقـق الفرضـیة العدمیـةفـإنمـن الجدولیـة أكبـرذا كانـت القیمـة المحسـوبة ذج السـابق، وإ من النما

هـذا یـدل فـإنفـي حالـة كـون القیمـة المحسـوبة اقـل مـن القیمـة الجدولیـة و وبالتالي وجود جذر الوحدة في السلسلة، 
المدروسة.بالتالي استقرار السلسلة الزمنیة و على تحقق الفرضیة البدیلة 

: حـاول البـاحثون مـن خـالل هـذا االختبـار اختبـار صـحة Levin, Lin & Chu 2002 (LLC)تبـار اخ.ب
: 2حدى الفرضیتین البدیلتین التالیتینأ

 فرضیة العدمH0التي تفترض وجود جذر الوحدة لبیانات البانل؛ :
 الفرضیة البدیلةH1البانل.: تفترض استقرار السالسل الزمنیة المكونة لبیانات

حـاولوا تطبیقـه مـن خـالل و Duckey-Fullerالختبار صـحة الفرضـیتین البـدیلتین، انطلـق البـاحثون مـن اختبـار و 
Duckey-Fullerـاالعتماد على النماذج الثالثة ل

:3على منهجیة تتم وفق المراحل الثالث التالیةLLCلتقدیر معالم النماذج السابقة فقد اعتمد و 

 درجة التأخیرل هاته المرحلة تقدیر قیمـة یتم خال:1المرحلةρ
؛t studentاختبار معنویتھا وفق اختبار ویتم ذلك من خالل اعطاء قیم ل وقیمة لھا، أكبرعن 

الكبرى، یمكن القیام بعملیات االنحدار التالیة:بعد القیام بتحدید قیمة و

1 Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, Basic Econometrics; 5th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, USA, 2009. P757.
2 Alain Pirotte, Econométrie des données de panel : théorie et applications ; Ed ECONOMICA, Paris, France, 2011. P 214.
3 Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data; 3rd edition, John Wiley & Sons Ltd, UK, 2005. P 240.
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∆ , = ∑ , ∆ , + + , (5.31)∆ , = ∑ , ∆ , + + , (5.32)
̂قیمـــة إلـــىه یمكننـــا التوصـــل فإنـــ) 5.13( و) 5.12باالعتمـــاد علـــى نتـــائج االنحـــدار فـــي المعـــادلتین ( ,و,

ننـا نحصـل علـى القـیم ) فإ5.10لبـواقي الخاصـة بالمعادلـة (بقسمة هاته القیم علـى االنحـراف المعیـاري لو المقدرة؛ 
̃المعیاریة التالیة:                          , = ̂ , , = ,

 علــــى االنحــــراف المعیــــاري للمــــدى نســــبة االنحــــراف المعیــــاري للمــــدى الطویــــل : حســــاب2المرحلــــة
=القصیر، ویتم حساب االنحراف المعیاري للمدى الطویل حسب فرضیة العدم وفق المعادلة التالیة: ∑ ∆ , + ∑ ∑ ∆ , , (5.33)

:le retard de troncature؛ = 1 − /( + 1)
یمكن حسابها وفق المعادلة التالیة:النسبةفإنبالتالي و  = (5.34)

 في هذه المرحلـة یـتم حسـاب قیمـة :3المرحلةρوt studentو
یلي:

من خالل معادلة فراد العینة )بالنسبة لكل فرد من أھا متساویةأنالتي افترضھا الباحثون على و(ρیتم تقدیر قیمة 
,̃االنحدار التالي:  = , + ,

=ھ إحیث  ،فإن0
الدراسة؛

>ذا كانت  أما إ ی،فإن0
المكونة لبیانات البانل.

المحسوبة وفق العالقة التالیة:t studentبینما یتم الحصول على احصائیة 
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=
ذا كانــت القیمــة المحســوبة إ و Duckey-Fullerمــع قیمهــا فــي الجــدول المقتــرح مــن قبــل tمــن خــالل مقارنــة قــیم و 

ن السالسل تكون غیر مستقرة.أي أ،نا نقبل فرضیة العدمفإنمن القیمة الجدولیة أكبر

LLCاختبـار إلـىمـن بـین االنتقـادات التـي وجهـت :Im, Pesaran & Shin (IPS) 2003تبـار اخ.ج
الـذي IPSمـن هنـا جـاء اختبـار و هي ثابتـة عنـد كـل المفـردات المكونـة للعینـة، درجة التأخیر أننجد افتراضه 

ضـا علـى الفرضـیات أیكل مفردة لهـا درجـة التـأخیر الخاصـة بهـا، حیـث یعتمـد هـذا االختبـار أنساس یقوم على أ
التالیة:
العدمفرضیةH0 :أيالبانللبیاناتالوحدةجذروجودتفترضالتي= ؛0
البدیلةالفرضیةH1 :هـذه الفرضـیة ال أن، غیـر البانللبیاناتالمكونةالزمنیةالسالسلاستقرارتفترض

لــیس و تكــون معدومــة بالنســبة لــبعض االفــراد أنانمــا یمكــن و لكــل افــراد العینــة ســالبة، تشــترط كــون قــیم 
:1هذه الفرضیة یمكن التعبیر عنها وفق الشكل التاليفإنبالتالي و كلهم 

: < 0 = 1,2,…… , /1 ≤ ≤= 0 = + 1,…… ,
ن كـل أي أ،Duckey-Fullerلكل فرد من خـالل االعتمـاد علـى النمـوذج المقتـرح مـن قبـل یتم تقدیر القیمة و 

خاصة به؛فرد تكون له قیمة 

: 2ذلك على النحو التاليو التي تم تقدیرها للمعامالت t studentقیمة إلىیستند االختبار و 

̅ = 1
فردیة.الخاصة بكل tها تمثل المتوسط الحسابي لقیم أنأي

1 Ibid, p 242.
2 idem
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نتائج اختبارات الوحدة لمتغیرات الدراسة:.د

التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیةدالة یشمل الجدول التالي ملخص لقیم اختبار جذر الوحدة لمتغیرات

: نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغیرات دالة التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیة)8ـ 5جدول رقم (

I(0)عند المستوى: نوع االختبارالمتغیر
(Level)

I(1)عند التفاضل األول: 
(1st difference)

TCLLC-5.24864
(0,0000)

/

IPS-3.42127
)0,0003(

/

ADF50.6592
)0,0012(

/

Y1LLC-7.63540
)0.0000(

/

IPS-4.79455
)0.0000(

/

ADF62.2146
)0.0000(

/

Y2LLC-8.83276
)0.0000(

/

IPS-5.99964
)0.0000(

/

ADF76.2411
)0.0000(

/

Y3LLC-7.56475
)0.0000(

/

IPS-4.82778/
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)0.0000(
ADF64.9296

)0.0000(
/

W1LLC-5393.74
)0.0000(

/

IPS-1874.91
)0.0000(

/

ADF124.445
)0.0000(

/

W2LLC-7.78676
)0.0000(

/

IPS-4.60082
)0.0000(

/

ADF69.3231
)0.0000(

/

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : من إ المصدر

هــا أنأي(كــل متغیــرات الدراســة هــي مســتقرة أنإلــىقــیم االختبــارات الــثالث تشـیر أنیتضـح مــن الجــدول الســابق 

)، مما یعني امكانیة استخدام السالسل الزمنیة علـى شـكلها األصـلي فـي عملیـة النمذجـة 0عند المستوى متكاملة 

أخــذ الفــروق مــن أي درجــة، كمــا ال إلــىاحتمــال للوقــوع فــي االنحــدار الزائــف، ودون الحاجــةأيمــن دون وجــود 

.نموذج تصحیح الخطأو ضا استخدام تقنیة التكامل المشترك أییتطلب األمر 

العشوائي:ثرنموذج األ و الثابت ثرالمفاضلة بین نموذج األ )3

ذلك كما یلي:و ، Hausmanیظهر الجدول التالي نتائج اخبار 
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Hausman): نتائج اخبار 9ـ 5جدول رقم (

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 29.386597 13 0.0058

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : من إ المصدر

ثــرنمــوذج األأنهــذا یــدل علــى فــإن0.05قــل مــن أأي0.0058ـلإلختبــار مســاویة لــP-valueقیمــة أنبمــا و 
من حیث االستخدام في عملیة التقدیر؛حسنالثابت هو األ

الكفاءة التشغیلیة و المطلب الثالث: تقدیر مؤشرات كفاءة الحجم 

اختبارها احصائیاو تقدیر معامالت دالة التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیة أوال: 

كیفیــة اســتخدامها فــي و المتمثــل فــي دالــة التكــالیف اللوغاریتمیــة المتســامیة و بعــد تحدیــد نمــوذج الدراســة 
تحدیـد المتغیـرات المعتمـدة فـي الدراسـة، نحـاول اآلن العمـل علـى تقـدیر معلمـات و تقدیر الكفاءة الخاصة بالبنوك، 

الثابت، ویوضح الجـدول التـالي نتـائج عملیـة تقـدیر دالـة التكـالیف ثردالة التكالیف المتسامیة باستخدام نموذج األ
معامـل لكـل P-valueقیمـة و tجانـب قیمـة احصـائیة إلـىالثابـت، ثـرم نموذج األاللوغاریتمیة المتسامیة باستخدا

من معامالت النموذج.
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الثابتثر): نتائج عملیة تقدیر دالة التكالیف اللوغاریتمیة المتسامیة باستخدام نموذج األ 10ـ 5جدول رقم (

Dependent Variable: LTC_LW2
Method: Panel Least Squares
Date: 01/23/16   Time: 19:05

Sample: 2003 2014
Periods included: 12

Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 168

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.073125 4.851975 0.427274 0.6698
LY1 1.831944 0.576747 3.176340 0.0018
LY2 0.840404 0.458094 1.834566 0.0687
LY3 -2.716573 0.520150 -5.222674 0.0000

LW12 -1.344209 0.319895 -4.202034 0.0000
Q11 -0.052377 0.024202 -2.164194 0.0321
Q12 -0.090483 0.027734 -3.262516 0.0014
Q13 0.165403 0.028741 5.754873 0.0000
Q22 0.051742 0.012223 4.233003 0.0000
Q23 -0.027589 0.010080 -2.736993 0.0070
Q33 -2.31E-05 0.004214 -0.005471 0.9956
K12 -0.052584 0.008615 -6.103438 0.0000

K112 0.029910 0.023174 1.290692 0.1989
K212 0.062018 0.020217 3.067537 0.0026
K312 -0.013333 0.010894 -1.223880 0.2231

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.959391 Mean dependent var 15.27277
Adjusted R-squared 0.951559 S.D. dependent var 1.944265
S.E. of regression 0.427918 Akaike info criterion 1.291242
Sum squared resid 25.63595 Schwarz criterion 1.811903
Log likelihood -80.46433 Hannan-Quinn criter. 1.502552
F-statistic 122.5005 Durbin-Watson stat 1.262497
Prob(F-statistic) 0.000000

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : من إ المصدر
هــذا یــدل علـــى أن فــإنبالتــالي و ،0,01أقــل مــن Prob(F-statistic)قیمــة أنیتضــح مــن الجــدول و 

مــن التغیــر فـــي فــي المائـــة95,93أن أي،0,959391قیمــة معامــل التحدیـــد تســاوي أنالنمــوذج معنــوي، كمـــا 
ه فإنـبالتـالي و لوغاریتم التكلفة الكلیة تم تفسیره من قبل النموذج، ممـا یـدل علـى جـودة النمـوذج فـي عملیـة التقـدیر 

ببنوك العینة خالل فترة الدراسة.باإلمكان االعتماد علیه في تقدیر مؤشرات الكفاءة الخاصة



الجزائرفيالمصرفيةالصناعةفيBergerنموذجمعالمتقديرســخامالل  ــــصــــالف

235

لحجمتقدیر كفاءة اثانیا: 

إلـىمن خالل االعتماد على نتائج عملیـة تقـدیر دالـة التكـالیف اللوغاریتمیـة المسـامیة، یمكننـا التوصـل 
حیــث نــتج عــن عملیــة اشــتقاق )، 5.24هــذا مــن خــالل اســتخدام المعادلــة ( و تحدیــد مؤشــرات كفــاءة الحجــم للبنــوك 

دالة التكالیف الكلیة الدالة التالیة:

= ∑ = β + β + β + β ln y + β (ln y + ln y ) + β (ln y +ln y ) + β ln y + β (ln y + ln y ) + β ln y + (δ + δ + δ )(lnw − lnw )
…(5.35)

مبینة في الجدول التالي:وفورات الحجم فإن)، 10ـ 5باالعتماد على المعامالت المقدرة في الجدول (و 

.2003/2014): مؤشرات كفاءة الحجم لبنوك عینة الدراسة خالل الفترة 11ـ 5جدول رقم (

Eviewsالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عل مخرجات برنامج   .MS Excel 2010برنامج و 8

هـذا و غلـب البنـوك المشـكلة لعینـة الدراسـة تتمتـع بـوفرات حجـم موجبـة، یتضح من الجـدول السـابق أن أ و 
لمخرجاتهـا مرتفعـة الخاص بها عن المستوى األمثل له، مما جعلهـا التكلفـة المتوسـطةاإلنتاجیدل على بعد حجم 

الشــكل التــالي یبــین قیمــة وفــرات الحجــم الخاصــة ببنــوك عینــة الدراســة خــالل كــل مــن ســنة و مثــل،عــن مســتواها األ
.2003/2014متوسط قیمتها خالل الفترة و 2014، 2013، 2012

البنك ABC BAD BADR BARAKA BDL BEA BNA BNP CPA GULF
maghrab
bank natixis SG TRUST

2003 0,730 1,265 0,781 0,655 0,889 1,023 1,137 0,704 0,678 0,011 0,580 0,711 0,882 0,750
2004 0,737 1,276 1,040 0,741 0,950 0,992 0,342 0,693 0,917 0,011 0,569 0,706 0,806 0,704
2005 0,757 1,256 1,039 0,762 0,883 0,863 0,195 0,796 0,890 0,661 0,612 0,716 0,807 0,810
2006 0,813 1,335 0,831 0,999 0,973 0,982 1,043 0,770 0,840 0,821 0,602 1,027 0,882 0,893
2007 0,796 1,289 0,841 1,093 1,110 0,905 1,096 0,902 0,922 0,896 0,637 0,971 0,933 0,840
2008 0,688 1,340 0,963 1,173 0,928 0,905 0,196 0,969 0,973 1,008 0,619 1,153 1,069 1,038
2009 0,630 1,000 0,956 1,161 1,003 1,032 1,092 1,007 0,958 1,191 0,547 1,092 0,947 1,013
2010 0,771 1,000 0,897 1,178 0,966 0,951 1,066 0,946 0,957 1,317 0,414 1,170 0,992 0,954
2011 0,774 0,810 0,945 1,187 0,968 0,980 1,024 0,910 0,778 1,448 0,422 1,199 0,985 1,038
2012 0,777 1,626 0,997 1,184 1,015 0,993 0,748 0,907 0,822 1,503 0,383 0,955 0,929 0,828
2013 0,781 1,647 0,957 1,106 0,367 1,056 0,812 0,771 0,766 1,538 0,388 0,756 0,882 0,843
2014 0,753 1,664 0,950 1,085 0,361 1,074 1,203 0,681 0,837 1,441 0,416 0,764 0,750 0,787

المتوسط 0,751 1,292 0,933 1,027 0,868 0,980 0,830 0,838 0,861 0,987 0,516 0,935 0,905 0,875
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): تطور وفرات الحجم الخاصة ببنوك عینة الدراسة 4ـ 5ل رقم (شك

.Excelباستخدام برنامج و عداد الباحث من خالل االعتماد على بیانات الجدول رقم : من إ المصدر
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ثالثا: تقدیر الكفاءة التشغیلیة

كفـاءة كـل بنـك أنالتـي تفتـرض و ،الفـردي الثابـت لبیانـات البانـلثـرمن خالل االعتماد على نموذج األ
ســـلوب المربعـــات الصـــغرى ذات المتغیـــرات الصـــوریة ذلـــك مـــن خـــالل تطبیـــق أو تكـــون ثابتـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة، 

LSDVالثابــت لكــل بنــك ممــثال فــي العمــود ثــر، حیــث تــم اســتخراج قیمــة األ،U ثــرذلــك مــن خــالل طــرح قــیم األو
أيلكـــل بنـــك ai0الثابـــت ثـــر) مـــن األa0=Min(ai0)ثابـــت لمجموعـــة البنـــوك أثـــرالتـــي تمثـــل ادنـــى و (a0الثابـــت 

(u=aio-a0) ، ـتــم طــرح ادنــى قیمــة لــوaio تفــادي أجــل مــن بقیــة القــیم بــدال مــن طــرح المتوســط الحســابي لهــا مــن
المقابلـة للبنـك الخـارجي للجزائـر؛ aioهـي تمثـل قیمـة و 1,557465القیمـة a0، حیث اخـذت uـوجود قیم سالبة ل

الكفاءة التشغیلیة لبنوك عینة الدراسة في الجدول التالي:یمكن تلخیص مؤشرات و 

: قیم الكفاءة التشغیلیة لبنوك عینة الدراسة)12ـ 5جدول رقم (

الكفاءةحیثحسب الملكیة
التشغیلیةالكفاءةمؤشرات 

Eff= exp (-u)U = aio-a0ai0البنك

0,66

80,630,4570152,01448BADR

ــــــــــــــــــــــــــوك  البن
العمومیة

50,740,3002971,857762BDL
1101,557465BEA
70,660,418091,975555BNA
60,690,373891,931355CPA

140,251,3668052,92427BAD

0,60

30,750,2904111,847876ABC

ــــــــــــــــــــــــــوك  البن
الخاصة

90,550,5893472,146812BARAKA
100,520,6511942,208659BNP
110,510,6800292,237494GULF

20,910,0988011,656266
maghrab
bank

130,410,892652,450115natixis
40,750,2940041,851469SG

120,450,8067072,364172TRUST

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ 

الدراســـة كانـــت فـــي الغالـــب مؤشـــرات الكفـــاءة التشـــغیلیة لبنـــوك عینـــة أنیتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق و 
من في المائة20ـتلك البنوك تتحمل تكالیف اضافیة تفوق الأنهذا یعني و ، في المائة80تحت حد منخفضة و 
متوسـط الكفـاءة التشـغیلیة للبنـوك العمومیـة كـان أنمثل لتكالیفها، ویوضح العمود السابع من الجـدول المستوى األ
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التـالي الشـكل و الخـارجي للجزائـر؛ بنـك البنوك كفـاءة كـان أحسنأنمنه بالنسبة للبنوك الخاصة، حیث نجد أكبر
یبین مستویات الكفاءة التشغیلیة لكل بنك

2003/2014: مستویات الكفاءة التشغیلیة لبنوك عینة الدراسة خالل الفترة )5ـ 5شكل رقم (

.Excelالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

أنو ، في المائة80دنى من عینة الدراسة لها كفاءة تشغیلیة أبنك مكونة ل14من 12أنحیث یتضح من الشكل 
مستویات الكفاءة لتلك البنوك كانت متقاربة فیما بینها.

تقدیر معالم نموذج الدراسةالرابع:المبحث

سنحاول من خالل هذا المبحث تحلیل العالقة التي تربط الخصائص الهیكلیـة للصـناعة المصـرفیة فـي 
البنوك العاملة بها، حیث سنحاول تقدیر معلمات نموذج المعادالت االنیة التي تربط بین المتغیرات، أداءالجزائر ب

تحلیل النتائج التي تضمنها النموذج.بنقوممن ثم و 

 -

 0,20

 0,40

 0,60

 0,80

 1,00

 1,20
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الخارجیة للنموذجو المطلب األول: تحدید المتغیرات الداخلیة 

أوال: المتغیرات الداخلیة

یقصد بالمتغیرات الداخلیـة تلـك المتغیـرات التـي یـتم تحدیـدها داخـل النمـوذج، حیـث انهـا تكـون متغیـرات تابعـة فـي 
لیه في المبحث الثاني مـن هـذا نموذج الدراسة الذي تم التطرق إإلىبالرجوع و احدى المعادالت المكونة للنموذج، 

تمثل في:المتغیرات الداخلیة المكونة لهذه الدراسة تفإنالفصل، 

هما:و داء: سنحاول االعتماد على نوعین من مؤشرات األداءاأل.1
؛*جمالي الموجوداتمتوسط إإلىهو یمثل نسبة النتیجة الصافیة و : ROAAالعائد على الموجودات .أ

.*جمالي حقوق الملكیةمتوسط إإلىیمثل نسبة النتیجة الصافیة و : ROAEالعائد على حقوق الملكیة .ب

هـا فـي اعتمـاد عـدد كبیـر مـن الدراسـات أهمسـباب تتمثـل ماد على المؤشرین السـابقین لعـدة ألقد تم االعتو 
تـوفر المعلومــات الخاصـة بهمــا، و كـذلك بســبب سـهولة حســابهما و السـابقة فـي هــذا المجـال علــى هـذین المؤشــرین، 

؛ 2004/2014رة لكــل بنــك مــن بنــوك عینــة الدراســة خــالل الفتــداء) قــیم مؤشــرات األ05یحتــوي الملحــق رقــم ( و 
السابق یمكن توضیحها في الشكل التالي:الملحقالبیانات الموجودة في 

نھایة السنة.في بدایة وجمالي الموجوداتیمثل المتوسط الحسابي لقیمة إ*
نھایة السنة.إجمالي حقوق الملكیة في بدایة ویمثل المتوسط الحسابي لقیمة*
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2004/2014للبنوك الخاصة والبنوك العمومیة خالل الفترة داء: متوسط قیم األ)6ـ 5شكل رقم (

05داد الباحث باالعتماد على البیانات الواردة في الملحق رقم ع: من إ المصدر

من مؤشرات أحسنللبنوك الخاصة كانت دائما داءمؤشرات األأنالشكل السابقین و یتضح من الجدول 
صول البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العمومیة، صغر حجم أإلىیرجع الفضل في ذلك و للبنوك العمومیة، داءاأل

منه بالنسبة للبنوك العمومیة، بـالرغم مـن كـون مؤشـرات أصغرمما یجعل قیمة مقام معدل العائد للبنوك الخاصة 
واضـحة اعطـاء صـورة أجـل مـن و للبنـوك الخاصـة، مـن النتیجـة الصـافیةأحسـنالنتیجة الصافیة للبنـوك العمومیـة 

النتیجــة الصــافیة بــین البنــوك العمومیــة والبنــوك الخاصــة یمكننــا االعتمــاد علــى و جمــالي االصــول عــن الفــارق فــي إ
تالیین.الشكلین ال
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2004/2014تطور قیمة النتیجة الصافیة لبنوك عینة الدراسة خالل الفترة ):7ـ 5الشكل رقم (

من اعداد الباحث باالعتماد على البیانات الموجودة في الملحقالمصدر: 

2004/2014): تطور قیمة اجمالي االصول لبنوك عینة الدراسة خالل الفترة 8ـ 5الشكل رقم (

06رقم عداد الباحث باالعتماد على البیانات الموجودة في الملحقمن إ المصدر: 



الجزائرفيالمصرفيةالصناعةفيBergerنموذجمعالمتقديرســخامالل  ــــصــــالف

242

البنـوك و صـول البنـوك العمومیـة ن قیمـة الفـارق بـین متوسـط إجمـالي أنالحظ من خالل الشـكلین السـابقی
ل صـو متوسـط إجمـالي أأنأيضـعف (26إلـى2004ن یصـل حجـم الفـارق خـالل سـنة الخاصة، حیث یمكن أ

صول البنوك الخاصة).أجماليضعف إ26البنوك العمومیة یساوي 

) الفــارق الموجــود فــي صــافي النتیجــة المحققــة مــن قبــل البنــوك 6ـــ 5(الشــكلیوضــحأخــرىمــن جهــة و 
علــى مـا سـبق یمكــن وبنـاءاضـعاف النتیجـة المحققــة مـن قبـل البنــوك الخاصـة، 4و8الـذي تـراوح بــین و العمومیـة 

الحجـم الكبیـر إلجمـالي أصـول إلـى،منهـا فـي البنـوك العمومیـةأكبـرتفسیر كون معـدالت العائـد للبنـوك الخاصـة 
نفـس التفسـیر یمكـن تقدیمـه لمعـدل العائـد و ،صوللمقام الخاص بمعدل العائد على األالتي تشكل او ،خیرةهاته األ

على حقوق الملكیة. 

ســاس قیمـــة بنــوك المكونـــة لعینــة الدراســة علـــى ألقـــد تــم تقــدیر الحصـــة الســوقیة لل:MSالحصــة الســوقیة .2
القـروض المقدمـة مـن قبـل تلـك البنـوك، حیـث تـم تقسـیم قیمـة القـروض لكـل بنـك علـى مجموعـة القـروض 

ذلك وفق المعادلة التالیة:و المقدمة من بنوك العینة خالل تلك الفترة،  = ؛tفي الزمن iجمالي القروض للبنك تمثل إTLأنحیث ∑

5كبرحساب تركیز الصناعة تم االعتماد على مؤشر نسبة التركیز ألأجل من :Concتركیز الصناعة .3

بنــوك فــي عینــة الدراســة علــى اســاس حجــم القــروض الممنوحــة خــالل كــل ســنة، حیــث تــم حســاب نســبة 
ونــة لعینــة الدراســة خــالل كــل ســنة، ثــم نحســب التركیــز مــن خــالل حســاب الحصــص الســوقیة للبنــوك المك

بنــوك خــالل تلــك الســنة مــن حیــث الحصــة 5كبــرنســبة التركیــز مــن خــالل جمــع الحصــص الســوقیة أل
:أيالسوقیة لها،  5 = تعني الحصة السوقیة لكل بنك من البنوك الخمسة خالل تلك السنة.MSGtأنحیث ∑

مــس بنــوك الكبــرى بــالقیم الصــغیرة، حیــث یعبــر علــى مــدى قــدرة الخأثرالمؤشــر ألنــه ال یتــتــم االعتمــاد علــى هــذا و 
عدد كبیر من الدراسات السـابقة اعتمـدت أنجمالي القروض الممنوحة خالل تلك الفترة، كما على السیطرة على إ

ظل عدم تـوفر البیانـات لقلة البیانات الالزمة لتقدیره خاصة في و ،على هذا المؤشر نظرا لسهولة حسابه من جهة
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لیهـا تتوافـق مـع مـا تـم التوصـل النتائج التي تـم التوصـل إأنداخل الصناعة، كما خرىالخاصة ببعض البنوك األ
مؤشرات التركیز لعینة الدراسة:و الجدول التالي یبین توزیع الحصص السوقیة و ، 1الیها في دراسات سابقة

ـــم ( ـــ 5الجـــدول رق ـــرة و ): تطـــور الحصـــص الســـوقیة 13ـ ـــة الدراســـة خـــالل الفت ـــة لعین ـــوك المكون ـــز للبن التركی
2004/2014 .

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BAD 0,081 0,070 0,058 0,069 0,068 0,114 0,149 0,152 0,140 0,155 0,152

BDL 0,047 0,063 0,068 0,063 0,057 0,053 0,058 0,059 0,073 0,007 0,011

BEA 0,203 0,194 0,180 0,175 0,197 0,171 0,164 0,169 0,148 0,169 0,162

BADR 0,218 0,236 0,195 0,176 0,142 0,123 0,096 0,110 0,106 0,112 0,086

BNA 0,308 0,251 0,287 0,297 0,292 0,317 0,281 0,269 0,290 0,295 0,338

CPA 0,105 0,117 0,112 0,104 0,112 0,106 0,127 0,130 0,138 0,147 0,139

ABC 0,004 0,006 0,006 0,008 0,006 0,006 0,006 0,005 0,005 0,006 0,006

BNP 0,005 0,013 0,018 0,024 0,026 0,023 0,026 0,024 0,021 0,025 0,021

BARAKA 0,017 0,024 0,024 0,025 0,026 0,024 0,021 0,017 0,015 0,014 0,014

GULF 0,000 0,002 0,005 0,006 0,009 0,009 0,010 0,013 0,017 0,018 0,019

maghrab bank 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001

natixis 0,003 0,004 0,011 0,012 0,014 0,012 0,014 0,012 0,013 0,013 0,012

SG 0,007 0,015 0,028 0,036 0,044 0,035 0,039 0,033 0,026 0,025 0,022

TRUST 0,002 0,003 0,006 0,004 0,006 0,007 0,007 0,005 0,005 0,006 0,006

CR 5 0,915 0,869 0,842 0,820 0,812 0,831 0,816 0,830 0,822 0,878 0,878
CR 5
(collusion) 0,994 0,989 0,982 0,980 0,978 0,977 0,975 0,977 0,973 0,967 0,965

HHI 0,204 0,180 0,175 0,172 0,169 0,175 0,160 0,159 0,163 0,176 0,192
HHI
(collusion) 0,925 0,869 0,813 0,782 0,758 0,785 0,767 0,792 0,802 0,785 0,792

.MS Excelعداد الباحث باالعتماد على برنامج : من إ المصدر

خیر للجدول السابق مدى تركز عملیة منح القروض في الصـناعة المصـرفیة فـي الجزائـر، ح من السطر األیتضو 
مـــن فـــي المائـــة80مـــن أكثـــرتســـیطر علـــى )هـــي فـــي الغالـــب بنـــوك حكومیـــةو (بنـــوك 5أكبـــرأنحیـــث نالحـــظ 

1 World Economic Forum, The Africa Competitiveness Report 2009, Geneva, 2009. P 71
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ة، ، مما یعطي في بدایة األمر صورة الحتكار القلـة داخـل الصـناع2004/2014القروض الممنوحة خالل الفترة 
أينما یجب معرفة كیف استغلت تلك البنوك الحصة السوقیة الخاصة بها، إ و ،هذه الصورة لیست مطلقةأنغیر 

الشكل التالي یبین تطور التركیز داخل الصناعة خالل فتـرة و سلوكا تنافسیا؟، أوهل كان سلوكها سلوكا احتكاریا 
.الدراسة

.2004/2014المصرفیة في الجزائر خالل الفترة ): تطور التركیز داخل الصناعة 9ـ 5الشكل رقم (

.MS Excelبرنامج و )13ـ 5(عداد الباحث باالعتماد على بیانات الجدول رقم من إ المصدر:

ظـــل فـــوق مســـتوى 2004/2014التركیـــز داخـــل عینـــة الدراســـة خـــالل الفتـــرة أنیتضـــح مـــن الشـــكل و 
إلـىجنبیـة خاصـة ، نتیجـة دخـول بنـوك أ2004/2008تـرة خـالل الفه شـهد انخفاضـا أنـ، بـالرغم مـن في المائة80

هذا مكنها من منافسة البنوك فإنبالتالي و الجزائر، هاته البنوك في الغالب لدیها خبرة سابقة في مجال الصیرفة، 
ه منــذ ســنةأنــتراجــع الحصــة الســوقیة للبنــوك العمومیــة، غیــر إلــىدى میــة فــي بعــض الفئــات الســوقیة، ممــا أالعمو 

زمـة المالیـة صة في ظـل تـزامن ذلـك مـع انفجـار األخا،الزیادةإلىتحولت نسبة التركیز 2014غایة إلى2008
جمـالي باب تراجـع حصـة البنـوك الخاصـة فـي إسـا مـن خسـائر، لعـل هـذا كـان مـن بـین أمـا ترتـب علیهـو ،العالمیة
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قــیم التركیــز كانــت أنیرفنــدال، نجــد عنــد التعبیــر عــن التركیــز باســتخدام مؤشــر هیرشــمان هو ؛ القــروض بــالجزائر
فــــي الصــــناعة المصــــرفیةأحیانــــا مرتفــــعو وجــــود تركیــــز متوســــطأن، ممــــا یعنــــي 0,159و0,20محصــــورة بــــین 

.CR5هیرشمان هیرفندال، كان یشبه تطور التركیز باستخدام مؤشر التركیز وفق مؤشرتطورأنكما، الجزائریة

اختبـار مـدى كـون العالقـة بـین مؤشـرات هیكـل الصـناعة أجـل لقد تم استخدام مؤشر الكفاءة من الكفاءة:.4
لیـه فـي المبحـث الثالـث حسب ما تـم التطـرق إو غیر مباشرة تعتمد على الكفاءة كوسیط، أو عالقة مباشرة داءواأل

الكفــاءة و S-Efficiencyهمــا كفــاءة الحجــمو مــن هــذا الفصــل فقــد تــم االعتمــاد علــى نــوعین مــن مؤشــرات الكفــاءة 
).12ـ 5(و) 11ـ 5ین (الجدولالقیم الخاصة بها موجودة في و X-Efficiencyالتشغیلیة 

الخارجیةثانیا: المتغیرات

بقــیم أثرقیمتهـا ال تتــأنأيیقصـد بهــا مجموعـة المتغیــرات المسـتقلة التــي تتحـدد قیمهــا خـارج النمــوذج، 
نظرا لتعدد  المتغیرات التي بإمكانها التأثیر على المتغیرات الداخلیة للنموذج، و داخل النموذج، خرىالمتغیرات األ

ومن ثم حاولنا المتغیرات الخارجیة المستخدمة في االبحاث االقتصادیة المشابهة لدراستنا، أهمفقد حاولنا استخدام 
ي ذلـك علـى مؤشـرات التكامـل معتمـدین فـ،اختیار المتغیرات المستقلة الخاصة بكل معادلة من معادالت النمـوذج

:فیما یلي وصف للمتغیرات الخارجیة المعتمدة في الدراسةوالخارجیة، و المشترك بین تلك المتغیرات الداخلیة 

معدل التضخم الحالي و : یعبر سعر الفائدة الحقیقي على الفرق بین سعر الفائدة االسمي سعر الفائدة الحقیقي.1
دة االســـمي الـــذي یأخـــذ بعـــین االعتبـــار الفـــرق بـــین القـــوة الشـــرائیة للنقـــود ه هـــو ســـعر الفائـــأنـــأيالمتوقـــع، أو

للفوائـد التـي قیـاس الحجـم الحقیقـيأجـل یتم االعتماد على هذا المؤشـر مـن و النقود المعاد سدادها، و المقرضة 
؛1تحصل علیها البنوك

جمـالي النـاتج الـداخلي الخـام مقسـوم علـى عـدد : یعبـر عـن إنصیب الفرد الواحد من الناتج الداخلي الخام.2
كذلك مستوى المعیشة في و ه یعكس القدرة الشرائیة المتوسطة داخل البلد فإنبالتالي و السكان خالل تلك السنة، 

كذلك حجم الطلب على النقود في البلد؛و ه بإمكانه التأثیر على مستوى االدخار أنالبلد، حیث 
، 1955أوت 20الدراسات االنسانیة، جامعة ؛ مجلة البحوث واالجتماعيعلى مؤشرات التوازن االقتصادي والتعامل بسعر الفائدةأضرار عالوة نواري، 1

تم االطالع .skikda.dz/index.php/ar/06-univhttp://www. متوفرة على الرابط التالي: 195. ص 2010، سكیكدة، الجزائر، نوفمبر 06العدد 
.12:28على الساعة 24/12/2015علیھ یوم 
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ر عــن التطــور فــي المســتوى العــام لألســعار داخــل البلــد فــي تلــك الســنة، : یعبــر هــذا المتغیــمعــدل التضــخم.3
ه بإمكانه التأثیر على حجم الطلب على القروض من خالل الحاجة الیها من قبل المقترضین مـن فإنوبالتالي 

المتغیــرات الكلیــة التــي تركــز علیهــا السیاســة النقدیــة أهــمالتضــخم یعتبــر مــن بــین فــإنأخــرىمــن جهــة و جهــة، 
اتخـاذ اجـراءات تصـحیحیة والتـي إلىهذا سیدفع السلطات النقدیة فإنفي حالة بلوغه مستویات معینة و ، للبلد

لقـد تـم الحصـول و بالتالي التأثیر على حجم القروض الممنوحـة، و ،من بینها التأثیر على سعر الفائدة االسمي
ات الخاصة بالتضخم في الجزائر خالل فترة الدراسة من البیانات الصادرة عن البنك العالمي؛ على المؤشر 

الجدول التالي یبین تطور المتغیرات الكلیة الخاصة باالقتصاد الجزائري المستخدمة في الدراسة.و 

لدراسة): تطور المتغیرات الكلیة الخاصة باالقتصاد الجزائري المستخدمة في ا14ـ 5جدول رقم (

نصیب الفرد من الدخل االجمالي
GDPP

(الوحدة دوالر امریكي)

التضخمنسبة
INF سعر الفائدة الحقیقي

inter السنة

2912 12,247 -3,78 2004
3039 16,125 -7,00 2005
3041 10,546 -2,30 2006
3092 6,395 1,51 2007
3098 15,762 -6,71 2008
3091 -11,161 21,57 2009
3144 16,12 -6,99 2010
3172 17,785 -8,31 2011
3215 6,627 2,25 2012
3244 2,427 5,44 2013
3316 -0,673 8,73 2014

العالميبیانات البنك و المصدر: بیانات الدیوان الوطني لإلحصاء 

) Dummy variableهــذا المتغیــر هــو متغیــر صــوري ( :(Bank ownership BO)ملكیــة البنــك .4
ذا كـان البنـك عمومیـا بنـك خـاص حیـث یؤخـذ القیمـة واحـد إأوالبنك هو بنك عمومي أنحیث یعبر عن 

توضـیح مـدى وجـود اخـتالف فـي أجـل تـم اسـتخدام هـذا المتغیـر مـن و بالنسبة لبقیة البنـوك، صفروالقیمة 
الخاصة؛ و كیفیة استجابة المتغیرات الداخلیة على مستوى البنوك العمومیة 
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خالل داءیعبر هذا المؤشر عن قیمة المؤشر المعبر عن األ):(t-1خالل السنة داءقیمة األ.5
تم و العائد على حقوق الملكیة، أومر بالعائد على الموجودات تعلق األسواء، tالسنة السابقة للسنة 

.  خرىعلى المتغیرات الداخلیة األداءلألأثردراسة مدى وجود أجل استخدام هذا المتغیر من 

لسالسل الزمنیة لمتغیرات الدراسةثالثا: دراسة استقراریة ا

دراسة استقراریة السالسـل الزمنیـة سـوف نحـاول االعتمـاد علـى اختبـارات جـذر الوحـدة الـثالث أجل من 
، ADFاختبـــار و LLC ،IPSاختبــار مــر بیتعلــق األو ،التــي اعتمــدنا علیهــا فــي المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل

بة لكل متغیر من متغیرات الدراسة.التالي یبین نتائج تلك االختبار بالنسوالجدول 

: اختبارات جذر الوحدة لمتغیرات نموذج الدراسة)15ـ 5جدول رقم (

I(0)عند المستوى: نوع االختبارالمتغیر
(Level)

I(1)عند التفاضل األول: 
(1st difference)

ROALLC-13.0611
(0,0000)

/

IPS-6.10461
)0,0000(

/

ADF82.8805
)0,0012(

/

ROELLC-7.36281
)0.0000(

/

IPS-5.36476
)0.0000(

/

ADF81.0189
)0.0000(

/

MSLLC-2.72758/
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)0.0032(
IPS-1.00952

)0.1564(
/

ADF47.2978
)0.0233(

/

ConcLLC-4.63413
)0.0000(

/

IPS-3.79255
)0.0001(

/

ADF59.0206
)0.0012(

/

SEFFLLC-7.26239
)0.0000(

/

IPS-4.02556
)0.0000(

/

ADF68.3052
)0.0000(

/

InterLLC-12.7191
)0.0000(

IPS-7.15702
)0.0000(

ADF98.9167
)0.0000(

GDPPLLC-1.71226
)0.0434(

-20.5397
)0.0000(

IPS1.87286
)0.9695(

-14.4228
)0.0000(

ADF10.4035192.782
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)0.9997()0.0000(
INFLLC-12.1202

)0.0000(
/

IPS-6.78299
)0.0000(

/

ADF94.1013
)0.0000(

/

.Eviews 8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ 

، 0متغیرات مستقرة عند المستوى المعتمدة في الدراسة هيغلب المتغیرات أ أنیتضح من خالل الجدول السابق و 
.I1ل و فهو مستقر عند مستوى التفاضل األGDPPما المتغیر أ

المطلب الثاني: اختبار التحدید لنموذج الدراسة

اختبار مدى امكانیة أجل هذا من و الترتیب لنموذج الدراسة، و سنحاول خالل هذا المطلب اختبار شرطي الرتبة 
معالم النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى.تقدیر

أوال: اختبار شرط الترتیب

ن عملیة اختبار شرط الترتیب للنموذج تعتمد على اختبار شرط الترتیب لكل معادلة من معادالت النموذج، إ
وذلك على النحو التالي: 

=نموذج الدراسة یمكن كتابته على الشكل التالي:فإنلیه في المبحث الثاني من هذا الفصل، وفق ما تم التطرق إ + + + + + + …(5.6)

…(5.7)= + + + + + += + + + + + …(5.8)

…(5.9)= + + + + += + + + + + + (5.10)
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;النموذج یتكون من خمسة متغیرات داخلیة هي: أنیتضح و  ; ; ;
=فإنبالتالي و  ؛ 5

;ضا على ستة متغیرات خارجیة هي: أییشتمل النموذج  ; ; cوالقیمة الثابتة ;;

=فإنبالتالي و  ؛6

المتغیرات الخارجیة و ́الداخلیةقوم بحساب عدد المتغیرات ننافإناختبار شرط الترتیب لكل معادلة أجل من و 
−الموجودة بها ثم نقوم باختبار شرط الترتیب الذي یكون على الشكل التالي: ̀ + − ≥ − 1

الدراسة:) من نموذج 5.6اختبار شرط الترتیب للمعادلة (.1

̀في هذه المعادلة لدینا  = 5, = −فإن:بالتالي و 2 ̀ + − = 5 − 5 + 6 − 2 = 4 = − المعادلة تامة التحدید؛فإنعلیه و 1

) من نموذج الدراسة:5.7اختبار شرط الترتیب للمعادلة (.2

̀في هذه المعادلة لدینا  = 3, = −فإن:بالتالي و 4 ̀ + − = 5 − 3 + 6 − 4 = 4 = − المعادلة تامة التحدید؛فإنعلیه و 1

) من نموذج الدراسة:5.8اختبار شرط الترتیب للمعادلة (.3

̀في هذه المعادلة لدینا  = 3, = −فإن:بالتالي و 3 ̀ + − = 5 − 3 + 6 − 3 = 5 > − المعادلة زائدة التحدید؛فإنعلیه و 1

) من نموذج الدراسة:5.9اختبار شرط الترتیب للمعادلة (.4

̀هذه المعادلة لدینا في = 3, = −فإن:بالتالي و 3 ̀ + − = 5 − 3 + 6 − 3 = 5 > − المعادلة زائدة التحدید؛فإنعلیه و 1
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) من نموذج الدراسة:105.اختبار شرط الترتیب للمعادلة (.5

̀في هذه المعادلة لدینا = 3= −فإن:بالتالي و 4 ̀ + − = 5 − 3 + 6 − 4 = 4 = − المعادلة تامة التحدید؛فإنعلیه و 1

النموذج هو نإه یمكننا القول فإنزائدة التحدید و المعادالت الخمسة المكونة لنموذج الدراسة كانت تامة أنبما و 
زائد تحدید.

ثانیا: شرط الرتبة للنموذج 

الخارجیة و اختبار شرط الرتبة للنموذج سنحاول في البدایة نقل كل المتغیرات الداخلیة أجل من 
−النموذج یصبح على الشكل التالي:فإنبالتالي و ،الجانب األیسر من المعادالتإلىللنموذج  − − − − − = …(5.36)

…(5.37)− − − − − − =− − − − − = …(5.38)

…(5.39)− − − − − =− − − − − − = (5.40)

الذي یكون على الشكل و بعد تعدیل شكل النموذج سنحاول اآلن تشكیل الجدول الخاص بمعامالت النموذج و 
التالي:

) : معامالت نموذج المعادالت اآلنیة محل الدراسة16ـ 5جدول رقم (

المعادلة
000−0−−−−11 −−−00−−0102
0−0−0−−1003
0−0−001−−04
0−−0−10−−05

: من اعداد الباحثالمصدر
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بعد تشكیل الجدول یمكننا اآلن القیام باختبار شرط الرتبة لكل معادلة من معادالت النموذج كما یلي:و 

 1اختبار شرط الرتبة للمعادلة رقم:

نا فإنحذف تلك القیم المعدومة و ،لو عند اختیار أعمدة الجدول التي تحتوي على قیم معدومة في السطر األ
نحصل على المصفوفة التالیة:

= 0 − − −0 0 − 00 0 − 0− − − 0
:فإنبالتالي و 4علیه نالحظ بأن رتبة هاته المصفوفة هي و  rang de = 4 = − هي تامة التحدید؛1اذا المعادلة رقم 1

 2اختبار شرط الرتبة للمعادلة رقم:

نا فإنحذف تلك القیم المعدومة و ،أعمدة الجدول التي تحتوي على قیم معدومة في السطر الثانيعند اختیار 
نحصل على المصفوفة التالیة:

= 1 − 0 −0 1 0 −0 − 0 −0 − − 0
:فإنبالتالي و 4علیه نالحظ بأن رتبة هاته المصفوفة هي و  rang de = 4 = − هي تامة التحدید؛2اذا المعادلة رقم 1

 3اختبار شرط الرتبة للمعادلة رقم:

نا فإنحذف تلك القیم المعدومة و ،عند اختیار أعمدة الجدول التي تحتوي على قیم معدومة في السطر الثالث
نحصل على المصفوفة التالیة:
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= 1 − 0 0 00 1 0 − −0 − 0 0 00 − − − 0
عـدد و رتبة المصفوفة تساوي اقل قیمة بـین عـدد األعمـدة أن، حیث 4علیه نالحظ بأن رتبة هاته المصفوفة هي و 

:فإنبالتالي و ، 4رتبة المصفوفة هيفإناسطر 4وأعمدة 5ه لدینا أنبما و االسطر،  rang de = 4 = − هي تامة التحدید؛3اذا المعادلة رقم 1

 4اختبار شرط الرتبة للمعادلة رقم:

نا فإنحذف تلك القیم المعدومة و ،عند اختیار أعمدة الجدول التي تحتوي على قیم معدومة في السطر الرابع
نحصل على المصفوفة التالیة:

= 1 − 0 0 00 − 0 − −0 − 0 0 00 1 − − 0
، 4رتبــة المصــفوفة هــيفــإنســطر أ4وأعمــدة 5ه لــدینا أنــ، حیــث 4علیــه نالحــظ بــأن رتبــة هاتــه المصــفوفة هــي و 
rang:فإنبالتالي و  de = 4 = − هي تامة التحدید؛4ذا المعادلة رقم إ1

 5اختبار شرط الرتبة للمعادلة رقم:

نا فإنحذف تلك القیم المعدومة و ،عند اختیار أعمدة الجدول التي تحتوي على قیم معدومة في السطر الخامس
المصفوفة التالیة:نحصل على

= 1 − − 00 − 0 −0 − − 00 1 − 0
:فإنبالتالي و 4علیه نالحظ بأن رتبة هاته المصفوفة هي و 
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rang de = 4 = − هي تامة التحدید؛5ذا المعادلة رقم إ1

 ه یمكـن القـول بـأن نمـوذج المعـادالت اآلنیـة المعتمـد فإنـ،كل معادالت النموذج هي تامة التحدیـدأنبما و
النموذج زائد التحدید غیر أنإلىیشیرشرط الترتیب أنبالرغم من و في الدراسة هو نموذج تام التحدید، 

نا نستخلص بأن النموذج هو تام التحدید.فإنبالتالي و شرط الرتبة یعتبر شرطا كافیا، أن

اختباره احصائیاو المطلب الثالث: تقدیر النموذج 

من ثم سنحاول اختبار و سنحاول خالل هذا المطلب تقدیر معالم نموذج الدراسة الذي تم التطرق الیه من قبل، 
هذا النموذج احصائیا.

ضلة بین طرق تقدیر نموذج الدراسةأوال: المفا

ه باإلمكـان القیـام فإنـبالتـالي و ،التحدیـدتـامنمـوذج المعـادالت اآلنیـة المسـتخدم فـي الدراسـة هـو أنبما 
حتـى تكـون و ، two stage least square (TSLS)بتقـدیره باسـتخدام طریقـة المربعـات الصـغرى علـى مـرحلتین 

قیمتهـا تتحـدد داخـل النمـوذج أنأيتكون المتغیرات الداخلیة هي داخلیـة فعلیـا، أنه یجب فإنهذه الطریقة مفیدة 
مـن ثـم سـنحاول المفاضـلة و طـریقتین،نموذج الدراسة باسـتخدام ساس سنحاول تقدیرعلى هذا األو لیس خارجه، و 

داءاألعـنه تـم التعبیـرأنـ، كمـا خطا التقدیر للمعادالت المكونة للنمـوذجو R-squaredساس قیمة ا على أمبینه
الطرق المستخدمة في عملیة التقدیر هي:و ، باستخدام مؤشر العائد على الموجودات

معالم النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة؛لى: تقدیر و الطریقة األ
 اعتبار المتغیرات و الطریقة الثانیة: تقدیر معالم النموذج باستخدام طریقة المربعات الصغرى على مرحلتین

.داءما عدا متغیر األأساسیةها متغیرات أنالداخلیة كلها على 

حة في الجدول التالي:خصائص التقدیر لكل طریقة من الطرق السابقة موضو 
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): مقارنة بین خصائص تقدیر نموذج الدراسة وفق الطرق المعتمدة في التقدیر17ـ 5جدول رقم (

المعادلةالطریقة الثانیةلىو الطریقة األ
R-squared0.370223R-squared0.401451) 1المعادلة(
Adjusted R-squared0.348947Adjusted R-squared0.379117
S.E. of regression1.452528S.E. of regression1.331805
Durbin-Watson stat1.610485Durbin-Watson stat1.543132
R-squared0.308819R-squared0.308819) 2المعادلة(
Adjusted R-squared0.283029Adjusted R-squared0.283029
S.E. of regression0.018862S.E. of regression0.018862
Durbin-Watson stat1.297807Durbin-Watson stat1.297807
R-squared0.632909R-squared0.632909) 3المعادلة(
Adjusted R-squared0.622032Adjusted R-squared0.622032
S.E. of regression0.052585S.E. of regression0.052585
Durbin-Watson stat0.098573Durbin-Watson stat0.098573
R-squared0.033632R-squared0.033632) 4المعادلة(
Adjusted R-squared0.004999Adjusted R-squared0.004999
S.E. of regression0.191507S.E. of regression0.191507
Durbin-Watson stat0.002052Durbin-Watson stat0.002052
R-squared0.046603R-squared0.046603) 5المعادلة(
Adjusted R-squared0.011028Adjusted R-squared0.011028
S.E. of regression0.255044S.E. of regression0.255044
Durbin-Watson stat0.585842Durbin-Watson stat0.585842

.Eviews8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ 

خطأ التقدیر و ،فضل قیمة لمعامل التحدیدتعطي أنیةالطریقة الثاأنمن خالل الجدول السابق نالحظ و 
،الدراســةلهــذا ســنحاول االعتمــاد علیهــا فــي تقــدیر معــالم نمــوذج و بالنســبة للمعــادالت الخمســة المكونــة للنمــوذج، 

تحلیل العالقة بین المتغیرات، و 

لوب المربعات الصغرة على مرحلتینسر معالم نموذج الدراسة باستخدام أثانیا: تقدی

ابقة للتقــدیر، حیــث سنســتخدم فیهــا مــن الطــرق الســنیــةســنحاول فــي هــذا العنصــر اســتخدام الطریقــة الثا
ماعــدا متغیــر أساســیة هــا أنمــع اعتبــار كــل المتغیــرات الداخلیــة علــى ،ســلوب المربعــات الصــغرى علــى مــرحلتینأ

ثــم ،ســر للجــدولی، هــذا االخیــر ســوف نعبــر عنــه باســتخدام معــدل العائــد علــى الموجــودات فــي الجانــب األداءاأل
التقـدیر لمعـامالت الجـدول التـالي یبـین نتـائجو مـن لـه، یباستخدام معدل العائـد علـى حقـوق الملكیـة فـي الجانـب األ

.نموذج الدراسة
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: نتائج تقدیر معامالت نموذج الدراسة)18ـ 5(جدول رقم

Estimation Method: Two-Stage Least Squares
Date: 01/24/16   Time: 09:27

Sample: 2004 2014
Included observations: 154

Total system (balanced) observations 770
Dependent variable π: ROEDependent variable π: ROA

Equation1: π = C(1)+ C(2)*CONC + C(3)*MS + C(4)*XEFF + C(5)*SEFF +C(6)*BO
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF

Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.

0.9911-0.011121-0.664805C(1)0.41900.8085783.586734C(1)
0.8707-0.162786-11.21374C(2)0.6357-0.473954-2.422764C(2)
0.00362.92025084.34325C(3)0.00902.6209685.617367C(3)
0.03702.08993919.43462C(4)0.64730.4577630.315881C(4)

0.05421.92837113.37204C(5)0.11051.5981620.822373C(5)
0.0000-4.419553-21.95057C(6)0.0000-7.750853-2.856655C(6)

11.21279Mean
dependent var

0.149530R-squared1.697714Mean
dependent var

0.401451R-squared

19.10801S.D.
dependent var

0.117796Adjusted R-
squared

1.690192S.D.
dependent var

0.379117Adjusted R-
squared

43162.32Sum
squared resid

17.94733S.E. of
regression

237.6765Sum
squared resid

1.331805S.E. of
regression

2.260347Durbin-
Watson stat

1.543132Durbin-
Watson stat

Equation2: CONC = C(7)+ C(8)* π (-1) +C(9)*XEFF + C(10)*SEFF + C(11) *INTER +
C(12)*GDPP
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF

Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.

0.00008.0382950.490156C(7)0.00007.8448710.480989C(7)
0.95080.0616725.21E-06C(8)0.2841-1.072114-0.000946C(8)
0.2230-1.219785-0.011588C(9)0.1985-1.287154-0.012136C(9)
0.0293-2.184179-0.015511C(10)0.0317-2.152288-0.015210C(10)
0.01192.5214510.000476C(11)0.00882.6292610.000491C(11)
0.00006.0902650.000117C(12)0.00006.2097880.000121C(12)

0.837219Mean
dependent
var

0.302910R-squared0.837219Mean
dependent var

0.308819R-squared

0.022276S.D.
dependent
var

0.276900Adjusted R-
squared

0.022276S.D.
dependent var

0.283029Adjusted R-
squared

0.048083Sum
squared
resid

0.018943S.E. of
regression

0.047675Sum
squared resid

0.018862S.E. of
regression

1.265242Durbin-
Watson stat

1.297807Durbin-
Watson stat

Equation3: MS = C(13)+ C(14)* π (-1) +C(15)*XEFF + C(16)*SEFF + C(17)* BO
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Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF
Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.

0.5816-0.551247-0.016508C(13)0.4203-0.806462-0.024500C(13)

0.00362.9237810.000694C(14)0.03152.1557180.006132C(14)
0.37690.8842170.023870C(15)0.23751.1823890.032025C(15)
0.76080.3045600.006091C(16)0.82230.2246900.004610C(16)
0.000014.637690.139474C(17)0.000013.163680.144647C(17)

0.071536Mean
dependent
var

0.642886R-squared0.071536Mean
dependent var

0.632909R-squared

0.085533S.D.
dependent
var

0.632305Adjusted R-
squared

0.085533S.D.
dependent var

0.622032Adjusted R-
squared

0.363152Sum
squared
resid

0.051865S.E. of
regression

0.373298Sum
squared resid

0.052585S.E. of
regression

0.164271Durbin-
Watson stat

0.098573Durbin-
Watson stat

Equation4: XEFF = C(19)+ C(20)* π (-1) +C(21)*CONC + C(22)*MS + C(23)* BO
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF

Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.

0.21901.2304170.748049C(19)0.23321.1931160.728731C(19)
0.22621.2114000.001079C(20)0.7328-0.341603-0.003537C(20)
0.7889-0.267849-0.194560C(21)0.8433-0.197786-0.144333C(21)
0.40050.8412970.265267C(22)0.21841.2320000.383949C(22)
0.57080.5671830.031633C(23)0.9897-0.012955-0.000772C(23)

0.629486Mean
dependent
var

0.043197R-squared0.629486Mean
dependent var

0.033632R-squared

0.191988S.D.
dependent
var

0.014848Adjusted R-
squared

0.191988S.D.
dependent var

0.004999Adjusted R-
squared

4.902114Sum
squared
resid

0.190557S.E. of
regression

4.951122Sum
squared resid

0.191507S.E. of
regression

0.024807Durbin-
Watson stat

0.002052Durbin-
Watson stat

Equation5: SEFF = C(25)+ C(26)* π (-1) +C(27)*CONC + C(28)*MS + C(29) *INF +
C(30)*GDPP
Instruments: C π (-1) GDPP INF BO INTER XEFF MS CONC SEFF

Probt-StatisticCoefficient.Probt-StatisticCoefficient.

0.11801.5652251.576410C(25)0.10161.6393711.646670C(25)
0.93430.0825299.37E-05C(26)0.26961.1048240.013852C(26)
0.0659-1.842066-2.129460C(27)0.0837-1.732326-2.003416C(27)
0.25371.1423370.290310C(28)0.15291.4311070.380573C(28)
0.3976-0.846533-0.002263C(29)0.4410-0.771030-0.002044C(29)
0.21921.2298160.000359C(30)0.32180.9914910.000294C(30)

0.927753Mean
dependent
var

0.037967R-squared0.927753Mean
dependent var

0.046603R-squared
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0.256462S.D.
dependent
var

0.002070Adjusted R-
squared

0.256462S.D.
dependent var

0.011028Adjusted R-
squared

8.795316Sum
squared
resid

0.256197S.E. of
regression

8.716363Sum
squared resid

0.255044S.E. of
regression

0.575658Durbin-
Watson stat

0.585842Durbin-
Watson stat

.Eviews8عداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: من إ 

حلیل النموذج اقتصادیاثالثا: ت

تحلیل نتائج نموذج اإلنحدار.1

مـن التغیـر فـي فـي المائـة40.14النموذج قـام بتفسـیر أن1یتضح من الجدول الخاص بالمعادلة رقم 
من التغیر في العائد في المائة14.95و؛عند التعبیر عنه باستخدام معدل العائد على الموجودات،داءمؤشر األ

العالقــة التــي تــربط المتغیــر التــابع فــي هــذه المعادلــة بــالمتغیرات المفســرة لــه  كانــت أنعلــى حقــوق الملكیــة، كمــا 
ملكیـة البنـك، ممـا و كـل مـن متغیـر الحصـة السـوقیة و داءبین مؤشـر األمعنویةعالقة نفسها، حیث الحظنا وجود 

العالقـة بـین مؤشـر أنللبنك، حیث یمكن مالحظـة داءیدل على قدرة هاته المتغیرات على التأثیر على مؤشر األ
ا تحســن للبنــك كلمــه كلمــا زادت الحصــة الســوقیةأنــممــا یعنــي عالقــة طردیــةوالحصــة الســوقیة للبنــك هــي داءاأل

له.داءمؤشر األ

أنممــا یــدل علــى ،عالقــة عكســیةفهــي البنــكملكیــةمتغیــر و داءیخــص العالقــة بــین مؤشــر األمـا مــا أ
هــذا بــالرغم مــن انخفــاض مقــدار االربــاح التــي و ،مــن البنــوك العمومیــةأحســنأداءالبنــوك الخاصــة كانــت تتمتــع بــ

أحسنالبنوك الخاصة تصبح أننجد ،حقوق الملكیةو رباح بحجم الموجودات ه عند ترجیح تلك األأنحققتها، غیر 
حقوق الملكیة.و خیرة التي تقوم باستثمارات كبیرة من حیث الموجودات هاته األ،مردودیة من البنوك العمومیة

للبنـوك ه كلما زادت الحصة السـوقیة أنالتي تعني ،RMPتحقق فرضیة لى و یتضح من خالل نتائج المعادلة األو 
لدیها.داءكلما ساهم هذا في تحسین مؤشرات األ

ـــة تفســـر 2بالنســـبة للمعادلـــة رقـــم و  ـــز فـــي المائـــة30.88، نجـــد بـــأن المعادل فقـــط مـــن التغیـــر فـــي تركی
فقـط مـع ثـالث متغیـرات هـي كفـاءة الحجـم، معـدل الفائـدة ضعیفةو عالقة معنویة الصناعة، هذا االخیر كانت لـه 

ضـعیفة وعكسـیةنالحظ من خالل نتائج الجـدول وجـود عالقـة و الناتج الداخلي الخام؛ نصیب الفرد منو الحقیقي 
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التغیر أنكفاءة الحجم مما یدل على و بین تركیز الصناعة (مقاسا بنصیب البنوك الخمسة الكبرى في الصناعة) 
أننما یمكن الجزائر، وإ ها البنوك الكبیرة فيلم یكن سببه الرئیسي كفاءة الحجم التي تتمتع ب،في تركیز الصناعة

االقتصـادیة و في مقدمتها االتفاقیات المبرمة بین العدیـد مـن المؤسسـات الوطنیـة الحكومیـة أخرىعوامل إلىیعود 
، هاتـه االتفاقیـات كـذلك القطـاع العسـكريو الفالحـة و النقـل و المنـاجم و الناشطة في قطاعات استراتیجیة مثل الطاقة 

حتـــل حصـــص ســـوقیة معتبـــرة بموجـــب قـــرارات سیاســـیة، غالبـــا مـــا تهمـــل الجانـــب التـــي جعلـــت البنـــوك الحكومیـــة ت
أنفي السوق، والدلیل على هذا هو حسنساس كون تلك البنوك تقدم العرض األال تكون على أأياالقتصادي، 

هــم عبــارة عــن مؤسســات عمومیــة، حیــث یوضــح،غلــب المتعــاملین الــذین اســتفادوا مــن قــروض البنــوك العمومیــةأ 
الموجهة للقطاعین الخاصة في سوق القروض المصرفیةو الحصص السوقیة للبنوك العمومیة )07ق رقم (الملح
الخاص.و العام 

والــذي یبــین حصــص البنــوك ،یمكــن تقــدیم الشــكل التــاليالملحــق،للبیانــات الــواردة فــي أكثــرلتوضــیح و 
.2004/2014القروض الممنوحة خالل الفترة منالعمومیة والخاصة 
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.2004/2014الخاصة في القروض الممنوحة خالل الفترة و : حصص البنوك العمومیة )10ـ 5(شكل رقم 

07عداد الباحث باالعتماد على البیانات المتوفرة في الملحق رقم المصدر: من إ 
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فتــرة یوضــح الشــكل الســابق مــدى ســیطرة البنــوك العمومیــة علــى القــروض الممنوحــة فــي الجزائــر خــالل 
القطـاع العـام، إلـىن البنـوك العمومیـة تسـیطر بنسـب كبیـرة علـى القـروض الممنوحـة الدراسة، حیث تبین النتائج أ

نظــرا لكــون هاتــه القــروض فــي و مــن القــروض الممنوحــة لــه، فــي المائــة100إلــىتصــل حصــتها أنحیــث یمكــن 
كــون غیــر خاضــعة فائــدة المعتمــدة فیهــا تنســب الفــإنبالتــالي و غلبهــا قــروض مبنیــة علــى قــرارات سیاســة مركزیــة، أ 

مـن قـدرة البنـوك ه بـالرغمأنـأيساس الحفاظ علـى مصـالح االطـراف المتعاقـدة، نما تكون على ألمبدأ المنافسة، وإ 
مؤسســات أنســعار فائـدة منافسـة ألسـعار الفائــدة المقدمـة مـن قبـل البنــوك العمومیـة، غیـر الخاصـة علـى عـرض أ

التعامل مع البنوك العمومیة.إلىالقطاع العام تتجه

تساهم القدرة التمویلیة للبنوك العمومیة في جلب عمـالء المؤسسـات العمومیـة، خاصـة أخرىمن جهة و 
تمویـل كبیـر ولمـدة زمنیـة طویلـة، ممـا یجعـل البنـوك الخاصـة غیـر إلـىفي حالة المشاریع الضـخمة والتـي تحتـاج 

وع االسـتثماري، صـة فـي حالـة وجـود مخـاطر مرتبطـة بـذلك المشـر قادرة على المغامرة في مثـل هاتـه القـروض، خا
مام البنوك العمومیة في الحصول على هذا التمویل.مما یبقي المجال أ

فیمـا یخــص المعادلــة الثالثــة فهـي تحــاول تفســیر الحصــص الســوقیة الحالیـة للبنــوك عبــر مجموعــة مــن و 
مــن التغیــر فــي الحصــص الســوقیة فــي المائــة63.29المتغیــرات المفســرة، حیــث اســتطاعت المعادلــة مــن تفســیر 

) t-1للســنة ( داءهمــا: مؤشـر األو للبنـوك، هاتـه االخیــرة كانـت لــدیها عالقـات معنویــة مـع متغیـرین مفســرین فقـط 
لكــن بشــكل و علــى الحصــة الســوقیة یــؤثر طردیــاه كــان فإنــ) t-1للســنة ( داءبالنســبة لمؤشــر األو وملكیــة البنــك؛

زیــادة تقــدر ب إلــىهــذا ســیؤدي فــإنداءفــي مؤشــر األفــي المائــةـ واحــدعنــد حــدوث زیــادة بــضــعیف حیــث أنــه 
ف جدا.یعد ضعیثراألفإنبالتالي و ،في الحصة السوقیة للبنكفي المائة0.008

الحصـة السـوقیة الخاصـة و بـین ملكیـة البنـك عالقـة طردیـةضا بتوضـیح وجـود أییسمح الجدول السابق 
عالقتـه باالتفاقیـات المبرمـة بـین البنـوك و ،التحلیـل الـذي تـم تقدیمـه حـول التركیـزإلـىیرجـع السـبب فـي ذلـك و بـه، 

البنوك العمومیة كانـت لـدیها االفضـلیة فـي السـوق مـن خـالل أنوالمؤسسات االستراتیجیة الوطنیة، حیث الحظنا 
متغیر ملكیة البنك لدیه أنعتبرة، حیث نجد هذا مكنها من احتالل حصص سوقیة مفإنبالتالي و ،تلك االتفاقیات

.خرىعلى تفسیر التغیر في الحصة السوقیة مقارنة ببقیة المتغیرات المفسرة األأكبرقدرة 
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3.36تفسـیر إلـىصـلت نتـائج الجـدول و تو ،للبنوكXحاولت المعادلة الرابعة تحلیل التغیر في الكفاءة 

متغیـر مـن المتغیـرات أيع مـلیس لدیها عالقة معنویـةXالكفاءة أنیوضح الجدول و من التغیر بها، في المائة
المفسرة.

عالقة معنویـةالهكفاءة الحجم لیس أنتوضح النتائج الخاصة بالمعادلة الخامسة من نموذج الدراسة 
ت ، ممـا یـدل علـى كفـاءة البنـوك تعـد متغیـراXمتغیر من المتغیرات المفسـرة، حالـه فـي ذلـك حـال الكفـاءة أيمع 

خارجیة تتحدها قیمها خارج نموذج الدراسة.

) في الصناعة المصرفیة في الجزائر:Lerner Indexاختبار مؤشر لرنر ( .2

من أجل اختبـار العالقـة بـین هیكـل الصـناعة واألداء فـي الصـناعة المصـرفیة، سـنحاول فـي هـذا العنصـر تطبیـق 
تكلفـة -الخاص بالصناعات ذات هیكل احتكار قلة، و حسبه فان العالقة بین نسبة الهامش سعرLernerمؤشر 

=:              1الشكل التاليكار قلة هي على حتحدیة في الصناعة ذات هیكل ا

=ولتحلیل العالقة بین هامش التكلفة و مؤشر هیرشمان هیرفندال، سنحاول االعتماد على النموذج التالي: ( ؛ حیـــث ســـنقوم بتشـــكیل معادلـــة انحـــدار بســـیط بـــین مقـــدار هـــامش التكلفـــة فـــي الصـــناعة (
، ومؤشر هیرشمان هیرفندال لها، وذلك وفق الشكل التالي:2004/2010الل الفترة المصرفیة في الجزائر خ = تمثل مقلوب مرونة الطلب في الصناعة، والتي نفترض أنها ثابتة خالل ؛ حیث أن +

ك الخاصة، والبیانات فترة الدراسة، كما سنعتمد في عملیة التقدیر على فئتین من البنوك: البنوك العمومیة و البنو 
الخاصة بمتغیرات الدراسة مبینة في الجدول التالي:

1 Lynne Pepall, Dan Richards & George Norman, op cit, p 56.

: تمثل سعر المنتجحیث أن: 
متوسط التكلفة الحدیة للصناعة؛: 

تكلفة حدیة؛-: نسبة الهاش سعر

: مؤشر التركیز لهیرشمان هیرفندال؛
مرونة الطلب السعریة؛: 
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: البیانات الخاصة بمتغیرات مؤشر لرنر في الصناعة المصرفیة الجزائریة )19ـ 5(جدول رقم 

نسبة ھامش التكلفة في 
%البنوك العمومیة

نسبة ھامش التكلفة 
%في البنوك الخاصة

للصناعة HHIمؤشر 
المصرفیة في الجزائر

السنة

7,46 39,74 0,2086 2004
10,7 50,88 0,2009 2005
25,11 43,71 0,1988 2006
33,39 45,83 0,2231 2007
40,07 42,31 0,2487 2008
47,99 44,02 0,2315 2009
54,45 48,48 0,1908 2010

.2010و 2006،2009بنك الجزائر للسنوات عداد الباحث باالعتماد على تقاریر من إ :المصدر

نالحظ من خالل الجدول السابق التقارب في قیم الهامش بین البنوك العمومیة والخاصة، مما یدل على 
عدم وجود سلطة للبنوك العمومیة داخل الصناعة المصرفیة في الجزائر، بالرغم مـن قـیم التركیـز المرتفعـة نسـبیا، 

ز علــى قــیم الهــامش، ســنحاول االعتمــاد علــى طریقــة المربعــات الصــغرى العادیــة، و ومــن أجــل دراســة أثــر التركیــ
النتائج مبینة في الجدول التالي:

.2004/2010: نتائج تقدیر مؤشر لرنر للصناعة المصرفیة في الجزائر خالل الفترة )20ـ 5(الجدول رقم 

المتغیر التابع هامش التكلفة للبنوك 
العمومیة

امش التكلفة للبنوك المتغیر التابع ه
الخاصة

p-valuet-studentالمعاملp-valuet-studentالمتغیرالمعامل
0.5948030.5779222.9985-1.1461390.3036-83.06136HHi
الحد الثابت0.2048860.8457-16.551854.0230200.010162.82305-

0.0660820.208063R square
.Eviews 8: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر

یتضح مـن الجـدول التـالي أن مؤشـر التركیـز لـیس لـه أثـر معنـوي علـى قیمـة الهـامش سـواء فـي البنـوك 
ممـا یعنـي أن األثـر هـو غیـر معنـوي، ممـا 0,05كانت أكبر من P-valueالعمومیة أو الخاصة، حیث أن قیمة 

في الصناعة المصرفیة في الجزائر.Bergerعلیها من تطبیق نموذج یدعم النتائج المتحصل
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ةـــــــــــــالصـــــــــــخ

في الصناعة المصرفیة داءاألو تضمن هذا الفصل عملیة تحلیل العالقة التي تربط بین هیكل الصناعة 
مؤسسـة مالیـة واحـدة و ،بنك13في الجزائر، حیث تم في البدایة تقدیر مؤشرات الكفاءة الخاصة بعینة مكونة من 

العدیـد مـن تلـك أنهـو ،أنالنتیجـة التـي تـم التوصـل فـي هـذا الشـو ، 2004/2014تنشط في الجزائر خالل الفترة 
موجبـة، ممـا یعنـي امكانیـة تحسـین مسـتوى تكالیفهـا مـن خـالل زیـادة البنوك المدروسة كانت تتمتـع بوفـورات حجـم

مــن بقلیــل أحسـنالبنــوك العمومیـة كانــت أنإلـىمـا بخصــوص الكفـاءة التشــغیلیة فقـد تــم التوصــل ، أاإلنتــاجحجـم 
الخاصة من حیث الكفاءة التشغیلیة.البنوك 

ر اسـتخدام نمـوذج بـ، عأداء-ةتحلیـل العالقـة هیكـل صـناعأجـل مـن Bergerتم االعتماد على نمـوذج 
عالقـة موجبـة معنویـة وجـود إلـىاسلوب المربعات الصغرى على مـرحلتین؛ حیـث تـم التوصـل و نیة المعادالت اآل

العائـــد علـــى الموجـــودات، كمـــا تـــم و معـــدالت العائـــد علـــى حقـــوق الملكیـــة و بـــین الحصـــة الســـوقیة للبنـــوك ومباشـــرة 
موجـبأثـرالحصـة السـوقیة كـان لهـا أن، علـى اعتبـار عالقـة متبادلـةتلـك العالقـة السـابقة هـي أنإلـىالتوصل 

على الحصة السوقیة.معنويو موجب أثرجانب كون هاته االخیرة لها إلى، داءعلى مؤشرات األمعنويو 

مـــا عـــدا فرضـــیة القـــوة Bergerلنمـــوذج خـــرىمـــن الفرضـــیات األأيبینـــت نتـــائج الدراســـة عـــدم تحقـــق 
.RMPالسوقیة 
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ـــت تحلیـــل ســـلوك االســـواق  ـــر االقتصـــاد الصـــناعي احـــد فـــروع العلـــوم االقتصـــادیة التـــي حاول یعتب
تحقیق الرفاهیـة االجتماعیـة، حیـث تـم من اجلكیفیة توجیهه و ،والصناعات، في سبیل تحدید طبیعة ذلك السلوك

النظــر الــى االقتصــاد الصــناعي علــى انــه القطــب الثالــث مــن اقطــاب التحلیــل االقتصــادي، الــى جانــب كــل مــن 
الــذي یهــتم بتحلیــل التوازنــات االقتصــاد الكلــيو الــذي یهــتم بتحلیــل ســلوك االفــراد االقتصــادیین،االقتصــاد الجزئــي

الكلي.و القتصاد الصناعي على التحلیل البیني الوسیط بین التحلیل الجزئي تمحور اهتمام ا،الكلیة لألمم

-اعتمد التحلیل االقتصـادي الصـناعي علـى اسـتخدام اداة رئیسـیة ممیـزة لـه تعـرف بنمـوذج الهیكـل
هــي: هیكــل الصــناعة، و ،األداء، هاتــه االداة التــي تشــتمل علــى ثــالث عناصــر اساســیة داخــل الصــناعة-الســلوك

تســتند عملیــة بالتــالي اداء الصــناعة ككــل؛ حیــث و ،أداء تلــك المنشــآتو آت العاملــة داخــل الصــناعة ســلوك المنشــ
من ثم محاولة تحلیل العالقة التي یمكن ان تربط بین و التحلیل على تحلیل سلوك كل عنصر من تلك العناصر، 

مجـرد االكتفـاء لـیس و ك العالقـة، فـان التحلیـل قـام اساسـا علـى الواقـع االقتصـادي لتلـعلیه و تلك العناصر الثالثة، 
بالربط النظري فقط.

ـــین تلـــك العناصـــر و  ـــدان االقتصـــاد و نظـــرا لتشـــعب العالقـــة ب ـــاحثون فـــي می ـــد حـــاول الب تعقـــدها، فق
الى عالقات فرعیة یمكن ان تجمـع بـین عنصـرین فقـط مـن ،الصناعي تجزئة عملیة تحلیل تلك العالقة االجمالیة

انطالقا ،على امل ان یتم في المستقبل التوصل الى تحلیل تلك العالقة االجمالیةذلكو العناصر الثالثة السابقة، 
من النتائج الخاصة بتلك العالقات الفرعیة.

تعلـــق و ، SCPبحثنـــا هـــذا حـــول تحلیـــل احــدى تلـــك العالقـــات الفرعیـــة لنمـــوذج ال موضـــوع تمحــور 
أداء المؤسسات العاملة بهـا، ایـن حاولنـا معالجـة الموضـوع فـي خمسـة ة و االمر بتحلیل العالقة بین هیكل الصناع

األداء فـــي و هیكـــل الصـــناعة فصـــل خـــامس عبـــارة عـــن دراســـة قیاســـیة للعالقـــة بـــین و فصـــول: أربعـــة منهـــا نظریـــة 
حیث تركزت الدراسة المیدانیة على تطبیق احد النماذج االساسیة المستخدمة في الصناعة المصرفیة في الجزائر، 

حیـث قمنـا ، 1995الـذي طـوره سـنة Bergerیتعلـق االمـر بنمـوذج و األداء، و یل العالقة بـین هیكـل الصـناعة تحل
مـن ثـم اسـتخدام و ، SFAباستخدام اسـلوب ال 2003/2014في البدایة بتقییم كفاءة عینة من البنوك خالل الفترة 

ناشطة في الصناعة المصرفیة الجزائریة على عینة من البنوك الbergerمؤشرات الكفاءة في تقدیر معالم نموذج 
ه الدراسة الى النتائج التالیة:ذتوصلنا من خالل هو . 2004/2014خالل الفترة 
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مناقشة الفرضیاتو نتائج الدراسةأوال: 

نتائج الدراسة النظریة: .1
 تتحـــدد مالمـــح هیكـــل الصـــناعة باالعتمـــاد علـــى اربعـــة مؤشـــرات اساســـیة هـــي: تركیـــز الصـــناعة، عوائـــق

، غیر ان اهمیة داخل الصناعةدرجة التكامل العمودي بین المؤسسات العاملةو الدخول، تمییز المنتجات 
؛ كل مؤشر منها في تحدید هیكل الصناعة یمكن ان یختلف من صناعة الى اخرى

 یسمح تركیز الصناعة بإعطاء صورة اولیة عن الهیكل السائد داخل الصناعة، حیـث انـه یـوفر معلومـات
عن مدى سیطرة فئة صغیرة من المؤسسات على جزء كبیر من المبیعات داخل الصناعة، غیـر ان هاتـه 

اك عوامــل بدقــة، علــى اعتبــار ان هنــالهیكــل الحقیقــي للصــناعةالمعلومـات ال تعــد كافیــة مــن اجــل اعطــاء 
اخرى بإمكانها المساهمة الى جانب التركیز في تحدید معالم هیكل الصناعة، كما ان االقتصاد الصناعي 

ما نجده مثال في نظریة االسواق التنازعیة؛و هو الحدیث اضاف الى العوامل السابقة عنصر السلوك، 
ة بالمؤسسات خاصة مـا تعلـق یمتلك عنصر التركیز قدرة كبیرة على تفسیر العدید من السلوكیات الخاص

غیرهــا مــن الســلوكیات االســتراتیجیة، الــى جانــب قدرتــه علــى و التســعیر و التطــویر و البحــث و منهــا بــاإلعالن 
لهذا فقد شهد هذا المؤشر استخداما كبیرا في الدراسات المیدانیة التي حاولت و تفسیر االداء الخاص بها، 

ث ان اغلب تلك الدراسات اكتفت باستخدام مؤشر التركیـز األداء، حیو تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة 
في التعبیر عن هیكل الصناعة؛

 ان اختیار مؤشر التركیز االحسن لتقییم التركیز داخل صناعة ما یرتبط بالهدف من عملیة القیاس؛

مثل حجم السوقیتأثر تركیز الصناعة بالعدید من العوامل، حیث یتأثر التركیز ببعض العوامل الهیكلیة،
بـنمط نمـو المنشـآت العاملـة ایضـایتـأثر كمـاكذلك هیكل الطلب داخـل السـوق الخـاص بتلـك الصـناعة، و 

تنظیم التجارة الخارجیة المتعلـق بالسـلع المنتجـة و في الصناعة، طول دورة حیاة المنشآت داخل الصناعة 
من قبل الصناعة؛

 الحــاالت عوائــق لــدخول منافســین جــدد الــى الصــناعة، النطــاق فــي الكثیــر مــن و تشــكل اقتصــادیات الســلم
بالتـالي فـان ذلـك لـه اثـر و ، اقتصادیات السلم داخل الصناعة لها اثر علـى حجـم االنتـاج االمثـلانحیث

على حجم االستثمار الالزم لبلوغ مستوى تكالیف المنشآت الموجودة داخل الصناعة.
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 فـي حمایـة بعـض الصـناعات مـن دخـول ،مسـتوى الـدولتساهم السیاسات الصناعیة التي یتم تبنیها على
بالتالي حمایتها من المنافسة المحتملة؛و ،منشآت جدیدة لها

 توزیــع المنتجــات عــن مواقــع اســتهالك تلــك المنتجــات یلعــب دورا مهمــا فــي و البعــد الجغرافــي لمواقــع انتــاج
تمییز المنتجات داخل الصناعة؛

امام دخول متعاملین جـدد الـى داخـل الصـناعة، سـواء كانـت تعمل عوائق الدخول الى الصناعة كحواجز
انهـا كانـت نتیجـة بعـض االسـتراتیجیات التـي قامـت و تلك العوائق ناتجـة عـن خصـائص تلـك الصـناعة، ا

؛بتبنیها المؤسسات الموجودة داخل الصناعة
 تســعى المؤسســات الــى التكامــل العمــودي مــن اجــل تحقیــق جملــة مــن االهــداف، فــي مقــدمتها العمــل علــى

زیادة سیطرتها على السوق.و الحفاظ على حصتها السوقیة، 
 حیث تشتمل العوامل الداخلیة في العوامل ، لهاالخارجیة و یتأثر أداء المنظمة بالعدید من العوامل الداخلیة

، PESTELمجموعـة ، بینما تشتمل العوامل الخارجیة على ما یعرف بهامستخدمة من قبلالتقنیة والموارد ال
التي هي اختصار للعوامل السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیـة، التكنولوجیـة، البیئیـة والقانونیـة للمنظمـة، و 

تتأثر بها؛و حیث تعتبر المنظمة على انها جزء من هاته البیئة الكلیة تأثر فیها 
جــاح عملیـة تقیــیم األداء ضـرورة تــوفر مجموعــة مـن المتطلبــات فـي مقــدمتها نجـد وضــوح اهــداف تتطلـب ن

مــدى التنســیق بـــین و قابلیتهــا للتنفیــذ، الــى جانــب تــوفر المؤسســة علــى نظــام جیــد للمعلومــات و المؤسســة 
مختلف الجهات المسؤولة على تقییم اداء المؤسسة؛

تقــل مــن فكــرة كونــه یعبــر عــن ذلــك القطــاع الثــانوي شــهد مفهــوم الصــناعة تحــوال فــي مضــمونه، حیــث ان
قابلـة الـذي یعبـر علـى انـه مجموعـة مـن المؤسسـات التـي تنـتج منتجـات و ،التحویلي الى الشكل الجدید له

بالتـالي فـان مفهومهـا اصـبح قریبـا مـن و تسـوق فـي نفـس السـوق؛ و لإلحالل فیمـا بینهـا، تلبـي نفـس الرغبـة 
السوق؛و مفهوم القطاع 

 الصــناعي، غیــر ان البــاحثین فــي مجــال االقتصــاد و بــالرغم مــن التشــابه بــین التحلیــل االقتصــادي الجزئــي
ا االخیر یتمیز عن التحلیل الجزئي في مجموعة من الصفات، تضم كل من جودة ذالصناعي یرون ان ه

ســـلوك المعلومـــات، عقالنیـــة االفـــراد االقتصـــادیین، خصـــائص الســـوق، حجـــم المنشـــآت، دالـــة االنتـــاج،
تنظیم السوق؛و المنشآت 
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األداء (المعـروف -السـلوك-یرتكز التحلیل االقتصادي الصـناعي فـي عملیـة التحلیـل علـى نمـوذج الهیكـل
مـن و )، حیث یتم تحلیل خصـائص كـل عنصـر مـن العناصـر الثالثـة المكونـة لـه مـن جهـة، SCPبنموذج 

جهة اخرى یتم تحلیل العالقة التي تربط بین تلك العناصر؛
دمت نظریــــة االســــواق التنازعیـــــة نظــــرة جدیــــدة لهیكـــــل الصــــناعة، حیــــث بینـــــت بــــأن تركیــــز الصـــــناعة قــــ

انما سلوك و والخصائص الهیكلیة االخرى لیست وحدها قادرة على التعبیر عن الهیكل الحقیقي للصناعة، 
ســة المنشــآت داخــل الصــناعة بإمكانــه ایضــا تحدیــد معــالم هیكــل الصــناعة، حیــث انــه فــي حالــة كــون مؤس

وجـود منافسـة واحدة داخل الصناعة فان هذا یعني وجود تركیز كبیر داخل الصناعة، غیر انـه فـي حالـة
مـن التامـة،هیكـل المنافسـةمشابه لسـلوك المؤسسـات العاملـة فـي سلوك بانتهاج قیام المؤسسةو محتملة، 

قریــب مــنلصــناعة اهیكــلفــان هــذا یجعــل مــن،االربــاح المحققــةو مســتوى االســعار و حیــث حجــم االنتــاج 
؛التامةمنافسةالهیكل 

 الربحیـة، علـى ان هاتـه العالقـة هـي عالقـة و اغلب الدراسات التي قامت بتحلیل العالقة بین التركیز تتفق
یر خطي؛غلكن بشكل و غیر خطیة، اي ان التركیز بإمكانه المساهمة في تحسین اداء الصناعة و موجبة 

 عنــد ادراج متغیــر الحصــة الســوقیة كمتغیــر مفســر ألداء الصــناعة الــى جانــب التركیــز، فــان اثــر التركیــز
باألثر الموجب للحصة السوقیة على األداء؛یصبح ضعیفا مقارنة على االداء 

 مـن اثـر اكبـرتأثر عوائق الدخول بقسط كبیر على اداء الصناعة، حیث ان اثرها على االداء كـان دائمـا
زیــز العالقــة بــین تركیــز الصــناعة المســاهمة فــي تعبإمكانهــاالتركیــز علــى االداء، كمــا ان عوائــق الــدخول 

عوائــق الــدخول علــى و أدائهــا، حیــث ان العدیــد مــن الدراســات المیدانیــة التــي درســت اثــر كــل مــن التركیــز و 
ان اثــر و مــن اثــر التركیــز، اكبــراداء الصــناعة، توصــلت الــى ان اثــر عوائــق الــدخول علــى االداء كــان 

التركیز في وجود عوائق للدخول كان اكبر من اثره في حالة عدم وجودها؛
 الــواردات علــى طبیعــة العالقــة بــین تركیــز و تــأثر خصــائص التجــارة الخارجیــة مــن حیــث حجــم الصــادرات

مفســـر أدائهـــا، حیـــث توصـــلت بعـــض الدراســـات الـــى انـــه عنـــده ادراج حجـــم الـــواردات كمتغیـــر و الصـــناعة 
األداء اصبحت غیر معنویة، فـي حـین توصـلت دراسـات اخـرى الـى ان و فان العالقة بین التركیز ،لألداء

معنویة؛و تلك العالقة كانت موجبة 
 عرفـــت الصـــناعة المصـــرفیة علـــى المســـتوى العـــالمي العدیـــد مـــن التطـــورات بفعـــل العولمـــة المالیـــة، حیـــث

عبـــر نــزع الحــدود علــى االســـواق ،الصــناعة المصــرفیةســاهمت هاتــه االخیــرة فــي زیـــادة المنافســة داخــل 
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هذا من شأنه التأثیر و بالتالي فان االسواق المحلیة لتلك الدول شهدت ظهور منافسین اجنبیین، و المحلیة، 
الـــى جانـــب هـــذا فـــان الصـــناعة المصـــرفیة عرفـــت ظهـــور منافســـین غیـــر و علـــى ســـلوك البنـــوك المحلیـــة، 

، خـدمات مشـابهة لخـدمات البنـوكو غیـر مالیـة تقـدم منتجـات و یـة هـم عبـارة عـن مؤسسـات مالو مصرفیین، 
؛تسوق في نفس السوق الذي تنشط فیه تلك البنوكو 

 خصوصیات العملیة االنتاجیة في البنوك جعل من عملیة تقییم الكفاءة الخاصة بها امرا صعبا، حیث انه
ممـا نـتج ، اربـات المفسـرة لهـا، نتیجـة وجـود العدیـد مـن المقمخرجات البنوكو من الصعب تحدید مدخالت 

صعوبة تقییم مستوى التكالیف الخاصة بها؛عنه
 تخضع الصناعة المصرفیة في مختلف دول العالم الى نوعین من التنظیم، تنظیم محلي یكون في الغالب

تنظیم على المستوى الدولي یكون مدعوما من قبل قرارات لجنة بازل.و تحت اشراف البنوك المركزیة، 

الدراسة المیدانیةنتائج.2
 الحصــة الســوقیة ، حیــث كانــت 2004/2014الودائــع كانــت مرتفعــة خــالل الفتــرة و نســب تركیــز القــروض

هیرشـــمان لتركیـــز الصـــناعة هیرفنـــدال كمـــا أن مؤشـــر ،فـــي المائـــة80دائمـــا اكبـــر مـــن للبنـــوك العمومیـــة 
مما یدل على ،0,8ان فوق كCR5قیمة مؤشر و ، 0,2كان في الغالب قریبا من ،المصرفیة في الجزائر

أي وجــود تركیــز مرتفــع داخــل فــي الجزائــر،ةالمصــرفیجــزء كبیــر مــن الســوقبقــاء ســیطرة الدولــة علــى
؛هذا یثبت تحقق الفرضیة األولىو الصناعة المصرفیة في الجزائر، 

 ،بالتـــالي فـــان هـــذا مـــا یمكـــن ان یفســـر و أغلـــب معـــامالت القطـــاع الحكـــومي كانـــت مـــع البنـــوك العمومیـــة
التركیز المرتفع في القطاع المصرفي في الجزائر، هاتـه المعـامالت كانـت فـي الغالـب بنـاء علـى قـرارات 

ال تخضــع لمبــدأ المنافســة، اي انهــا لــم تكــن بنــاءا علــى كــون العــروض المقدمــة مــن قبــل البنــوك و مركزیــة 
مـا یمكـن ان یـؤثر علـى المسـتوى الحقیقـي للتحریـر هـذا و ، الحكومیة احسن من عروض البنـوك الخاصـة

؛المصرفي في الجزائر
 اثــر علــى تراجــع 2003الصــناعي الجزائــري خــالل ســنة و البنــك التجــاري و لقــد كــان ألزمتــي بنــك الخلیفــة

هـــذا مـــا ادى الـــى انســـحاب هاتـــه االخیـــرة مـــن الســـوق المصـــرفي و ، الثقـــة فـــي البنـــوك الخاصـــة الجزائریـــة
د تشدید الرقابة علیها من قبل البنك المركزي الجزائري؛الجزائري، خاصة بع
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معدل العائد على متوسـط اجمـالي حقـوق الملكیـة و ،مؤشرات معدل العائد على متوسط اجمالي االصول
هـذا مـا جعـل البنـوك الخاصـة وفـق هـذا المؤشـر و كانت في البنوك الخاصة احسن من البنوك العمومیة، 

االصـــول إلجمـــاليالســـبب فـــي ذلـــك یمكـــن رده الـــى الحجـــم الكبیـــر و احســـن أداء مـــن البنـــوك العمومیـــة، 
بالتــالي فــان هــذا یعبــر عــن ضــعف فــي اســتخدام اصــول و فــي البنــوك العمومیــة، واجمــالي حقــوق الملكیــة 

البنوك العمومیة مقارنة بالبنوك الخاصة؛
اغلــب البنــوك المكونــة لعینــة الدراســة بوفــورات حجــم موجبــة مــا عــدا كــل بنــك تتمتــعAGB بنــك ،BAD

بنـــك البركـــة، ممـــا یعنـــي ان هاتـــه البنـــوك بإمكانهـــا العمـــل علـــى تحســـین تكالیفهـــا المتوســـطة، حیـــث ان و 
مما یعنيهي فائضة، تلك البنوك من التكالیف ل%20، اي ان %80وفورات الحجم لها كانت اقل من 

وفـق الشــكل االمثــل، كمــا باإلنتــاجمــن تكالیفهـا اذا قامــت %20ن تلـك البنــوك كانــت قـادرة علــى تــوفیر ا
تحســـین تكالیفهـــا المتوســـطة مـــن خـــالل زیـــادة حجـــم االنتـــاج، بإمكانهـــایعنـــي هـــذا ایضـــا ان تلـــك البنـــوك 

االستفادة من اقتصادیات السلم؛و 
اءة التشـــغیلیة للبنـــوك الخاصـــة، حیـــث ان متوســـط الكفـــاءة التشـــغیلیة للبنـــوك العمومیـــة احســـن مـــن الكفـــ

یمكـن رد هـذا الـى حجـم و في البنوك الخاصـة، 0.6مقابل 0.66الكفاءة التشغیلیة للبنوك العمومیة كان 
الذي مكنها من تغطیة تكالیفها، على اعتبار ان معامالت البنوك العمومیة و ،المخرجات للبنوك العمومیة

لها بتحصیل هوامش ربحیة كبیرة؛خاصة مع القطاع العام، سمح 
 یعتبر بنك الخارجي للجزائر البنك االكثر كفاءة مقارنة بالبنوك الموجودة فـي عینـة الدراسـة، حیـث ابـدى

تحكمــا افضــال فــي التكــالیف مقارنــة بــالبنوك االخــرى، كمــا ان كفــاءة الحجــم لهــذا البنــك كانــت كهــذا البنــ
ولــیس مــن صــالح ،كــالیف مقارنــة بالمخرجــات یعتبــر جیــداقریبــة مــن الواحــد، ممــا یــدل علــى ان حجــم الت

لهذا نجد هـذا البنـك و نتاج، ألن هذا من شأنه زیادة التكالیف المتوسطة للبنك، البنك التوسع اكثر في اال
ـــى اســـتراتیجیة التركیـــز ـــة فـــي القطاعـــات ،یعتمـــد كثیـــرا عل حیـــث یركـــز نشـــاطه علـــى المؤسســـات العامل

یحاول تلبیـة رغبـات عمالئـه هالدفاع الوطني، وبالتالي فانو المناجم و وقات االستراتیجیة مثل قطاع المحر 
اقــل مـن عــدد وكـاالت بنــوك عمومیـة اخــرى، و لهــذا نجـد ان عــدد وكـاالت هــذا البنـك هـو بأقـل التكـالیف، 

بإنشـاءغیر ان توزیع وكاالتـه عـادة مـا یكـون بـالقرب مـن عمـالءه االسـتراتیجیین، بـل احیانـا یقـوم البنـك 
ظروفهم؛  و بأوقات عمل تتناسب و یكون قریبا منهم، لله داخل المباني الخاصة بعمالئه مكاتب
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 بنــك فــي عینــة الدراســة14مــن 11مســتوى الكفــاءة فــي البنــوك الناشــطة فــي الجزائــر، حیــث انتقــارب
، مما یدل على تقارب مستوى الكفاءة بینها؛0.41و0.75كفاءتها كانت محصورة بین 

العاملــة فــي الصــناعة المصــرفیة فــي الجزائــر، كمــا أن یس لــه أثــر علــى ربحیــة البنــوكتركیــز الصــناعة لــ
عالقـة موجبـة، معنویـة الربحیة أیضا لیس لها اثر معنوي على تركیز الصناعة، مما ینفي فرضیة وجود 

؛ینفي تحقق الفرضیة الثانیةهذا و ،بین المتغیرینمتبادلة تربط و 
 معنوي على مؤشرات ادائها، حیث انه كلما زادت الحصة للبنك و الحصة السوقیة للبنوك لها اثر موجب

بالتالي فان هذا یعني زیادة في االرباح الناتجة عن تلك و فان هذا یكون نتیجة زیادة القروض الممنوحة، 
القروض، مما یؤدي الى تحسین مؤشرات اداء تلك البنوك؛

یمكـن رد هـذا و فـي السـنة التـي تلیهـا، ل السنة السابقة على الحصـة السـوقیة للبنـكیؤثر اداء البنوك خال
مـن جهـة و الى ان النتائج المحققة من قبل البنوك توفر قدرة اضافیة على التوسع في نشاطها من جهة، 

للبنوك، مما یسمح من قبل عمالئهمثقة اضافیة البنوك اخرى فان اي تحسن في النتائج المحققة یعطي 
الحصــة التــي تــنص علــى أن و ، یثبــت تحقــق الفرضــیة الثالثــةهــذا و ، اســتقطاب المزیــد مــن العمــالءمــن

؛تهاربحیبمتبادلةو عالقة موجبة، معنویة السوقیة للبنوك العاملة في الجزائر تربطها
 ،هــذاو العائــد علــى حقــوق الملكیــة ســلبا مــع ملكیــة البنــك، و تــرتبط معــدالت العائــد علــى اجمــالي االصــول

یعني ان أداء البنوك الخاصة في عینة الدراسة، كان احسن من اداء البنوك العمومیة؛
،عالقــة موجبــة، معنویــة ممــا یســتبعد وجــود الكفــاءة التشــغیلیة للبنــوك ال تــؤثر علــى ربحیــة تلــك البنــوك

؛الرابعةینفي تحقق الفرضیة بالتالي فان هذا و ومتبادلة بینهما، 
 عالقـة موجبـة، معنویـة ومتبادلـة مما یسـتبعد وجـود تلك البنوك،ربحیةكفاءة الحجم للبنوك ال تؤثر على

؛ینفي تحقق الفرضیة الخامسةبالتالي فان هذا و بینهما، 
 الكفـــاءة التشـــغیلیة للبنـــوك ال تـــؤثر علـــى تركیـــز الصـــناعة المصـــرفیة، وال علـــى الحصـــة الســـوقیة للبنـــوك

الحصـــة الســـوقیة للبنـــوك ال تـــؤثر علـــى الكفـــاءة التشـــغیلیة لتلـــك و العاملـــة بهـــا، كمـــا ان كـــل مـــن التركیـــز 
ة التشــغیلیة للبنــوك تــربط الكفــاءعالقــة عكســیة، معنویــة ومتبادلــةوجــود بالتــالي فــان هــذا ینفــيو البنــوك، 

؛عدم تحقق الفرضیة السادسةمما یعني العاملة في الجزائر بهیكل الصناعة،
 ،لكنهـــا ال علـــى الحصـــة الســـوقیة للبنـــوك و كفـــاءة الحجـــم للبنـــوك تـــؤثر علـــى تركیـــز الصـــناعة المصـــرفیة

الحصـة السـوقیة للبنـوك ال تـؤثر علـى كفـاءة الحجـم لتلـك البنـوك، و العاملة بها، كمـا ان كـل مـن التركیـز 
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للبنــوك العاملــة فــي الحجــمتــربط كفــاءة عالقــة عكســیة، معنویــة ومتبادلــةبالتــالي فــان هــذا ینفــي وجــود و 
؛ةبععدم تحقق الفرضیة السامما یعني الجزائر بهیكل الصناعة،

 ،یمكـن رد هـذا الـى ان و یؤثر متغیر نصیب الفرد من الناتج الداخل الخـام ایجابیـا علـى تركیـز الصـناعة
بالتــالي و اغلـب القطاعــات التـي اســتفادت مــن التحسـن فــي النــاتج الـداخلي الخــام هــي قطاعـات عمومیــة، 

فـان هـذا سـیزید علیـهو بشـكل اكبـر مـن البنـوك الخاصـة، فان هذا التحسن ستستفید منه البنوك العمومیـة
بالتالي زیادة التركیز داخل الصناعة؛و من الحصص السوقیة لتلك البنوك العمومیة، 

 البنـوك العاملـة بهـا، بـأداءمباشرة و یربط هیكل الصناعة المصرفیة في الجزائر عالقة موجبة، معنویة
ربحیتها.و للبنوك الحصة السوقیةمباشرة بینو ممثلة أساسا بوجود عالقة موجبة هذه العالقة 

االقــــــتـــراحــــــــــــــــاتثانیا: 

مـن جهـة،على ضوء النتائج التـي تـم التوصـل الیهـا، یمكـن ان نقـدم الـى ادارات البنـوك العاملـة فـي الجزائـر
جملـة علـى راسـها البنـك المركـزي الجزائـري،و والى السلطات النقدیة المشرفة علـى نشـاط البنـوك فـي الجزائـر 

التوصیات التالیة:

 علــى تــوفیر أكبــر قــدر العمــلتشــجیع المنافســة داخــل الصــناعة المصــرفیة فــي الجزائــر، مــن خــالل
سـیطرة البنـوك العمومیـة علـى الصــناعة تشـجیعالمنافسـة التامـة، علـى اعتبــار ان شـروطممكـن مـن

ان مؤشـرات اسـتخدام مـوارد تلـك البنـوك العمومیـة، حیـثضعفسیبقي على المصرفیة في الجزائر
ROAAوROAEبالتالي فان هذا یعني ان تلك البنوك العمومیة و كانت منخفضة، العمومیةللبنوك

بإمكانها تحقیق عوائد اكبر من تلك االصول المستخدمة؛
 العمــل علــى تطــویر الكفــاءة التشــغیلیة للبنــوك، حیــث الحظنــا ان مصــدر االیــرادات المرتفعــة للبنــوك

لــیس بنــاءا علــى كفاءتهــا فــي تقــدیم منتجــات و صــص الســوقیة الكبیــرة لهــا، العمومیــة كــان نتیجــة الح
الـدلیل علـى هـذا و بالتالي فان هذا لم یخلق لـدیها الحـافز علـى تطـویر كفاءتهـا، و بتكالیف منخفضة، 

ان كفاءة البنوك في الجزائر لیس لدیها اي عالقة بخصائص تركیز الصناعة المصرفیة؛ 
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ة في تقدیم الخدمات المصرفیة، خاصة ما تعلـق بالبنیـة التحتیـة، حیـث تطویر التكنولوجیا المستخدم
یسمح بالتالي فان هذا قدو العمل على تحسین هیكل تكالیف البنوك، بإمكانهاان التكنولوجیا الجیدة 

بالتــالي فــان هــذا ســیفتح المجــال امــام البنــوك علــى توســیع و لهــا مــن تحســین وفــورات الحجــم للبنــوك، 
مــن جهــة اخــرى عبــر تنویــع ســلة و جهــة، و حجــم نشــاطها، عبــر تقــدیم حجــم اكبــر مــن المنتجــات مــن 

المنتجات التي تقدمها تلك البنوك؛
 تشجیع عملیات االندماج بین البنوك العاملة في الجزائر، خاصة بـین البنـوك صـغیرة الحجـم، علـى

ان اكبــر حــاجز حــال دون تطــور نشــاط تلــك البنــوك، هــو تــدني حجــم اصــول تلــك البنــوك، اعتبــار
؛وبالتالي فان هذا یفوت عنها فرصة المشاركة في تمویل المشاریع الكبیرة ذات العوائد المرتفعة

 ،بالتــالي فـان هــذا و تشـجیع الصـیرفة االســالمیة التـي تعـد ضــعیفة مقارنـة بالمنتجــات التقلیدیـة للبنـوك
ي سوء مالئمة منتجات البنـوك لعمـالء داخـل دولـة مسـلمة، ممـا یـؤثر علـى جـودة تلـك المنتجـات یعن

حرم تلك البنوك من االجزاء السوقیة التي ال تتعامل بالربا؛سیَ من جهة اخرى و من جهة، 
 العمل على تطویر الصـیرفة االلكترونیـة فـي الجزائـر، مـن اجـل تحسـین تنافسـیة البنـوك المحلیـة فـي

تــوفیر االرضــیة القانونیــة التــي تســمح بحســن تطبیــق الصــیرفة و مواجهــة اي منافســة اجنبیــة محتملــة، 
حمایة المتعاملین بها؛و االلكترونیة 

ب حث البنـوك علـى عـرض بیاناتهـا المالیـة، توفیر قاعدة بیانات خاصة بالنظام المصرفي، الى جان
مــن جهــة اخــرى مــن اجــل تــوفیر المعلومــات التــي و مــن اجــل تــدعیم شــفافیة تلــك البنــوك مــن جهــة، 

یحتاجها الباحثون من اجل دراسة اداء الصناعة المصرفیة في الجزائر؛
مراكـز البحـث التـي تعمـل فـي المجـال و ،تشجیع التعاون بین عناصر القطاع المصرفي فـي الجزائـر

االقتصــاد المصــرفي بصــفة خاصــة، علــى اعتبــار ان الكثیــر مــن الطلبــة و االقتصــادي بصــفة عامــة 
والبــاحثین فــي المجــال المصــرفي یشــتكون مــن ضــعف التعــاون مــن قبــل الوكــاالت المصــرفیة، الــى 

االبحاث.إلعدادمة جانب تخوف موظفي تلك الوكاالت من توفیر ادنى حد من المعلومات الالز 
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اق البحثــــــــأفثالثا: 
تطرقنــا فــي هــذه الدراســة الــى عالقــة هیكــل الصــناعة المصــرفیة بأدائهــا، علــى اعتبــار ان هــذه العالقــة جــزء مــن 

علیه فـان النتـائج التـي توصـلنا الیهـا مازالـت بحاجـة الـى نتـائج و ، SCPالعالقة التي تربط بین عناصر نموذج ال 
المساهمة معهـا فـي التوصـل الـى التعبیـر عـن العالقـة االجمالیـة بـین عناصـر و دراسات اخرى من اجل تدعیمها، 

لهـذا فانـه مـن و ، الى جانب امكانیة تطبیق هاته الدراسة في صناعات اخـرى غیـر الصـناعة المصـرفیة، SCPال 
واضیع التي یمكن ان تشكل دراسات مستقبلیة، یمكن ذكر الدراسات التالیة:بین الم
تحلیل عالقة هیكل الصناعة المصرفیة بالسلوك االستراتیجي للبنوك العاملة بها؛
تحلیل عالقة السلوك االستراتیجي بأداء الصناعة المصرفیة؛
اثر هیكل الصناعة على الحجم االمثل لإلعالن؛
التطویر؛و على الحجم األمثل لتكالیف البحث اثر هیكل الصناعة
 .تحلیل العالقة بین هیكل صناعة الخدمات الفندقیة على اداء الفنادق العاملة بها



قــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــمــــــة 

املــــــــــــــــــــــــــــــراجـــــــــــــــــــع
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: بعض التعاریف الخاصة بمصطلح األداء.01الملحق رقم 

التعریفصاحب التعریف 
A.

Kherakhem
ـــى  ـــى عل ـــى القیـــام بفعـــل یســـاعد عل " تأدیـــة عمـــل أو انجـــاز نشـــاط أو تنفیـــذ مهمـــة، بمعن

1المسطرة"الوصول الى األهداف 

Miller and
Bromiley

2" محصلة قدرة المنظمة في استغالل مواردها و توجیهها نحو تحقیق األهداف المنشودة"

P.Drucker"3" قدرة المؤسسة على البقاء و االستمراریة محققة التوازن بین رضا المساهمین و العمال

D.
Kaisergruber
et J. handrieu

الشرعیة االجتماعیة لنشاط معین""اصدار حكم على 

Robins and
Weirsema

4" قدرة المنظمة على تحقیق اهدافها طویلة األمد"

ISO-14031"5" النتائج التي تتحصل علیها المنظمة من خالل تعاملها مع البیئة

Venkatrama
n and

Ramanujam

ألي استراتیجیة(time test)األداء هو االختبار الزمني 

Lebas األداء یتمثـــل فـــي حســـن نشـــر و ادارة مكونـــات نمـــوذج الســـببیة التـــي تـــؤدي الـــى تحقیـــق
األهداف المنصوص علیها في الوقت المناسب، ضـمن قیـود خاصـة بالمنشـأة و بالوضـع 

الراهن لها.
Performance is about deploying and managing well the
components of the causal model that leads to the timely
attainment of stated objectives within constraints specific to the
firm and to the situation

Neely et alهو كفاءة و فعالیة نشاط هادف

.218. ص 2009/2010، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 07، مجلة الباحث ، عدد تحلیل األسس النظریة لمفھوم األداءالداوي الشیخ، 1
، الطبعة األولى، دار وائل للنشر و التوزیع، االستراتیجیة: منظور منھجي متكاملاإلدارة طاھر محسن منصور الغالبي و وائل دمحم صبحي ادریس، 2

.477. ص 2007األردن، 
الداوي الشیخ، نفس المرجع و الصفحة.3
طاھر محسن منصور الغالبي و وائل دمحم صبحي ادریس، نفس المرجع و الصفحة.4
، على تحسین األداء البیئي للمؤسسة االقتصادیة14000لشاملة و نظم ادارة البیئة االیزو أثر تطبیق ادارة الجودة ارحیم حسین و رشید مناصریة، 5

نمو المؤسسات و االقتصادیات بین تحقیق األداء المالي و تحدیات األداء -مداخلة مقدمة الى الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتمیز للمنظمات و الحكومات
.619. ص 2011نوفمبر 23و 22ة یومي البیئي، المنعقد بجامعة ورقل
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Rolstadas ،ـــاءة، الجـــودة ـــین ســـبعة معـــاییر لـــألداء هـــي: الفعالیـــة، الكف ـــة معقـــدة ب هـــو عالقـــة متبادل
، االبداع، الربحیةqualite of work lifeاالنتاجیة، جودة الحیاة العملیة 

Dwight(اي الى اي درجة تم تحقیق ذلك الهدف ) مستوى تحقیق هدف ما
Hoffmann یصـف مصـطلح " األداء" عـن مقـدار المسـاهمة فـي تحقیـق أهـداف المنظمـة، و هـذا فیمــا

یخـــص أفـــراد و جماعـــات العمـــال داخـــل المنظمـــة، و كـــذلك عناصـــر اخـــرى مـــن خـــارج 
المنظمة مثل الموردین و الهیآت العامة و غیرها.  

Andersen
and
Fagerhaug

االنتاجیـــة، و أن االداء قـــد حظـــى نحـــن نعتقـــد انـــه اصـــبح باإلمكـــان احـــالل األداء محـــل 
بقبول عام من اجل استخدامه لتغطیة مجموعة واسعة من جوانب نشاط المنظمة، و هـذا 
انطالقـا مـن المفهـوم التقلیـدي لإلنتاجیـة وصـوال الـى القـدرة علـى االبتكـار و جـذب أفضــل 

الموظفین و الحفاظ على بیئة سلیمة أو القیام باألعمال بطریقة أخالقیة
GrÜning یفهــم األداء علــى أنــه قــدرة المنظمــة علــى تحقیــق األهــداف المتوقعــة و بالتــالي فهــو یتــأثر

بالنتائج المحققة في أوسع معانیها و كذلك بخصائص األهداف المخططة.
Hauber ،مصطلح األداء یصف مسـاهمة أنظمـة معینـة ( وحـدات تنظیمیـة عنـد مسـتویات مختلفـة

تحقیق أهداف المنشأة.موظفین و عملیات) في بلوغ و 
Wettstein یمكن فهم األداء على انه مدى رضا اصحاب المصلحةstakeholder.في المنظمة
EFQM.األداء هو مستوى االنجاز الذي حققه فرد، فریق، منظمة أو عملیة ما
Krause یشــیر األداء الــى درجــة تحقیــق األهــداف المتعلقــة بخصــائص المنظمــة المهمــة مــن وجهــة

نظـــر اصـــحاب المصـــلحة، و لـــذلك فـــان األداء یتحــــدد أساســـا مـــن خـــالل مجموعـــة مــــن 
المعـــاییر المتعــــددة األبعـــاد، و یتمثــــل مصــــدر األداء فـــي نشــــاطات الفـــاعلین فــــي میــــدان 

االعمال.
Tatjana Samsonowa, Industrial research peformance management:( بتصرف من الباحث) المصدر : Key

performance indicators in the ICT industry ; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2012. P
24
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.03: معاییر بازل 02الملحق رقم 

؛بازلللجنةالدولیةالمعاییروفقبالجزائرالبنوكاعمالعلىالرقابةتفعیلطیبي،حمزة: (بتصرف من الباحث)المصدر

.164ص. 2012/2013الجامعیةالسنةالجزائر،،3الجزائرجامعةالتسییر،علومفيدكتوراهأطروحة
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خالل الفترةالجزائرفيالخاصةوالعمومیةللبنوكالسوقیةالحصصتطور: 03الملحق رقم 
2000/4201.

حصة البنوك الخاصة 
من حجم القروض%

حصة البنوك 
الخاصة من 
حجم الودائع%

حصة البنوك 
العمومیة من حجم 

القروض%

حصة البنوك 
العمومیة من حجم 

الودائع%
السنة

2.66 5.21 97.34 94.79 2000
4.15 7.75 95.85 92.25 2001
14.32 12.52 85.68 87.48 2002
7.27 5.63 92.73 94.37 2003
7.09 6.5 92.91 93.5 2004
7.42 6.69 92.58 93.31 2005
9.33 7.08 90.67 92.92 2006
11.45 9.63 88.55 93.07 2007
12.51 7.77 87.49 92.23 2008
12.1 10.0 87.9 90.0 2009
13.2 10.2 86.8 89.8 2010
14.3 10.9 85.7 89.1 2011
13.3 12.9 86.7 87.1 2012
13.5 13.4 86.5 86.6 2013
12.2 12.3 87.8 87.7 2014

.2014و 2009،2011،2013للسنواتباالعتماد على بیانات تقریر بنك الجزائر الباحث: من اعداد المصدر
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2004/2014الخاصة خالل الفترة و : متوسط قیم االداء للبنوك العمومیة 05ملحق رقم 

banscopeبناءا على التقاریر الخاصة بقاعدة البیانات المصدر:

ROAA % ROAE %
السنة البنوك العمومیة البنوك الخاصة البنوك العمومیة البنوك الخاصة
2004 0,378 0,595 5,627 11,013
2005 0,330 2,066 1,187 17,446
2006 0,070 1,611 4,368 11,795
2007 0,683 2,121 7,048 14,024
2008 1,025 2,824 15,673 22,080
2009 1,258 2,375 13,022 13,790
2010 1,423 2,910 14,400 13,826
2011 1,422 2,466 13,407 13,400
2012 1,367 2,620 11,208 14,516
2013 0,860 2,334 4,575 13,156
2014 1,235 2,240 9,543 12,971
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: تطور قیمة النتیجة الصافیة و اجمالي االصول لبنوك عینة الدراسة خالل الفترة 06ملحق رقم 
2004/2014*

النتیجة الصافیة اجمالي االصول

السنة البنوك العمومیة البنوك الخاصة البنوك العمومیة البنوك الخاصة

2004 612633,3333 174118,1111 474759883,3 17991698,88

2005 394606 345301,1111 497093114 24217611

2006 2966312,333 352714,8889 602120794,8 33011263,13

2007 1334697,167 746276,3333 765722963,2 41220817,38

2008 7988726,833 1225192,111 914006063,7 56111815,88

2009 11373837,83 1628002,222 982832905,8 73068420,38

2010 12922518,67 2177413 1064057786 81308487,38

2011 15512783,83 2410165,444 1221386827 88564232,38

2012 14381876,83 3023571,556 1286432442 107322872

2013 12315158 3049703,222 1264773665 121912550,9

2014 14327298,33 3076292,111 1452428760 133589176,6

bankscopeالمصدر: 

الوحدة الف دج.*
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: توزیع القروض الممنوحة من قبل البنوك الجزائریة حسب القطاع خالل الفترة 07الملحق رقم 
2004/2014

القروض الممنوحة الى القطاع العام القروض الممنوحة الى القطاع الخاص
القروض الممنوحة من قبل 

لبنوك العمومیةا
القروض الممنوحة من قبل 

لبنوك الخاصةا
القروض الممنوحة من قبل 

لبنوك العمومیةا
القروض الممنوحة من قبل 

لبنوك الخاصةا السنة
النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة النسبة القیمة

99,69% 856,976 0,31% 2,681 84,27% 568,605 15,73% 106,126 2004

99,90% 881,602 0,10% 0,877 85,37% 765,316 14,63% 131,121 2005

99,87% 847,305 0,13% 1,103 83,29% 879,275 16,71% 176,419 2006

99,80% 987,3 0,20% 2 79,38% 964 20,62% 250,4 2007

99,84% 1 200,30 0,16% 1,9 76,97% 1 086,70 23,03% 325,2 2008

99,93% 1 484,90 0,07% 1 76,73% 1 227,10 23,27% 372,1 2009

99,99% 1 461,30 0,01% 0,1 76,14% 1 374,50 23,86% 430,8 2010

100,00% 1 742,30 0,00% 0 73,23% 1 451,70 26,77% 530,7 2011

100,00% 2 040,70 0,00% 0 74,63% 1 675,40 25,37% 569,5 2012

100,00% 2 434,30 0,00% 0 74,38% 2 023,20 25,62% 697 2013

99,72% 3 373,40 0,28% 9,5 74,96% 2 338,70 25,04% 781,3 2014

. 2014و 2010، 2006المصدر: تقاریر بنك الجزائر للسنوات 
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( الوحدة ألف دج).2003/2014: اجمالي القروض الممنوحة من قبل بنوك عینة الدراسة خالل الفترة 04ملحق رقم 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البنك
30599800 28253200 20047400 16318600 17177200 15057000 11572600 12833300 7342800 6449100 4762600 4762600 ABC
826584097 688430949 550277800 509621600 394571700 287509300 132080800 104669400 71681800 81289400 103669900 107354000 BAD
466628015 498460200 415708200 367435200 254170300 309244500 277123100 266960900 239792518 273834200 277162900 202267200 BADR
78247000 62640000 57891000 58584000 55689000 59461000 51610000 37698000 29719000 27413000 21388000 21921000 BARAKA
61753623 31096212 284175041 197877830 153848835 134846040 111096777 95438840 83773446 72482956 59362000 46363000 BDL
877652600 751291700 580656900 564666800 434608300 432454300 384510300 266306000 221412000 224970000 258555200 258555200 BEA
1831665600 1315847600 1134166000 900469000 747180400 799698200 569395200 451043100 353344000 290999000 392322700 275414300 BNA
115293300 110043100 81580200 79542600 70002500 57216800 50112900 36409700 22710700 15183300 6136000 1663400 BNP
756500000 656600000 538900000 436000000 336900000 267700000 217400000 157900000 137700000 135100000 133700000 118100000 CPA
101162200 81240900 64949400 44622400 26412200 22568500 17503900 8880800 5801200 2615400 195300 195300 GULF
5107217 2868193 1515188 2076337 2997748 1105510 868428 1871240 640424 1357528 943982 943982 Maghrab

bank
62576821,5 57878000 49796500 41015300 36715600 31098400 26413700 18882700 13657500 4691300 3627700 1848700 natixis
117035200 112917800 102966500 111745700 104829900 87117500 85445900 55035300 33897000 17607800 8959300 7790500 SG
30560529 26666381 18826501 18318826 19804396 17536804 11607659 5760738 7240255 3454595 1929134 1929134 TRUST

5361,366 4424,23423 3901,45663 3348,29419 2654,90808 2522,61385 1946,74126 1519,69002 1228,71264 1157,44 1272,71 1049,10

مجموع
قروض 
عینة 

الدراسة 
(ملیار دج)

6502,9 5154,5 4285,6 3724,7 3266,7 3085,1 2614,1 2203,7 1904,1 1778,9 1534,4 1379,5

مجموع 
قروض كل 

البنوك 
الجزائریة 
(ملیار دج)

82,45% 85,83% 91,04% 89,89% 81,27% 81,77% 74,47% 68,96% 64,53% 65,07% 82,95% 76,05%

نسبة 
قروض 

العینة الى 
اجمالي 
القروض
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3200/2014خالل الفترة عینة الدراسة بنوك المتسامیة لاللوغاریتمیة دالة التكالیف متغیرات البیانات الخاصة ب: 08الملحق رقم 

BEAالبیانات الخاصة بالبنك الخارجي للجزائر  

السنة اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى  

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 6 141 160 361 807 604 537 061 976 11 835 649 0,020 0,786 1 004 718 600 14 562 551 3 012 367 5 360 746

2004 4 388 600 258 555 200 383 795 600 8 458 000 0,014 0,562 717 992 700 10 406 700 2 152 700 3 830 900

2005 4 874 000 224 970 000 599 411 000 7 242 000 0,005 0,468 880 926 000 4 109 000 2 490 000 5 317 000

2006 5 987 000 221 412 000 1 029 297 000 18 739 000 0,005 0,390 1 298 874 000 6 859 000 2 654 000 6 801 000

2007 8 610 000 266 306 000 1 496 188 000 908 000 0,004 0,233 1 934 092 000 7 405 000 5 353 000 22 951 000

2008 6 846 200 384 510 300 1 752 715 800 8 431 700 0,005 0,163 2 138 818 900 9 672 900 3 647 000 22 337 100

2009 21 532 400 432 454 300 1 401 138 900 36 202 100 0,007 0,820 1 735 279 900 12 295 800 17 750 400 21 648 100

2010 10 411 800 434 608 300 1 697 865 500 18 036 500 0,006 0,498 2 018 159 200 12 411 700 10 411 800 20 907 500

2011 14 385 100 564 666 800 1 764 867 100 25 691 800 0,007 0,733 2 198 064 100 14 685 600 14 385 100 19 626 700

2012 18 449 800 580 656 900 1 354 728 100 26 392 200 0,008 0,964 1 861 843 900 14 757 100 18 449 800 19 148 700

2013 17 369 000 751 291 700 851 352 100 28 238 300 0,009 0,929 1 680 611 300 15 919 100 17 369 000 18 695 800

2014 13 096 400 877 652 600 1 086 636 500 33 283 700 0,008 0,724 2 097 021 900 17 029 500 13 096 400 18 090 200
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BNAالبیانات الخاصة بالبنك الوطني الجزائري  

السنة اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 553 000 275 414 300 162 930 800 4 211 000 0,023 0,089 407 718 800 9 538 000 553 000 6 235 700

2004 6 117 300 392 322 700 101 725 700 37 600 0,016 0,611 455 801 100 7 106 600 3 314 900 5 429 100

2005 5 739 000 290 999 000 50 110 000 10 807 0,010 0,480 458 515 000 4 590 000 2 956 000 6 152 000

2006 5 898 000 353 344 000 128 587 000 7 825 080 0,009 0,423 560 648 000 4 895 000 3 120 000 7 383 000

2007 6 274 200 451 043 100 194 857 300 8 459 216 0,007 0,158 737 671 300 5 429 700 3 389 100 21 402 300

2008 7 700 400 569 395 200 295 619 500 14 500 0,009 0,185 914 567 600 7 872 100 3 898 200 21 104 300

2009 9 718 900 799 698 200 207 740 900 12 894 400 0,009 0,446 925 048 200 7 893 900 9 718 900 21 768 700

2010 10 919 900 747 180 400 377 790 900 14 722 800 0,009 0,485 1 028 853 100 9 145 700 10 919 900 22 494 600

2011 13 790 900 900 469 000 415 950 600 13 648 300 0,008 0,608 1 227 749 200 9 423 700 13 790 900 22 677 500

2012 15 540 500 1 134 166 000 528 432 900 1 905 500 0,009 0,674 1 436 040 400 13 145 000 15 540 500 23 070 600

2013 15 593 600 1 315 847 600 418 144 500 2 250 900 0,012 0,683 1 532 231 600 18 889 200 15 593 600 22 825 600

2014 17 196 200 1 831 665 600 317 215 300 33 283 700 0,013 0,775 1 905 335 100 24 588 800 17 196 200 22 190 100
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CPAالجزائري  بالقرض الشعبي البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد 

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع  
X1

مصاریف الفوائد
مصاریف 

اخرى
األصول 
X2الثابتة  

2003 2 900 000 118100000 167100000 500000 0,023 0,537 327900000 7400000 2900000 5400000

2004 4 900 000 133700000 169700000 3500000 0,017 0,600 350300000 6000000 2700000 4500000

2005 6 200 000 135100000 189400000 4100000 0,013 0,755 366200000 4600000 3700000 4900000

2006 6 800 000 137700000 247500000 4300000 0,009 0,846 407800000 3500000 4400000 5200000

2007 8 700 000 157900000 255500000 4600000 0,008 0,297 439900000 3300000 6200000 20900000

2008 7 900 000 217400000 351200000 6900000 0,007 0,246 590100000 4100000 5100000 20700000

2009 8 600 000 267700000 368400000 7100000 0,006 0,272 656100000 3900000 5500000 20200000

2010 8 500 000 336900000 273300000 7500000 0,007 0,472 688400000 4600000 8500000 18000000

2011 9 700 000 436000000 335500000 2400000 0,007 0,561 808800000 5400000 9700000 17300000

2012 11 600 000 538900000 342300000 3700000 0,006 0,695 958500000 6200000 11600000 16700000

2013 12 600 000 656600000 403100000 2700000 0,007 0,778 1144500000 7700000 12600000 16200000

2014 14 200 000 756500000 399700000 4600000 0,007 0,893 1313900000 9300000 14200000 15900000
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BADRببنك الفالحة و التنمیة الریفیة البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد
مصاریف 

اخرى
األصول 

X2الثابتة  

2003 6 464 600 202267200 206368000 1003600 0,0276 0,5838 440701900 12165200 2902000 4970900

2004 6 623 700 277162900 40339600 2515200 0,0232 0,3969 470385800 10893300 2576700 6492400

2005 6 544 150 273834200 39855125,3 2484992,69 0,0229 0,3921 464736512 10762472 2545754 6414426

2006 8 175 158 239792518 127946698 1322375,47 0,0084 0,2417 464320142 4332706 3940269 14645833

2007 9 101 400 266960900 142443000 1472200 0,0093 0,2690 516927400 4823600 4386700 16305200

2008 9 394 900 277123100 305580900 4916700 0,0092 0,2451 646465700 5952400 3796700 15491700

2009 10 922 200 309244500 280426100 4798000 0,0093 0,2905 706400500 6596000 4325400 14889200

2010 13 849 700 254170300 383088500 7885700 0,0087 1,0006 697030900 6074100 13849700 13840900

2011 16 455 800 367435200 387891800 12049500 0,0087 1,2493 807289300 7048700 16455800 13172000

2012 18 677 400 415708200 351327700 10063300 0,0084 0,5123 866269300 7298300 7263300 14178700

2013 19 427 600 498460200 380724300 12361500 0,0094 1,3410 1006429700 9420200 19427600 14487700

2014 18 186 933 466628015 356410852 11572081,8 0,0088 1,2553 942158057 8818616 18186933 13562500
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FNI ( BAD)بالصندوق الوطني لالستثمارالبیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد
مصاریف 

اخرى
األصول 

X2الثابتة  

2003 261 200 107 354 000 6 192 526 673 077 0,186 0,067 26 735 200 4 976 200 82 500 1 237 400

2004 284 100 103 669 900 6 735 439 732 087 0,136 0,045 26 851 800 3 648 600 85 900 1 888 400

2005 284 800 81 289 400 6 752 035 733 891 0,129 0,052 27 292 800 3 518 000 89 100 1 711 400

2006 313 000 71 681 800 7 420 600 806 558 0,458 0,071 4 484 200 2 055 300 93 300 1 312 800

2007 359 600 104 669 400 7 822 000 926 640 0,169 0,064 10 474 500 1 774 700 125 600 1 975 000

2008 386 400 132 080 800 14 611 566 995 700 0,435 0,061 8 693 000 3 783 200 130 100 2 121 300

2009 435 300 287 509 300 16 460 700 - 341 700 0,018 0,590 285 354 600 5 036 000 435 300 737 200

2010 432 000 394 571 700 13 941 500 2 201 400 0,010 0,586 398 023 500 3 832 500 432 000 736 700

2011 617 800 509 621 600 19 600 600 3 500 14,589 0,100 395 400 5 768 400 617 800 6 166 100

2012 824 900 550 277 800 16 975 700 1 431 100 14,532 0,136 395 400 5 746 000 824 900 6 079 300

2013 1 032 000 688 430 949 21 237 632 1 790 393 18,181 0,170 494 669 7 188 595 1 032 000 7 605 574

2014 1 239 100 826 584 097 25 499 563 2 149 686 21,829 0,204 593 939 8 631 190 1 239 100 9 131 847
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BDLببنك التنمیة المحلیةالبیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1 مصاریف الفوائد

مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 3 193 000 46 363 000 65 664 000 1 617 000 0,031 0,662 121 306 000 3 749 000 1 576 000 2 379 000

2004 6 094 000 59 362 000 75 772 000 5 124 000 0,022 1,534 134 523 000 2 925 000 4 158 000 2 710 000

2005 8 844 006 72 482 956 91 827 266 3 751 000 0,021 1,804 143 532 071 3 016 000 6 186 039 3 428 144

2006 9 569 406 83 773 446 78 849 222 7 513 000 0,017 1,828 164 962 487 2 735 000 6 606 762 3 613 739

2007 7 246 911 95 438 840 116 113 676 7 521 000 0,025 0,369 189 847 830 4 818 000 4 241 016 11 496 263

2008 6 399 577 111 096 777 139 543 681 2 750 000 0,012 0,278 215 334 050 2 673 000 3 089 485 11 127 062

2009 11 903 317 134 846 040 160 507 142 8 599 000 0,013 0,753 254 606 988 3 197 000 8 224 827 10 920 024

2010 6 878 535 153 848 835 145 589 694 3 143 000 0,033 0,604 148 446 190 4 853 000 6 350 598 10 518 907

2011 8 687 233 197 877 830 159 738 702 3 966 000 0,013 0,365 309 958 122 4 182 000 3 818 361 10 463 142

2012 9 513 535 284 175 041 79 539 818 4 170 000 0,012 0,399 326 121 389 4 010 000 4 018 267 10 058 599

2013 1 287 095 31 096 212 15 754 041 564 163 0,002 12,750 43 902 806 539 830 656 418 51 484

2014 1 550 358 61 753 623 24 901 761 679 557 0,002 19,000 74 293 683 913 518 782 039 41 160
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BNP Paribasباریباسب.ن.بببنك البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1 مصاریف الفوائد

مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 210 700 1 663 400 3 099 600 479 400 0,008 1,092 5 244 700 42 500 138 900 127 200

2004 387 100 6 136 000 6 987 600 880 000 0,004 1,471 11 791 200 52 700 245 000 166 500

2005 753 700 15 183 300 5 734 700 1 296 100 0,004 0,961 19 708 900 70 700 490 000 510 000

2006 1 383 100 22 710 700 11 749 000 1 632 000 0,003 1,077 30 423 900 95 600 979 200 909 200

2007 2 236 800 36 409 700 14 367 500 2 683 900 0,006 0,939 44 709 800 283 600 1 633 400 1 738 800

2008 3 343 300 50 112 900 37 921 100 3 741 300 0,014 0,782 84 873 700 1 218 300 2 272 100 2 905 900

2009 3 769 200 57 216 800 55 160 100 3 959 100 0,025 0,710 106 414 000 2 669 100 2 294 900 3 234 100

2010 4 599 700 70 002 500 59 665 900 5 604 900 0,008 0,883 122 711 100 972 400 3 033 100 3 434 500

2011 5 196 800 79 542 600 57 035 500 6 025 600 0,005 1,008 133 406 800 625 000 3 252 900 3 228 500

2012 5 497 300 81 580 200 60 419 900 6 675 800 0,003 0,902 156 429 100 544 800 3 382 500 3 750 000

2013 5 636 600 110 043 100 67 334 000 3 064 500 0,003 1,146 192 440 100 598 200 5 636 600 4 917 400

2014 6 001 800 115 293 300 87 774 400 1 867 500 0,002 0,836 206 123 800 435 400 6 001 800 7 177 500
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Société Généraleببنك سوسیتي جنرالالبیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1 الفوائدمصاریف 

مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 177 200 7 790 500 1 433 600 263 800 0,019 0,276 13 468 200 254 300 47 500 172 200

2004 707 700 8 959 300 1 905 600 459 200 0,029 2,388 15 957 500 458 000 524 500 219 600

2005 1 257 800 17 607 800 6 125 500 729 400 0,024 2,019 27 505 300 660 800 943 400 467 200

2006 2 446 900 33 897 000 6 219 400 1 115 600 0,020 1,672 47 323 800 970 100 1 845 100 1 103 400

2007 4 034 700 55 035 300 6 526 200 1 488 000 0,025 1,911 62 034 400 1 528 400 2 943 900 1 540 100

2008 5 763 400 85 445 900 5 749 000 3 421 600 0,031 2,352 75 846 600 2 368 700 4 257 500 1 809 900

2009 5 032 800 87 117 500 14 880 000 4 011 500 0,007 1,413 106 960 200 712 800 3 311 500 2 344 200

2010 5 941 400 104 829 900 11 594 100 5 049 500 0,008 1,936 109 606 000 910 500 3 895 900 2 012 400

2011 6 633 700 111 745 700 13 415 200 6 190 200 0,007 2,375 124 037 900 908 000 4 393 200 1 849 400

2012 6 422 700 102 966 500 39 726 200 7 539 700 0,006 2,211 153 540 500 926 500 3 840 800 1 737 200

2013 6 724 600 112 917 800 33 069 600 6 356 100 0,004 2,431 175 939 700 724 800 3 932 200 1 617 300

2014 4 685 800 117 035 200 38 964 900 2 434 700 0,006 3,065 194 401 700 1 142 100 4 685 800 1 529 000
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ببنك البركة الجزائريالبیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد
مصاریف 

اخرى
األصول 

X2الثابتة  

2003 542 000 21 921 000 949 000 37 000 0,036 0,584 18 213 000 658 000 302 000 517 000

2004 581 000 21 388 000 1 346 000 63 000 0,040 0,409 20 991 000 849 000 311 000 760 000

2005 679 000 27 413 000 1 354 000 70 000 0,049 0,483 21 915 000 1 064 000 357 000 739 000

2006 1 118 000 29 719 000 1 583 000 485 000 0,045 0,591 27 618 000 1 255 000 611 000 1 033 000

2007 1 190 000 37 698 000 878 000 1 000 000 0,026 0,632 44 600 000 1 138 000 633 000 1 001 000

2008 1 564 000 51 610 000 1 562 000 1 624 000 0,028 0,386 55 202 000 1 528 000 821 000 2 126 000

2009 2 094 000 59 461 000 975 000 1 335 000 0,025 0,446 76 554 000 1 905 000 990 000 2 219 000

2010 1 751 000 55 689 000 388 000 1 821 000 0,014 0,755 89 978 000 1 277 000 1 751 000 2 320 000

2011 2 133 000 58 584 000 459 000 2 159 000 0,015 0,866 103 299 000 1 582 000 2 133 000 2 464 000

2012 2 406 000 57 891 000 883 000 2 764 000 0,018 0,948 86 397 000 1 578 000 2 406 000 2 538 000

2013 2 723 000 62 640 000 1 185 000 1 776 000 0,019 0,963 93 549 000 1 746 000 2 723 000 2 829 000

2014 2 730 000 78 247 000 4 053 000 2 537 000 0,020 0,950 97 827 000 1 950 000 2 730 000 2 875 000
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ببنك الخلیج الجزائرالبیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1 مصاریف الفوائد

مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 166 184 166 724 25 610 5 549 0,000 1,334 3 888 767 13 567 96 533 72 352

2004 194 667 195 300 30 000 6 500 0,000 1,334 981 000 100 101 000 75 700

2005 137 700 2 615 400 130 400 169 500 0,002 1,334 3 556 300 7 600 46 800 35 077

2006 197 800 5 801 200 245 300 414 600 0,005 1,334 7 129 000 33 000 141 800 106 280

2007 694 250 8 880 800 509 100 523 600 0,010 1,027 11 372 500 114 450 511 450 498 000

2008 759 400 17 503 900 1 083 800 1 321 700 0,009 0,752 13 038 100 123 700 524 000 696 800

2009 1 682 100 22 568 500 202 800 2 160 400 0,013 1,049 22 891 300 293 500 1 333 200 1 271 400

2010 1 643 500 26 412 200 118 600 3 073 300 0,013 0,636 32 952 100 421 900 1 643 500 2 583 200

2011 2 018 400 44 622 400 36 900 4 226 100 0,014 0,713 43 961 800 610 000 2 018 400 2 830 000

2012 2 931 100 64 949 400 34 100 6 149 800 0,012 0,697 65 595 100 781 900 2 931 100 4 205 100

2013 3 580 400 81 240 900 40 100 5 939 500 0,011 0,346 99 963 800 1 051 900 2 393 100 6 915 700

2014 4 491 200 101 162 200 99 400 4 378 100 0,009 0,298 132 109 300 1 200 500 2 929 500 9 820 100
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Natixisببنك نتكسیس البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1 مصاریف الفوائد

مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 200 300 1 848 700 2 926 300 159 300 0,016 0,304 4 520 500 71 000 150 000 492 900

2004 293 900 3 627 700 6 598 700 275 900 0,011 0,359 10 614 000 115 400 183 000 509 900

2005 413 300 4 691 300 10 251 700 387 987 0,011 0,428 14 201 400 154 404 413 300 966 300

2006 752 500 13 657 500 875 500 706 413 0,020 0,469 20 516 600 412 200 752 500 1 603 200

2007 1 113 500 18 882 700 3 746 300 1 045 303 0,019 0,575 30 081 700 567 700 1 113 500 1 937 400

2008 1 426 600 26 413 700 575 100 1 339 227 0,021 0,525 35 075 300 745 800 1 426 600 2 715 000

2009 1 942 600 31 098 400 309 300 1 294 500 0,008 0,710 25 543 900 201 200 1 942 600 2 734 600

2010 2 248 700 36 715 600 190 400 1 880 200 0,008 0,789 27 990 600 217 400 2 248 700 2 849 900

2011 2 526 100 41 015 300 121 700 2 318 300 0,006 0,966 37 101 200 234 700 2 526 100 2 615 500

2012 2 748 900 49 796 500 6 103 400 2 943 500 0,006 1,167 53 706 200 315 500 2 748 900 2 355 900

2013 3 044 900 57 878 000 19 496 400 1 321 900 0,006 1,460 72 356 300 438 700 3 044 900 2 086 100

2014 3 292 100 62 576 822 21 079 214 1 429 218 0,006 1,460 91 006 400 551 777 2 651 096 1 816 300
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ABCبالمؤسسة المصرفیة العربیة البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 98 967 4 429 874 5 611 243 309 178 0,004 0,144 17 323 000 83 633 98 967 555 633

2004 106 400 4 762 600 6 032 700 332 400 0,004 0,154 16 773 700 71 700 106 400 688 900

2005 102 300 6 449 100 10 600 900 597 000 0,003 0,172 17 962 600 58 600 102 300 595 200

2006 88 200 7 342 800 13 537 500 756 100 0,007 0,230 17 232 700 120 600 88 200 382 800

2007 102 400 12 833 300 13 675 400 660 200 0,003 0,123 23 715 100 77 400 102 400 835 600

2008 966 200 11 572 600 11 150 000 573 300 0,005 0,685 19 307 000 98 900 569 400 831 700

2009 826 875 15 057 000 21 150 800 490 631 0,005 0,685 25 113 500 128 644 585 762 855 600

2010 990 800 17 177 200 16 727 500 1 050 500 0,005 0,487 24 516 700 110 800 463 900 953 400

2011 1 248 100 16 318 600 17 667 800 1 204 600 0,005 0,615 25 119 500 125 600 607 800 988 100

2012 1 513 300 20 047 400 19 451 700 1 574 400 0,004 0,822 28 595 100 125 600 743 800 904 900

2013 1 587 900 28 253 200 14 356 000 1 353 500 0,004 0,730 30 940 500 117 300 790 500 1 082 700

2014 1 686 300 30 599 800 14 475 700 1 185 500 0,005 1,056 30 966 400 146 900 853 300 808 200
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TRUST Bankبترست بنك البیانات الخاصة 

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر 
الودائع  

W1

سعر 
االصول 

W2الثابتة  

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 156 215 3 119 400 196 806 143 329 0,004 0,422 5 142 900 25 788 97 572 146 888

2004 96 608 1 929 134 121 711 88 639 0,004 0,422 3 186 923 12 017 67 893 160 983

2005 117 036 3 454 595 244 385 201 687 0,007 0,574 4 950 092 35 205 78 936 137 459

2006 255 000 7 240 255 285 191 665 502 0,004 1,026 7 291 684 30 141 145 887 142 222

2007 307 254 5 760 738 883 924 590 057 0,005 0,657 4 575 375 21 055 167 357 254 726

2008 466 180 11 607 659 66 018 639 892 0,004 0,590 5 154 929 21 120 222 860 377 713

2009 755 146 17 536 804 955 156 1 589 856 0,004 0,430 13 334 711 49 770 438 904 1 020 154

2010 881 290 19 804 396 2 937 300 2 351 275 0,004 0,807 14 464 919 60 434 881 290 1 092 589

2011 1 074 999 18 318 826 2 934 889 2 149 834 0,007 0,404 12 426 707 89 703 1 074 999 2 662 515

2012 1 121 582 18 826 501 2 922 296 761 716 0,002 0,265 14 724 747 29 424 1 121 582 4 224 475

2013 1 283 260 26 666 381 2 957 241 645 006 0,003 0,291 18 521 677 60 139 1 283 260 4 409 424

2014 1 279 797 30 560 529 3 581 185 493 204 0,004 0,372 21 620 362 80 253 1 279 797 3 436 036
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والتجارةلالستثمارالعربيالمغرببنكبالبیانات الخاصة

السنة
اجمالي 
التكالیف 

TC

اجمالي 
Y1القروض  

االستثمارات 
Y2األخرى 

االیرادات غیر 
المرتبطة بالفوائد  

Y3

سعر الودائع  
W1

سعر 
االصول 
الثابتة  

W2

اجمالي الودائع   
X1

مصاریف الفوائد مصاریف 
اخرى

األصول 
X2الثابتة  

2003 164 040 1 066 260 14 624 166 262 464 0,013 0,687 9 115 592 257 192 89 258 110 996

2004 145 228 943 982 12 947 076 232 365 0,013 0,687 8 575 713 108 921 79 875 116 182

2005 176 112 1 357 528 12 947 076 212 802 0,029 0,867 9 150 474 264 168 95 394 110 070

2006 170 780 640 424 12 947 076 192 127 0,041 0,867 9 620 589 398 486 92 506 106 737

2007 153 709 1 871 240 12 947 076 167 075 0,049 0,857 8 039 649 394 297 80 196 93 562

2008 156 602 868 428 12 947 076 249 139 0,031 0,917 9 381 867 291 849 78 301 85 419

2009 181 827 1 105 510 12 947 076 421 839 0,005 1,000 9 884 129 50 912 87 277 87 277

2010 187 359 2 997 748 12 947 076 389 707 0,002 2,273 11 878 576 22 483 187 359 82 438

2011 197 746 2 076 337 12 947 076 425 915 0,003 2,600 14 039 993 38 028 197 746 76 056

2012 195 256 1 515 188 12 947 076 421 753 0,002 2,778 15 120 644 31 241 195 256 70 292

2013 203 196 2 868 193 12 947 076 523 621 0,001 3,250 16 763 690 23 446 203 196 62 522

2014 237 341 5 107 217 12 947 076 615 327 0,002 3,857 17 290 697 26 371 237 341 61 533
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