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  شكر وتقدير

 على هذا عملي إلتمام وفقني الذي وتعالى تبارك اهللا حمد بعد

 والعرفـان والتقديـر الشكـر بخالـص أتوجـه النحو، هذا

 مـا تومي ميلود علـى/  الدكتـور الفاضـل أستـاذي إلـى

 إعـداد خـالل وإرشـاد وتوجيـه نصـح مـن لـي أسـداه

األفاضل أعضاء لجنة المناقشة األساتذة البحث كما أشكر  هـذا

  .على تفضلهم بإثراء هذا العمل

 من أو قريب من بحثي إعداد في ساهم من جميع إلى 

 شكرا......بعيد

 



  ملخص

 االقتصادية اإلصالحاتمن  موجة الجزائر تلدخ ،1986سنة  زمة البتروليةألابعد 

على كل القطاعات بما فيها القطاع  هذا التحول انعكسالسوق،  لتحول إلى اقتصادل

عاملين بعدما رفعت الدولة تالمصرفي، الذي شهد ديناميكية جديدة في دخول وخروج الم

المتعلق بالنقد  90/10هيكلية خاصة بعد إصدار قانون  احتكارها عليه، فعرف تغيرات

 2003سنة  90/10المعدل والمتمم للقانون ) 03/11(ثم األمر  1990والقرض سنة 

والتي قد تؤثر بدورها على أداء القطاع  نتيجة لذلك عرف هيكل القطاع تطورات كبيرة

  . بصفة عامة وعلى ربحيته بصفة خاصة

الثالثة  من خالل أبعاده السوق هيكل تأثير هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة لتبين في

 المصرفي القطاع ربحية على) تركيز السوق، عوائق الدخول، تمييز المنتجات(

  .، ومدى قوة االرتباط بينهماالجزائري

وهو ما يعكس قدرة هيكل السوق المصرفي هذه العالقة،  خلصت الدراسة إلى تأكيد

ائري على التأثير في ربحية القطاع بصفة خاصة، وبأدائه بصفة عامة، كما يدل على ارتباط الجز

  .ربحية القطاع المصرفي الجزائري بهيكله

  :الكلمات المفتاحية

  .القطاع المصرفي -الربحية -األداء -هيكل السوق

  

  

 

  

  



Résumé 
Après l’avènement de la crise de 1986, l'Algérie se faisait face à la vague des 
réformes économiques afin de faciliter la transition vers l’économie de marché, 
cet évolution a touché tous les secteurs, y compris le secteur bancaire, qui a 
connu une nouvelle dynamique d'entrée et de sortie des agents économiques, et 
des changements structurels, notamment après la loi 90 / 10 relative à la 
monnaie et au crédit, puis l’Ordonnance 03/11.  En conséquence, la structure du 
marché  a connu des Changements majeurs, qui influent directement sur les 
performances du secteur en général et sur la rentabilité en particulier. 
 
C’est dans ce cadre que la présente  étude a été élaborée pour le but de présenter 
l'impact de la structure du marché à travers ces trois dimensions (la 
concentration du marché, les barrières à l'entrée, la différenciation des produits) 
sur la rentabilité du secteur bancaire algérien, et l’ampleur de dépendance entre 
cette structure et la rentabilité.  
 
En conclusion L'étude a confirmé cette relation, ce qui reflète l'impact de la 
structure du marché bancaire algérien sur la rentabilité du secteur  
particulièrement, et la performance généralement. 
 
Mots clés: 
Structure du marché - performance - rentabilité - secteur bancaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Abstract  

After the advent of the crisis of 1986, Algeria was facing a wave of economic 
reforms to facilitate the transition to a market economy, this trend has affected 
all sectors, including banking, which has experienced a new dynamic input and 
output of economic and structural changes, especially after the Law 90/10 on the 
currency and credit, then the Order 03/11. Consequently, the market structure 
has undergone major changes, which directly affect the performance of the 
sector in general and profitability in particular.  

 

It is in this context that this study was developed for the purpose of presenting 
the impact of market structure across these three dimensions (market 
concentration, barriers to entry, product differentiation) on profitability of the 
Algerian banking sector, and the extent of dependence between this structure 
and profitability.  

 

In conclusion The study confirmed this relationship, reflecting the impact of the 
Algerian banking market structure on the profitability of the sector particularly, 
and performance generally.  

 

Keywords:  

Market structure - performance - profitability - banking sector. 
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  :تمهيد

عالم اليوم تحوالت متسارعة وتطورات متداخلة تعود أساسا إلى عملية يشهد      

 التكنولوجية واالجتماعية والثقافيةمظاهرها االقتصادية واإلعالمية ومركبة لها أبعادها و

 طأمريكا وما يرتبالتي تتحكم في مجرياتها الدول الصناعية المتقدمة وخاصة سية، والسيا

 .بها من كيانات اقتصادية وإعالمية

مجموعة من المتغيرات العاتية اقتلعت أسس النظام  تطوراتولقد فرضت هذه ال

كل مجاالت  جديد، سمته التغيير المستمر في نظامالعالمي القديم وبدأت في ترسيخ 

 سابقيه، مما يفرض على ىالحياة، وبذلك اختلفت مالمح وآليات ومعايير هذا العصر عل

  .كل من يعاصره ضرورة األخذ بالمفاهيم واآلليات الجديدة والمتجددة

ولعل من أهم مالمح وأثار هذه التحوالت، المشروعات المتزايدة لتكوين تجمعات 

اقتصادية إقليمية، الطفرات التكنولوجية في مختلف المجاالت والسيطرة المتزايدة 

تصال، اشتداد المنافسة العالمية واالعتمـاد على البحـث المعلومات واال التكنولوجي

المشروعات المتزايدة التنافسية للمؤسسات االقتصادية ووالتطوير كأساس لخلق الميزات 

دعم  مسألةحيث أصبحت . لتطبيق ميكانيزمات اقتصاديات السوق في معظم دول العالم

ما تبين أن األسس بعد، اداقتص طبيعية ومنطقية وضرورية لكل اقتصاد السوق نهج 

الذي األمر  نوعا من اإلنهاك أو الفشل تظهرأعليها من قبل  اعتمدوالميكانيزمات التي 

  .فيهانظر الإعادة  ىستدعا

التي أصبحت أكثر و, مظاهر اإلنهاك والفشل الجزائر من بين الدول التي عانتو

 الدخول في موجة إلى هاب أدى الذي الشيء ،1986سنة  زمة البتروليةألاوضوحا بعد 

  .السوق اقتصادالتحول إلى و  االقتصادية اإلصالحاتمن 

أهميتها  اختالفاألثر الكبير على جميع القطاعات االقتصادية على هذا التحول وكان ل

ديناميكية جديدة  شهدوه على نشاط هااحتكار ت الدولةرفع الذي ,المصرفيالقطاع  خاصة

 إصـدار خاصة بعـد   هيكليةتغيرات  هذا القطاععرف ف ،خول وخروج المتعاملينفي د

المـتمم  المعـدل و  )03/11(األمر ثم  1990سنة القرض المتعلق بالنقد و 90/10 قانون

قـد  التي و القطاع تطورات كبيرة رف هيكلنتيجة لذلك ع ،2003سنة  90/10للقانون 

  . بصفة خاصة اء القطاع بصفة عامة وعلى ربحيتهثر بدورها على أدتؤ
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  : اإلشكالية

ا دف هذا البحث إلى طرحها ومناقشـته األساسية التي يه لقضيةاما سبق تتضح من خالل 

  :التي نصوغها في السؤال التاليو

  الجزائري ؟  طاع المصرفيالقعلى ربحية هيكل السوق ر يأثهو ت ما

  :ةالتالي فرعيةالسئلة األمن أجل المعالجة الدقيقة والمفصلة لهذه اإلشكالية، تم طرح 

  عالقته بربحية القطاع ؟هي هيكل السوق و ما مفهوم ما هو  -1

المصـرفي   قطـاع ال مـر بهـا   اإلصالحات التـي  عرفتهاالمراحل التي ما هي  -2

  ؟يالجزائر

  ؟مصرفيالقطاع ال هيكل السوق فيالتي تميز  خصائصالما هي    -3

 ؟يالجزائر المصرفيقطاع الالربحية في بين هيكل السوق و قويهل هناك ارتباط  -4

  :الفرضيات

 إن المعالجة الجيدة للموضوع تقتضي صياغة مجموعة من الفرضيات تبنى عليها الدراسة

  :وهي

 .يؤثر هيكل السوق بشكل مباشر على ربحية القطاع -1

في الجزائر على هيكله وعلـى   صالحات التي مر بها القطاع المصرفيأثرت اإل -2

  . شدة المنافسة فيه

  .في الجزائر بحية في قطاع البنوكبين هيكل السوق و الر قويهناك ارتباط  -3

  :أهـمية الـبحث

اقتصـاديات  في  لمصرفيايستمد هذا البحث أهميته من المكانة التي يحتلها القطاع 

انعكاسات من جراء التحرير الـذي تفرضـه   من تحديات و ما يواجه هذا القطاعالدول، و

الجزائر على  أنمن منطق ي إطار المنظمة العالمية للتجارة اتفاقية التجارة في الخدمات ف

  .االهتمامتستوجب الدراسة وأثار  من ه هذا التحريرما يطرحو ،عتبة االنضمام إليها

  :أسباب اختيار الموضوع

  :نلخص أهمها فيإن اختيارنا لهذا الموضوع كان وراءه عدة مبررات ودوافع، 

  .تقييم تطبيق ميكانيزمات اقتصاد السوق من مواضيع الساعة اعتبار .1



 مقدمة

 

 د 
 

 .الربحيةو التعمق في مصطلح هيكل السوق رغبة .2

 .التخصصموضوع في مجال  اختيار .3

  .الميول الشخصية .4

  :أهداف الدراسة

  :تتمثل أهم أهداف الدراسة في النقاط التالية

  .الجزائري مصرفياإلصالحات التي مست القطاع الو تناول أهم التطورات .1

 .طبيعة العالقة التي تربط بينهماتبيان تحديد مفهوم هيكل السوق والربحية و .2

  .في الجزائر مصرفيال قطاعالأدوات االقتصاد الصناعي على تطبيق محاولة  .3

  :المنهجية المتبعة

وصفي لكشـف   ،يالتحليل يالوصفمنهج البدرجة أولى على  االعتماد معالجة اإلشكالية تمل

بجوانـب الربحيـة   و ،لعوامـل المـؤثرة فيـه   وأهم ا هيكل السوقكل ما يتعلق بجوانب 

 ،وتحليلي بالتطرق إلى شرح وتفسير بعض اإلحصائيات والتطـورات  ،مؤشرات قياسهاو

قطـاع  الالنظريـة علـى    ةالدراس إسقاطن خالل مدراسة الحالة منهج مع االعتماد على 

   .في الجزائر المصرفي

  :الدراسةحدود 

ضبطه وتحديـد بعـض    ناارتأي نظرا لتشعب الموضوع وكثرة العناصر ذات الصلة به،

 القطـاع المصـرفي  دراسة  حيث يتناول هذا البحث معالمه ومعالجتها بأكثر تحليل ودقة،

  .2008-2000مع التركيز على الفترة  من جانب هيكل السوق وربحية القطاع،الجزائري 

  :الدراسات السابقة

عي المحدود على بعض الدراسات لم أجد دراسات باللغة العربية تناولـت  خالل إطالمن 

إال أنه , أو حتى درست المتغيرين بصفة مستقلة, العالقة بين هيكل السوق وربحية القطاع

في  بنوكقطاع ال التي عرفها طوراتالتالحات واإلص إلىالدراسات  بعضتم التطرق في 

  :نذكر منها تقييم أدائهب دراسات أخرى اهتمتو الجزائر
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قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية دراسة نظرية : قريشي محمد الجموعي

، جامعة غير منشورة رسالة دكتوراه، 1994خالل الفترة  -2003وميدانية للبنوك الجزائرية 

  .2005/2006الجزائر، 

غير ، رسالة ماجستير دراسة حالة الجزائرالنقود والرقابة المصرفية مع : بعداش عبد الكريم  3

  .1999، جامعة الجزائر، )فرع النقود والمالية(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييرمنشورة

  

لإلجابة عن اإلشكالية والتحقق من صحة الفرضيات تم تقسيم البحث إلى ثالث فصول : هيكل البحث

  :كما يلي متكاملة فيما بينها

هذا الفصل هيكل السوق تعريفا حسب المفهوم التقليدي لهيكل السوق في ويدرس : الفصل األول

ط نوع العالقة التي ترب وتبيان الفرق ينهما ، والنظرية االقتصادية الجزئية وحسب االقتصاد الصناعي 

نموذج وكذا أهم الهذا بعد التطرق إلى نشأة وتطور أداء  - بينه و بين باقي عناصر نموذج هيكل سلوك

  .لعناصر المكونة لها

ومصادر العوائد فيه، خصص الفصل الثاني لدراسة أداء وربحية القطاع المصرفي،  :الفصل الثاني

وعالقته دور هيكل السوق  بيانمع ت وامل المؤثرة فيه،تحديد العوالمخاطر المرتبطة بنشاطه، و

  . ي هذا المجال، من خالل بعض الدراسات النظرية والتجريبية السابقة فاألداءبمؤشرات 

في السوق  ،هيكل السوق ربحية القطاعبين  قةالعال يتناول الفصل الثالث  :الفصل الثالث

تحديد نوع هذه العالقة وقوتها، وما إذا كانت خصائص السوق المصرفي الجزائري، و

دراسة السوق المصرفي اسة النظرية أم على العكس،  والمصرفي الجزائري تدعم الدر

العناصر المشكلة لهيكله، وفي األخير تحليل تأثير هذا األخير و ،حيث النشأةالجزائري من 

 .على ربحية القطاع
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  :الفصل األول

  هيكل السوق
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

2 

  دــمهيـت

إطار التحليل األساسي في اإلقتصـاد الصـناعي    )أداء-سلوك المؤسسات-هيكل السوق(يعتبر نموذج 

سنحاول في هذا الفصل التطرق الى العنصـر  ، وحيث ظهر هذا العلم كفرع مستقل مع ظهور النموذج

تعريفا حسب المفهوم التقليـدي لهيكـل   ) هيكل السوق(األول من العناصر الثالثة المكونة لهذا النموذج 

وتبيان الفرق ينهما في حال وجوده، الصناعي  االقتصادالجزئية وحسب  االقتصاديةالسوق في النظرية 

هذا بعد التطرق إلى نشأة وتطـور نمـوذج    ن باقي عناصر النموذجط بينه و بيثم نوع العالقة التي ترب

 .وكذا أهم العناصر المكونة له, أداء-سلوك-هيكل

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

3 

  الجزئية االقتصاديةالنظرية هيكل السوق و: األولالمبحث 

االقتصـادية، حيـث   يوجد هناك العديد من األشكال التـي يمكـن أن تأخـذها أسـواق السـلع           

اعـه مـن أجـل تحقيـق هـدفها      بإتب مؤسسـة يعتمد ذلك على هيكل السوق والسلوك الذي تقـوم ال 

    :، زمن هذه األسواقتعظيم األرباحوهو األساسي 

 المنافسة التامةسوق : المطلب األول

مـن المنتجـين يسـوقون تقريبـا نفـس       يعتبر السوق سوق منافسة تامة في حالة وجود عدد كبيـر 

المنتوج، حيث تكون األسعار متقاربة فيما بينهـا والسـلع المباعـة تشـمل بصـفة خاصـة السـلع        

  .االستهالكية

  مةخصائص سوق المنافسة التا :أوال

  1:منهايتميز هذا السوق بعدة خصائص 

ـ ) المنتجـين (والبـائعين  ) المسـتهلكين (وجود عدد كبيـر مـن المشـترين    .1 تعمـل هـذه    :لعةللس

 الخاصية على ضمان عدم تأثير أي مستهلك أو منـتج علـى سـعر السـلعة فـي السـوق، ويكـون       

ويسـمى السـعر السـائد فـي      يـه، علالمنتج في هذه الحالة مستقبالً للسعر، حيث ال يستطيع التأثير 

  ؛السلعة بهسوق التنافسي بسعر المنافسة ، وهو السعر الوحيد الذي تباع ال

تعتبـر السـلعة التـي يـتم إنتاجهـا       :لة في سوق المنافسة سلعة متجانسـة العام المؤسساتتنتج  .2

في سوق المنافسة الكاملة سلعة متجانسـة، بمعنـى أن تكـون هـذه السـلعة متطابقـة مـن ناحيـة         

 البـائع الـذي تـم شـراء السـلعة منـه       الجودة والكفاءة وأداء الخدمة، بغض النظر عن المنـتج أو 

لسـلعة  " بـديل كامـل  "، فإن السلعة التي يقوم بإنتاجهـا المنـتج األول تعتبـر    لسلعونتيجة لتجانس ا

عة المنـتج يكـون ال نهـائي    المنتجين اآلخرين، وبالتالي فإن منحنـى الطلـب الفـردي علـى سـل     

  ؛المرونة

يمكن ألي منتج الدخول إلـى سـوق السـلعة وإنتـاج هـذه السـلعة،        :حرية الدخول إلى السوق .3

وتسـتطيع عناصـر اإلنتـاج أيضـاً     . عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلـى السـوق  عدم وجود أي ل

  ؛إنتاج سلعة إلى إنتاج سلعة أخرى االنتقال بسهولة من

                                                
1 Philippe aghion et autres :microéconomie, pearson education France, paris, 2010, p :5. 
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تـوفر جميـع المعلومـات المطلوبـة حـول السـلعة وسـعرها         :توفر المعلومات بشكل كامـل . 4

بصـورة  نيـة المسـتخدمة فـي عمليـة إنتاجهـا      وطريقة إنتاجها والتكاليف المرتبطة بإنتاجهـا والتق 

  .تامة في سوق المنافسة الكاملة

  المؤسسات في سوق المنافسة التامةسلوك  :ثانيا

ـ  بانخفـاض الخصائص السابقة توسم هيكـل السـوق    ) عـدد المؤسسـات كبيـر   (ة التركيـز  درج

كـذلك فـإن مرونـة الطلـب      اعة وعدم وجود تمييز في المنتجـات ضآلة عوائق الدخول إلى الصنو

بمعنى أن منحنى الطلب يكون أفقيـا األمـر الـذي يترتـب عليـه       ،على السلعة المنتجة هي النهائية

  .أن المنتج يستطيع أن يبيع أي كمية يرغب في بيعها عند السعر الذي يتحدد في السوق

  . هو تعظيم الربحوالهدف األساسي الذي يسعى إليه و, وذلك باألخذ بعين االعتبار دالة إنتاجه

  

  توازن المنتج في سوق المنافسة التامة: 1-1 الشكل

  

  

 

 

 

 

 

                             

ك                                                                
∗

 

 Arnold Heertje,Patrice Pieretti,Philippe Barthélémy : Principes d'économie politique, de: المصدر

boeck, paris, 2003, p :185. 

للمؤسسات في المدى الطويل يضمن الهيكل الذي تتسم به هذه السوق أن يكون الوضع التوازني      

فإن المنتج يحقق ربحا  هو حيث يتساوى اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية ومع التكلفة المتوسطة ومن ثم

ونظرا لعدم وجود أي مجال لالختيار للمنتج في ظل هذا النوع من السوق من حيث تسعير  عاديا فقط،

سوق فإن السعي وراء أهداف أخرى غير هدف إنتاجه ألن السعر الوحيد الذي سيبيع به هو سعر ال

  التكلفة الحدية
  التكلفة المتوسطة

  اإليراد الحدي
 السعر

س
∗

 
 

 ت ح

 ت م
 اإليراد الحدي= السعر
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التوسع في اإلنتاج  ألن) حتى من وجهة نظر اإلدارة( تحقيق أقصى ربح ممكن سيكون غير مجدي

إذ أن  نى حد من الربح وهو الربح العادي،سيؤدي إلى تخطي قيد أد) من أجل زيادة المبيعات أو النمو(

قوع خسارة في ظل لفة المتوسطة للسعر ومن ثم وأي مزيد من اإلنتاج سوف يؤدي إلى تجاوز التك

أيضا يصبح من غير الجدي اإلنفاق على الدعاية ألن التمييز في المنتجات غير شروط هذا السوق 

         ). تاما افي ظل شرط تجانس السلعة تجانس( متيسر

أي  اسـتخدام كذلك فإن غياب إمكانيات االختيار للمؤسسـات فـي هـذه السـوق يحرمهـا مـن           

ولـذا فـأن مجـال التنـافس     , وسائل تسعيرية أو إنتاجية أو تمييزية ضـد منافسـيها فـي السـوق    

الوحيد بين المؤسسات في هذا السوق هـو تخفـيض التكـاليف إلـى أدنـى حـد ممكـن وإال أدى        

مـن السـوق ألن تكلفتهـا المتوسـطة     ) ةغيـر الكفـأ  (ذلك إلى خروج المؤسسـة   الفشل في تحقيق

    1 .مما يعرضها للخسارة, ر السوقستكون أكبر من سع

  

 االحتكارسوق  :المطلب الثاني

فهي عـادة مـا تكـون ناشـئة مـن سياسـات        ر التام نادرا ما توجد في الواقع،إن حالة االحتكا     

كمـا أن بـراءة    2وني ألحـد المتعـاملين االقتصـاديين،   التي تمنح احتكـار قـان   ،السلطات العمومية

ولكـن مهمـا    أشكال االحتكار القـانوني المـرتبط بفتـرة زمنيـة محـددة     شكل من تعتبر  االختراع

  .وك المؤسسات المحتكرة يبقى واحداتعددت أسباب االحتكار فإن سل

  أسباب نشوء االحتكار :أوال

تكون المؤسسة في وضعية االحتكار إذا كانـت فـي سـوق تحتـوي علـى عـدد كبيـر مـن              

وليسـت هنـاك بـدائل قريبـة مـن      وتكون هي المؤسسة الوحيدة العارضة لهذه السلعة , المستهلكين

  3:ويرجع سبب نشوء االحتكار إلى ما يلي.هذه السلعة

األمريكيـة   ILCOAفمـثال شـركة   , السيطرة علـى مصـدر مـن مصـادر المـواد األوليـة      . 1

احتكرت إنتاج األلمنيوم لفترة طويلة نتيجة سيطرتها على مصـدر المـادة األوليـة المسـتعملة فـي      

  منيوم؛صناعة األل

                                                
 .146:ص, 1994.جدة, دار زهران للنشر و التوزيع, اقتصاديات الصناعة :أحمد سعيد بامخرمة 1
توزيع مشتقات البترول مثل البنزين والمازوت وغاز البوتان ونفس الشيء يمكن قوله عن  في الجزائر لدينا مثال عن شركة نفطال  التي تحتكر 2

 .شركة سونلغاز في توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي
3 K.Huynh,D.Besancenot: économie industrielle, Bréal, France, 2004, p:37 
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إذا قامت شركة بـاختراع آلـة جديـدة أو طريقـة جديـدة      , االكتشافات العلميةو االختراعبراءة . 2

ـ  للعمل فإنه ال يحق ألي شركة ثانية استعمال نفس اآللـة   ة إال بعـد مـرور فتـرة    أو نفـس الطريق

   زمنية معينة؛

اإلجراءات الحكومية الخاصة بحماية الصـناعة الوطنيـة مـن إسـتراد سـلع معينـة أي منـع        . 3

المنافسة األجنبية للسلع الوطنية الشيء الذي يـؤدي بالشـركات العامـة داخـل البلـد الـذي اتخـذ        

  ؛باحتكار إنتاج هذه السلع المعينةهذه اإلجراءات 

، حيـث ينـتج عـن هـذه العمليـة انخفـاض عـدد        دماج المؤسسات بعضها ببعضـه اآلخـر  نإ. 4

  ؛المؤسسات في السوق إلى أن يبلغ حالة االحتكار التام في حال بقاء مؤسسة واحدة

قـد يكـون االحتكـار نتيجـة للرغبـة فـي تحقيـق اقتصـاديات الحجـم          : االحتكار الطبيعـي . 5

مثـل  , السوق ربما ال يسـمح بوجـود أكثـر مـن منـتج واحـد      ألن حجم , والوفورات االقتصادية

  .الغاز وغيرهال في المنافع العامة كالكهرباء والمؤسسات التي تعم

  التام االحتكارخصائص سوق : ثانيا

  1:عديدة منهاخصائص ب تامالحتكار االتميز سوق ي     

في هـذه الحالـة فـإن المحتكـر هـو المنـتج أو البـائع        : وجود منتج أو بائع وحيد في السوق.  1

فعنـدما يقـوم المحتكـر برفـع      ،فإن هذا المحتكـر يمثـل سـوق السـلعة    الوحيد للسلعة، وبالتالي 

بتخفـيض   أمـا عنـدما يقـوم     ،لسلعة، فإن سعر السـلعة سـوف يـنخفض   الكمية المعروضة من ا

ويعتبـر المحتكـر صـانعاً للسـعر ولـيس       ،سـوف يرتفـع  فإن سـعر السـلعة    الكمية المعروضة

  .كما في سوق المنافسة الكاملة مستقبالً للسعر

ـ   )أو قـوة سـوقية  (المحتكر يتمتع أيضاً بقوة احتكارية أن  كما  السلطة السـوقية ، أو مـا يسـمى بـ

ـ وبمـا أ  ،ى التحكم بسعر السـلعة حيث تنبع هذه القوة بسبب قدرة المحتكر عل محتكـر أو  ه يوجـد  ن

  ؛المحتكر هو نفسه منحنى طلب السوقبائع وحيد في السوق، فإن منحنى الطلب على سلعة 

مـا يميـز السـلعة التـي يقـوم المحتكـر بإنتاجهـا أو         :عدم وجود بدائل قريبة لسلعة المحتكر -2

 بيعها هو عدم وجود بـدائل قريبـة للسـلعة، وبالتـالي تكـون مرونـة الطلـب السـعرية لسـلعة         

  ؛كون معامل المرونة مقارباً للصفرالمحتكر مرونة منخفضة جداً، وي

                                                
1 Jean-louis levet: Economie industrielle en évolution. économica, paris,2004,p:94. 
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علـى النقـيض مـن سـوق      :وجود عوائق تمنع دخول منتجـين جـدد إلـى سـوق المحتكـر      -3

 إلـى سـوق المحتكـر    مؤسسـة المنافسة، فإن سوق االحتكار يتميز بوجود عوائق تمنع دخـول أي  

، أو عوائـق حكوميـة   )االختـراع واالمتيـاز  بـراءات  (فقد تكون هذه العوائـق عوائـق قانونيـة    

، أو )ملكيـة طريقـة اإلنتـاج أو ملكيـة عناصـر اإلنتـاج      (، أو عوائـق إنتاجيـة   )قوانين محلية(

  .، أو عوائق طبيعية)التكنولوجيا المستخدمة في عملية اإلنتاج(عوائق تقنية 

  التام االحتكارسلوك المؤسسات في سوق : ثالثا

مقارنـة بحالـة المنافسـة التامـة فيمـا يتعلـق        السابقة للمحتكر حرية أكثـر،  خصائصالتتيح      

  :ـب

فإنهـا  , فإذا كان هذا الهدف هـو تحقيـق أكبـر ربـح     يق الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة،تحق -1

  .في هذه الحالة ستختار الوضع الذي يتساوى فيه اإليراد الحدي مع التكلفة الحدية

لة كمية أقل من السلعة بسعر أعلى مقارنة بمـا لـو كانـت فـي سـوق      وتنتج المؤسسة في هذه الحا

علـى المجتمـع إذ    ءعـب ويشكل هـذا السـلوك    غير عادية، كما أنها تتقاضى أرباحا, منافسة تامة

سـلعة فـي ظـل سـوق االحتكـار التـام       أن المستهلكين من جهة يدفعون أسعارا أعلـى لشـراء ال  

ضـا فـي مسـتوى رفاهيـة المسـتهلكين      الـذي يعنـي انخفا  األمر  )مقارنة بسوق المنافسة التامة(

من جهة أخرى فـإن النشـاط اإلنتـاجي فـي ضـل سـوق االحتكـار التـام          ،)فائض المستهلكين(

كميـة مـن السـلعة فـي حالـة المنافسـة       نفس اليستخدم حجما أكبر من الموارد االقتصادية إلنتاج 

كـذلك يمكـن   , خصيصـية فـي االقتصـاد   التامة األمر الذي يعني انخفاضا في مستوى الكفـاءة الت 

   .أن يرتب االحتكار التام طاقة إنتاجية فائضة في الصناعة

أما إذا كانت المؤسسة تسعى إلى تحقيق أهداف أخـرى كهـدف تحقيـق مبيعـات أكبـر أو هـدف       

النمو أو أهداف إدارية فإنها قد تحدد السعر الذي تبيع بـه سـلعتها عنـد مسـتوى أقـل مـن ذلـك        

مـن أجـل إعاقـة دخـول      كمية أكبر وترضى بمقـدار ربـح أقـل،    قصى ربح وتنتجالذي يحقق أ

  1.مؤسسات جديدة إلى السوق 

تنفيذ سياسات تنمية الطلب علـى سـلعتها عـن طريـق الدعايـة واإلعـالن أو غيرهـا مـن          -2

السياسات التمييزية في المنتجات التـي تـؤدي إلـى توسـيع حجـم الطلـب أو تخفـيض مرونـة         
                                                

1 F. Guyot :  Éléments de microéconomie, edition technip, paris, 1985, p :197. 
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ـ لسلعتها، وذلك عن طريق األربـاح  الطلب السعرية  التـي  ر العاديـة التـي يحققهـا المحتكـر و    غي

  .تتيح له تمويل تكاليف الدعاية و اإلعالن

إتباع سياسات تسعيرية تمييزية  يقوم بموجبهـا المحتكـر بتقسـيم الطلـب علـى سـلعته إلـى         -3

طلـب السـعرية   فئات من المستهلكين مستقلة عن بعضعا البعض بنـاءا علـى اخـتالف مرونـات ال    

يـتم تحديـد السـعر الـذي تبـاع       را مختلفة لكل فئة من المسـتهلكين، لسلعته ومن ثم يتقاضى أسعا

به السلعة لكل فئة من المستهلكين بمسـاواة التكلفـة الحديـة إلنتـاج السـلعة مـن قبـل المحتكـر         

   1 .باإليراد الحدي لكل فئة من فئات المستهلكين

ال تجـدي نفعـا لعـدم وجـود اسـتقاللية تامـة بـين المسـتهلكين          إال أنه في الواقع هذه السياسات

فـي بعـض    مجديـة  ن السوق األرخص إلى السـوق األغلـى غيـر أنهـا    فيمكن أن تنتقل السلع م

اد المسـتهلكين كالخـدمات الصـحية    يصعب تناقـل اسـتهالكها بـين األفـر     حيثأسواق الخدمات 

  .خدمات النقل الشخصي و خدمات المرافقو

  

  القلة و المنافسة االحتكارية احتكارسوق : المطلب الثالث

التـي يمكـن    يعتبر كل من سوق المنافسة الكاملة وسوق االحتكـار التـام الحـاالت القصـوى         

وفيما بين هـذين الشـكلين مـن أشـكال السـوق، توجـد أشـكال أخـرى          ،ألي سوق الوصول لها

  .ر التامتجمع بين خصائص سوق المنافسة الكاملة واالحتكا

ى االحتكـار التـام الحـاالت القصـو    تعتبر كل من المنافسـة الكاملـة و  : المنافسة االحتكارية: أوال

السـوق، توجـد أشـكال     فيما بين هذين الشكلين مـن أشـكال  و ،التي يمكن ألي سوق الوصول لهما

تجمع بين خصائص كـل مـن سـوق المنافسـة الكاملـة و سـوق        )إلى درجة معينة(أخرى و التي 

  .االحتكار التام لكن بصورة وسطية

I. خصائص سوق المنافسة االحتكارية 

 هص هـذ يعتبر هذا السوق قريـب الشـبه مـن سـوق المنافسـة الكاملـة، ومـن خصـائ            

  2:السوق

                                                
1 Godefroy dang nguyen: opcit, p:215. 

2  Bernard Jurion : Économie politique, de boeck, 3 edition, paris, 2006, p : 202. 
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التـأثير علـى    مؤسسـة الصـغيرة، بحيـث ال تسـتطيع أي     المؤسسـات وجود عدد كبير مـن   -1

  .سعر السوق

 رقـة بـين السـلع الموجـودة فـي السـوق      السلع متشابهة لكنها غير متجانسة، حيث يمكـن التف  -2

أسـفل، ومـن اليسـار إلـى     إلـى  منحدراً مـن أعلـى    مؤسسةويكون منحنى الطلب الذي يواجه ال

  .اليمين

  .سهولة الدخول إلى السوق -3

ذلـك باسـتخدام طـرق تنافسـية كاسـتخدام وسـائل       وجود المنافسة غير السـعرية، ويتمثـل    -4

  .الدعاية واإلعالن، ويسمى هذا بالتمييز السلعي

II. سسات في سوق المنافسة االحتكاريةسلوك المؤ 

تختلف سوق المنافسة االحتكاريـة عـن سـوق المنافسـة التامـة فـي وجـود التمييـز فـي               

ي يـنعكس علـى منحنيـات الطلـب التـي      المنتجات و بالتالي عدم تجانس السلعة المنتجة األمر الذ

تواجه المؤسسات في السوق حيـث تـنخفض مرونـات الطلـب علـى السـلعة المنتجـة مقارنـة         

بالمرونة التامة في سوق المنافسة التامـة وبقـدر هـذه المرونـة يتحـدد السـعر الـذي تبيـع بـه          

زن المنـتج فـي   على الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، والشـكل التـالي يوضـح تـوا     إنتاجها اعتمادا

   .سوق احتكار القلة
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  توازن المنتج في سوق احتكار القلة :2-1الشكل 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  .Mark montoussé, isabelle waquet: microéconomie, 2 edition, bréal, paris, 2008, p199: المصدر

  

ـ   يالحظ أنه  ن فإنهـا سـوف تقـوم بتحديـد     إذا كانت المؤسسة تهدف إلى تحقيق أقصـى ربـح ممك

ف وبـذلك سـو  , الكمية التي تنتجها عندما يتساوى اإليـراد الحـدي مـع التكلفـة الحديـة     سعرها و

ألن هـذه األربـاح غيـر    , لكن ذلك فـي المـدى القصـير فقـط    حا غير عاديا وتحقق المؤسسة رب

العادية مع انخفاض مستوى عوائـق الـدخول سـيجعل مؤسسـات أخـرى تـدخل السـوق حتـى         

  . يصبح الربح عاديا

ـ         داف ويجدر الذكر أن المؤسسة في سـوق المنافسـة االحتكاريـة مقيـدة فـي سـعيها لتحقيـق أه

فإذا كانت تريـد زيـادة المبيعـات فعليهـا أن تخفـض السـعر        ن،أخرى في تحقيق أقصى ربح ممك

أقل من سعر التوازن في المدى الطويل وهذا ما يعرضـها للخسـارة علـى عكـس المؤسسـة فـي       

  . سوق االحتكار التام

  احتكار القلة: ثانيا 

وفي هذه الحالة السوق يتكون مـن عـدد قليـل مـن المؤسسـات تنـتج نفـس المنتـوج وهـي           

 .مؤسسات كبيرة الحجم وفي غالب األحيان يكون هناك انسجام في السعر والخدمة المقدمة

  التكلفة الحدية
  التكلفة المتوسطة

  اإليراد الحدي
  السعر

  *س
 1س

 الكمية

 *ك      1إح         ك                  

 ت م          ت ح
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والحل الوحيد أمام المؤسسة هنا للحصول على الميزة التنافسـية فـي هـذه الحالـة هـو االعتمـاد       

ويعتبر هذا السـوق أقـرب إلـى سـوق االحتكـار       ,الستفادة من غلة الحجمعلى تخفيض التكلفة وا

  .التام

I.  القلة احتكارخصائص سوق  

  1 :بالخصائص التاليةالقلة  احتكارسوق يتميز       

ويمكـن قيـاس حجـم    . وجود عدد قليل من المنشات التي تملك حصـة كبيـرة مـن السـوق     -1

  . في السوق بتقدير حجم المبيعات أو اإلنتاج مؤسسةحصة ال

  .وجود المنافسة غير السعرية -2

للمنتجـين فـي   " قـوة احتكاريـة  "وتعطي هـذه الميـزة    ،وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد -3

وأخيـرا، يتـوفر فـي هـذا السـوق      . بين المنتجين" عالقات متبادلة"هذا السوق، إضافة إلى وجود 

لمنتجين في السوق على البيـع بسـعر معـين، أو تقسـيم منـاطق البيـع بـين        حوافز لالتفاق بين ل

  .المنتجين وهكذا

ع التغليـف أو  تكون السلعة المنتجة سلعة متميزة، حيـث يكـون هنـاك اخـتالف بسـيط كنـو       -4

  .خدمات ما بعد البيع

II.  في سوق احتكار القلة المؤسسةتحليل سلوك 

القلة يوجد قسمان رئيسيان للسـلوكات اإلسـتراتيجية التـي يمكـن للمؤسسـة       احتكارفي حالة      

 في هـذه الحالـة يصـبح السـوق قريـب مـن سـوق       التواطؤ مع بعضها البعض وأوال , أن تتبعها

 لحالـة الثانيـة فهـي حالـة الالتواطـؤ     أمـا ا  األربـاح، االحتكار التام من حيث األسعار والكميات و

  2.المنافسة بالكمياتالمنافسة باألسعار و, ينإلى قسم التي تنقسم بدورهاو

, هناك العديد من النماذج التـي حللـت احتكـار القلـة فـي حالـة التواطـؤ       : حالة الالتواطئ: أوال

نمــوذج بيرترانــد ونمــوذج , نمــوذج كورنــوت: للنمــاذج األساســية الثالثــة وســوف نتطــرق

  .وتفترض كل هذه النماذج تجانس السلع المباعة. ستاكلبرج

الرائـدة  الدراسـة  ) 1838(ي الفرنسـي كورنـوت   تعـد دراسـة االقتصـاد   : نموذج كورنوت .1

كـل واحـدة    ويفترض هـذا النمـوذج وجـود مؤسسـتين،     ،جال التسعير في سوق احتكار القلةفي م

                                                
1 Bernard Jurion :Économie politique, de boeck, 3 edition, paris, 2006, p : 202 
2 Murat Yıldızoglu:oligopole,  http://yildizoglu.ubordeaux4.fr,16/08/2009. 
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فـي هـذه الظـروف     اوي المؤسستين فـي تكـاليف اإلنتـاج،   كما يفترض تس ،تسعى لتعظيم ربحها

اج الكمية التـي تعظـم لهـا أرباحهـا مـع األخـذ بعـين االعتبـار         تحاول كل مؤسسة أن تقوم بإنت

وبذلك فهي تحدد كمية اإلنتاج عنـد كـل مسـتوى إنتـاج قـد       ية التي تنتجها المؤسسة المنافسةالكم

ين بمعادلـة  ويمكن تمثيـل هـذه العالقـة التـي تـربط إنتـاج المؤسسـت        منافسة،تختاره المؤسسة ال

ـ  تسمى معادلة رد الفعل، الكميـات الناتجـة عـن تتقـاطع      فـإن المؤسسـتين تنتجـان    روفي األخي

ـ   ويجدر الذكر أن األسـعار و . الفعلتي رد معادل ا هـذا التـوازن تقـع بـين     الكميـات التـي يحققه

وهـذا مـا يتجلـى فـي الشـكل      1،األسعار في توازن االحتكار التـام و المنافسـة التامـة   الكميات و

 :التالي

  منحنى رد الفعل: 3- 1الشكل

 
 
 

  

  

  

  

  

K.Huynh,D.Besancenot: op,cit, p:61. :المصدر   

  

مـدعيا  ) 1883(كورنـوت وذلـك فـي     انتقـد كان بيرتراند من أوائل مـن   :ندبيرترانموذج  .2

ـ      ي الفتـرة القصـير علـى عكـس     أن المؤسسات ال يمكنها أن تغيـر كميـات إنتاجهـا بسـهولة ف

نتـاجهم فتتوقـع   كذلك فإن المؤسسات قـد تهـتم بأسـعار المنافسـين ولـيس بمسـتوى إ       األسعار،

فمـثال إذا   ن السـوق فـي حالـة المنـتج المتجـانس،     ولهذا االقتراح تغيير جذري على تواز ثباتها،

واتبعـت إحـدى المؤسسـات نمـوذج بيرترانـد فإنهـا        المؤسسات سعرا مرتفعا في البداية،حددت 

تتوقع أن تستحوذ علـى السـوق إذا مـا خفضـت سـعرها بـافتراض ثبـات أسـعار المؤسسـات          

فإذا فكرت جميـع المؤسسـات بـنفس األسـلوب النخفضـت أسـعارها        فسة على ما هي عليه،المنا

                                                
1 K.Huynh,D.Besancenot: op,cit, p:60. 

  1منحنى رد الفعل                                 
  
  
  
  

  2منحنى رد الفعل 

Q2 
 
 
 
 
 

Q2* 

Q1*                                                                               Q1 
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وعلـى ذلـك فـإن السـوق يصـل       تكلفة الوحدة تحت المنافسـة الحـرة،  مستوى إلى أن تصل إلى 

إلى توازن بيرتراند عند سعر المنافسة التامـة حيـث ال يكـون هنـاك إمكانيـة ألي خفـض فـي        

ن يمكـن الوصـول إليـه بـأي عـدد مـن       وعالوة على ذلك فـإن هـذا التـواز   بعد ذلك، األسعار 

  1.المؤسسات بل ولو بمؤسستين فقط

فمن وجهة نظر بيرتراند فإن المؤسسات المدركـة لهـذه العواقـب سـوف تفضـل االنـدماج            

  .أو على األقل تنسيق أعمالها حتى تعظم األرباح الجماعية

ـ          , عر المنافسـة التامـة  ما توصل إليه بيرتراند من أن حرب األسعار ستصـل بالسـوق إلـى س

فـإذا أنتجـت المؤسسـات منتجـات      في صحته على فرضية تجـانس المنـتج،   هذا االستنتاج يعتمد

فـإن مـن الممكـن أن يصـل      ت ذات السعر المرتفع كـل مبيعاتهـا،  متميزة بشكل ال يفقد المؤسسا

  . السوق إلى توازنه إلى عند سعر يفوق سعر المنافسة التامة

ــتاكيلبورج .3 ــوذج س ــي :نم ــنة  ف ــون   1934س ــن ف ــاني هينرنش ــادي األلم ــدم االقتص ق

ولكـل مؤسسـة فـي     ابع في سوق المنافسـة بـين مؤسسـتين،   الترج تحليله لحالة الدليل وبوستاكيل

المؤسسـة التابعـة    مؤسسة الـدليل أو المؤسسـة التابعـة،   هذا النموذج االختيار بين أن تلعب دور ال

في هذا النموذج تمثل مؤسسة في نموذج كورنوت فهي ببساطة تحـدد حجـم اإلنتـاج الـذي يعظـم      

أمـا المؤسسـة الـدليل فتتوقـع      ة المنافسة سيبقى ثابتـا دون تغيـر،  الربح باعتبار أن إنتاج المؤسس

يفتـرض  و هـي تعظـم أرباحهـا علـى هـذا األسـاس،      أن تسلك المؤسسة المنافسة مسلك التابع و

النموذج أن تسلك كل مؤسسة مسلكها كـدليل أو كتـابع وأن تختـار دورهـا علـى أسـاس تعظـيم        

  2.الربح

 ت بسـوق احتكـار القلـة تعظـيم الـربح     إذا اسـتهدفت المؤسسـا   :)الكارتل( حالة التواطؤ : ثانيا 

التعـاون   وقـد يأخـذ هـذا    ين هذه المؤسسات بدال من التنـافس، فإن هناك دافعا قويا لقيام التعاون ب

أو أي تنسيق أقل تقييـدا عـن ذلـك بـين المؤسسـات فيتفـق علـى        ) الكارتل(شكل إتحاد المنتجين 

وقد نـادى تشـامبرلين بـان المؤسسـات فـي سـوق احتكـار         األسعار والكميات المنتجة وغيرها،

خاصـة ألنهـا ستكتشـف مـدى اعتمادهـا       إلى الوصول إلى التنسيق الكامـل،  ىالقلة البد وأن تسع

فمـن وجهـة نظـر     سـتحجم عـن التنـافس وسـتلجأ للتعـاون،     على بعضها الـبعض وبالتـالي   

                                                
 .80:ص ، 1994، الرياض ، دار المريخ، تعريب فريد بشير الطاهر ،الصناعة اقتصاديات: روجر كالرك 1

2 K.Huynh,D.Besancenot: op  , cit, p:65. 



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

14 

ن و حتى في وجود مؤسستين أو أكثر، وحتى لم يكـن أي انـدماج بينهـا، فمـن المحتمـل      تشامبراي

عـاون بـين   وقـد يتفـاوت مـدى التنسـيق أو الت     ،مستوى سعريا قريبا من سعر المحتكر أن يظهر

فتـؤدي زيـادة التركيـز إلـى      تكار القلة وفقا لعدد المؤسسات ودرجة تركيـز السـوق،  مؤسسات اح

المؤسسـات بـين المنافسـة التامـة      فيتفـاوت سـلوك   و التنسيق بـين المؤسسـات،   نزيادة التعاو

  1.االندماج تبعا لدرجة تركيز السوقو

اتحـاد المنتجـين حيـث يـتم االتفـاق بـين المنتجـين أو        الكارتـل  يمثل  :خصائص الكارتل .1

المنشآت الموجودة في الصناعة على تحديد حجم اإلنتـاج مـن السـلعة الـذي يحقـق أكبـر ربـح        

وهـو سـعر   (والسعر الـذي تبـاع بـه     اإليراد الحدي مع التكلفة الحديةممكن والذي يتساوى عنده 

لنمـوذج يتميـز سـوق احتكـار القلـة      وفقـا لهـذا ا  ) الكارتـل  مؤسسـات واحد تلتزم به جميـع  

  2: بالخصائص اآلتية

  المؤسسات في السوق؛وجود عدد قليل من .أ

   سوق؛وجود عوائق لدخول ال.ب

التـي يتكـون منهـا الكارتـل أو اتحـاد       ؤسسـات ل السلعة المنتجة في جميـع الم تجانس أو تماث.ج

   ؛)وبالتالي السعر واحد(المنتجين 

  . أو الكارتل لسوقالموجودة في ا ؤسساتاإلنتاج بين الم ختالف تكاليفا إمكانية.د

صـناعة األلمنيـوم   , ق عليها هذا النمـوذج صـناعة الـنفط   من أمثلة الصناعات التي يمكن أن ينطب

  .وصناعة القهوة

  3: عديدة منها العوامل التي يتوقف عليها قوة الكارتل .2

وهـذا يسـهل عمليـة االتفـاق بيـنهم لتحديـد السياسـة         ,المكونـة للكارتـل   المؤسسات قلة عدد.أ

   ؛اإلنتاجية والسعرية

ألنـه كلمـا كـان الطلـب قليـل المرونـة أو        ,انخفاض مرونة الطلب السعرية للسلعة المنتجـة .ب

   ؛الكارتل أرباحغير مرن كلما كان السعر أكثر ارتفاعاً وهذا يؤدي إلى زيادة 

                                                
1 Mark montoussé, isabelle waquet: op, cit, p:190. 

 .165:ص, مرجع سابق: أحمد سعيد بامخرمة 2
 

3 K.Huynh,D.Besancenot: op,cit, p:67. 



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

15 

ألنـه إذا كانـت    ,كـاليف اإلنتـاج بـين منشـآت الكارتـل     عدم وجود اختالف كبير في مستوى ت.ج

فـإن ربحهـا سـوف يكـون قليـل وهـذا        ؤسساترتفعة لدرجة كبيرة في بعض المتكاليف اإلنتاج م

يمكن أن يجعلها تخالف السياسات التي يتم االتفاق عليهـا للكارتـل بشـأن مسـتوى السـعر وكميـة       

   ؛اإلنتاج

واحـد   وهـذا يسـهل االتفـاق علـى سـعر     , ؤسسـات الم السلع المنتجة في كـل ) تماثل(تجانس .د

  ؤسسات؛للسلعة تلتزم به كل الم

ألن بعـض القـوانين فـي بعـض الـدول      , عدم وجود قيود حكومية على عقد اتفاقـات الكارتـل  .ه

  .تمنع تكوين مثل هذه االتحادات بين المنتجين بغرض مكافحة االحتكار

وفي األخير نشير إلى أن البنية التنافسية لقطاع ما تتطور مـع الـزمن، حيـث أن المؤسسـة التـي      

تقوم بتقديم المنتوج ألول مرة في السوق تتمتع عند دخولهـا بوضـعية احتكاريـة مثـل مـا حـدث       

ثـم بعـد ذلـك تحـول السـوق      " الولكمان"بانية عند تقديمها ألول مرة جهاز االي SONYمع شركة 

كار القلة المتميزة، وذلك بدخول بعض العالمات التجاريـة فتطـور السـوق إلـى المنافسـة      إلى احت

 .التامة

 

  )هيكل سلوك أداء(نموذج : المبحث الثاني

حيـث بنـي هـذا     ،في تحليـل االقتصـاد الصـناعي    ، حجر األساس)ج هيكل سلوك أداءنموذ(يعتبر

النموذج على ثالثة عناصر أساسية وهـي هيكـل السـوق، سـلوك المؤسسـات، واألداء، ويضـاف       

  .إليها الظروف األساسية

  سلوك أداء-هيكل-نموذجظهوره : المطلب األول

فسـة متعلقـة   أداء مبنـي أساسـا علـى فكـرة بسـيطة تعتبـر المنا      -سلوك-هيكل: إن نموذج     

التشـريعية  يـدة بمجموعـة مـن العراقيـل التقنية،    لكن هـذه األخيـرة مق   أساسا بسلوك المؤسسات،

  .واالقتصادية التي تحدد قواعد المنافسة وتحد من اإلستراتيجيات المتاحة

ـ   1937سـنة   )ماسـون (وكان أول ظهور لهذا النموذج على يـد   اء الجمعيـة االقتصـادية   فـي لق

ويعتمـد هـذا النمـوذج     عمـل األسـواق،  أداء لتحليل -سلوك-كلحيث اقترح نموذج هي األمريكية،

   1.هيكل السوقوجود عالقة بين أداء المؤسسات و في تحليله على

                                                
1 Jean-louis levet: Economie industrielle en évolution. economica, paris,2004,p:45. 



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

16 

جـو  (ويعتبـر   سون مفـاهيم جديـدة فـي هـذا النمـوذج،     تلميذ ما )جو بين(أدخل  1956وفي سنة 

حيـث كـان االقتصـاد الصـناعي      فـي االقتصـاد الصـناعي،    نواحد من المنظرين األساسيي )بين

ثـم   موضـحا عالقتـه بهيكـل السـوق،     )بين(له إلى أن أدخ يدحض تحليل األداء، 1954إلى غاية 

ومنذ ذلـك الحـين عـرف النمـوذج اسـتعماال واسـعا فـي تحليـل          التعديالت على النموذج، تلت

وفـي شـكله البسـيط يـبن النمـوذج وجـود عالقـة سـببية          سواق و اإلستراتيجيات التنافسية،األ

 األداء،قائمـة وبـين هـذه األخيـرة و    سـلوك المؤسسـات ال  كل السوق وة االتجاه تربط بين هيأحادي

  .كما هو موضح في الشكل التالي

  أداء-سلوك–الشكل األولي للنموذج هيكل: 4-1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  cit K.Huynh,D.Besancenot: op,باالعتماد على إعداد الطالب :المصدر

  .هيكل السوق يؤثر على سلوك المؤسسات والتي بدورها تؤثر على األداءأن أي بمعنى آخر 

تركيـز   حيـث أنـه كلمـا كـان    أداء -سـلوك  –الصياغة األولى لنمـوذج هيكـل   ويوضح الشكل 

تتمثـل فـي أسـعار أعلـى     (كلما كانت المنافسـة أقـل شـدة    ) عدد المؤسسات قليل( السوق عالي 

مـع بدايـة السـبعينيات أصـبحت القاعـدة النظريـة       ك إلى أرباح أعلـى،  كلما أدى ذل) قلكميات أ

فيما كانت العديد مـن الدراسـات التجريبيـة تقـام حـول       للنموذج أكثر غنى حيث تطورت تدريجيا

  :يوضح أهم هذه التطورات 2-1و الشكل 1.الكثير من القطاعات

  

  

                                                
1 Abaabacar mbengue; paradigme scp, théorie évolutionniste et management stratégique: debat anciens, 
données anciennes, résultats nouveaux, aims ;2005 

 أداء سلوك هيكل
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  أداء وتطوره- سلوك- األساسي لهيكل النموذج:5- 1الشكل

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-louis levet, opcit p:48 المصدر:  

 

  الشروط األساسية
  

  العرض                                                    الطلب                       
  

  مواد أولية                                               المرونة السعرية
  تكنولوجا                                                معدل النمو 

  إمكانية اإلحالل                              مدة حياة المنتوج            
  وزن                                       شروط التسويق/عالقة قيمة

  قوانين المهنة                                           طرق الشراء
 وسميةالشروط النقابية                                        الخصائص الدورية أو الم

  هيكل
  عدد المشترين و البائعين

  تمييز المنتج
  عوائق الدخول

  التكاليفهيكل 
  التكامل العمودي

 الهيكل الكتلي

  سلوك
  سياسة األسعار

  اإلنتاج سياسة
  سياسة البحث و التطوير

  اإلعالن
 

  أداء
  :الفعالية في

  اإلنتاج -
 تخصيص الموارد -
 التطور التقني -
 التوظيف -

ماسون 
1937  

  بن.ج
1956 

شرار .ف
روس .ود

1980 
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  1 :مراحل ةثالث لىأهم التطورات إ تقسيمتم  أنهالشكل من  الحظي

  السلوك؛بين هيكل السوق و االتجاهالعالقة األحادية : 1937ماسون  -1

كل مـن هيكـل السـوق والسـلوك، ولكـن طريقـة التحليـل         إلىأضاف األداء : 1956بن -2

 على ما هي؛بقت 

خـال العالقـات   أضاف الكاتبـان الظـروف األساسـية للنمـوذج وأد    : 1980روس& شرار -3

حـدث تغيـرا فـي طريقـة     ممـا أ . الظروف األساسيةالعكسية بين السلوك، هيكل السوق و

 . حيث أصبح التحليل يبدأ من سلوك المؤسسات وليس من هيكل السوقالتحليل 

  )أداء-سلوك-هيكل(النموذج  عناصر: المطلب الثاني

، هيكـل  األساسـية الظـروف  : أداء من أربعة عناصـر أساسـية وهـي   -سلوك-يتكون نموذج هيكل

  .السوق، السلوك المؤسسات واألداء

موقعـه فـي    العامة التـي تحـدد خصـائص المنتـوج،     تتمثل في العوامل :الظروف األساسية :أوال

التطـور فـي الطلـب، وجـود إمكانيـة      رد فعل الزبـائن علـى تغيـرات األسـعار و     ،دورة حياته

خدمة فـي عمليـة اإلنتـاج، مبـادئ منظمـات المهنـة، شـروط        طبيعة التكنولوجية المست اإلحالل،

النسـبة  ب(قيمـة  /كـذلك العالقـة وزن  الخصـائص الدوريـة أو الموسـمية و   العمل و نشاط النقابي، 

    2 .وأيضا النطاق الجغرافي للسوق, التكاليف المحتملة للنقل, )لسلع الماديةل

فـالتوزع الجغرافـي علـى سـبيل المثـال       ،هذه العوامل تؤثر بدرجة كبيرة على هيكل السوق     

فـي حـين نـوع التكنولوجيـا المسـتعملة قـد        السـوق، عدد البائعين المتدخلين في يمكن أن يحدد 

كـذلك السـوق التـي يكـون      أو قد تشكل عائق من عوائـق الـدخول،  تكون عامل لتمييز المنتجات 

  .كثر المؤسسات على الدخولمعدل نمو الطلب فيها كبير تحفز أ

                                                
1 Jean-louis levet:opcit, 2004,p:47 
2 Godefroy dang nguyen: économie industrielle appliquée, librairie vuibert, paris, 1995, p:5. 
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فوجـود عـدد كبيـر مـن      بدوره على الظروف األساسـية للسـوق،  يؤثر  الهيكلوبالمقابل فإن      

كما أن إقامـة عوائـق دخـول يحـد مـن       منتجين من تحقيق وفورات حجم أكبر،المشترين يسمح لل

  1.عدد منتجات اإلحالل

عـدة تعـاريف أو معـاني بحسـب     " هيكـل السـوق  "يتخذ تعبيـر أو اصـطالح    :هيكل السوق-2

ـ  "هدف الباحث أو طبيعة البحث الذي يقوم به فهو قـد يعنـي    ب البنـائي لألسـواق   خـواص التركي

ومـن أمثلـة هـذه الخـواص األهميـة النسـبية        "ج في ضلها الصناعات فـي بلـد معـين   التي تنت

أي وزنهـا النسـبي مـن حيـث رأس المـال أو حجـم       ( للوحدات اإلنتاجية المختلفة في الصـناعة  

  ).اإلنتاج أو عدد العمال أو حجم أو قيمة المبيعات أو غيرها من المؤشرات

توزيـع حجمهـا النسـبي فـي     السوق قد يقصـد بـه عـدد المؤسسـات و    تعبير هيكل  كما أن      

كأن يقيس نصيب أكبر أربع أو ثمان أو خمسـين مؤسسـة ضـمن صـناعة معينـة مـن       , االقتصاد

وغالبـا مـا   . حجم اإلنتاج أو رأس المال اإلجمالي أو المبيعات أو عدد العمال الكلـي فـي السـوق   

  "كيز السوقدرجة تر"يطلق على هذا التعريف 

اق التـي  وأخيرا فإن مفهوم هيكل السوق قد يستخدم للتعبير عـن الخـواص األساسـية لألسـو         

التـي يمكـن أن يكـون لهـا تـأثير      لتنظيمات المكونة لهذه األسـواق و اتعمل في ضلها المؤسسات و

ن هيكـل السـوق يشـمل    وضمن هـذا التعريـف الموسـع فـإ     ائها،أدلوك هذه المؤسسات  وعلى س

قبـل   ظـروف الـدخول إلـى السـوق مـن     : إضافة إلى درجة تركيز السوق أبعاد أخـرى أهمهـا  

أحيانـا يضـاف إلـى ذلـك     تمييز فـي المنتجـات داخـل السـوق و     مؤسسات أخرى ومدى وجود

  2.درجة التكامل الرأسي أو األفقي بين المؤسسات

حجمهـم، درجـة    تحدد الظروف األساسية هيكل السـوق، مـن عـدد المشـترين والبـائعين،     و     

وجـود  جود عوائق دخول لمنافسين محتملـين، طبيعـة وشـكل دالـة التكـاليف و     و تمييز المنتوج،

  3.تكامالت عمودية أو أفقية

                                                
1 Jems Stevenson: L'évolution du marché de la téléphonie cellulaire en Haïti de 1999 à2006: Une analyse 
de la concurrence dans ce secteur en 2006 d'Etudes Supérieures (DES) en Economie Appliquéep47. 

  
 .52-51:صص , مرجع سابق,أحمد سعيد بامخرمة: 2

3 Godefroy dang nguyen: opcit, p:5. 
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تتبعهـا هـذه   تـي  المقصود بسلوك المؤسسات في قطـاع مـا السياسـات ال   : سلوك المؤسسات -3

اتجـاه المؤسسـات   ظـروف الطلـب فيهـا وسـلوكها     ؤسسات في ظل هيكل السـوق السـائد و  الم

التـأثير علـى حجـم    و األخرى المنافسة لها في القطاع من أجل تحقيـق أهـداف هـذه المؤسسـات    

سياسـات التسـعير   : تشـمل السياسـات السـلوكية للمؤسسـات فـي القطـاع      و في السـوق  نفوذها

  1.وسياسة البيع) أو المبيعات( سياسات تنمية اإلنتاجسات تحديد كمية، اإلنتاج، للمنتجات سيا

ففـي  السـوق الـذي تعمـل فـي ظلـه المؤسسـة،        ويتأثر سلوك المؤسسات في القطاع بهيكل     

يميـل سـلوك المؤسسـات نحـو االحتكـار التـام أو        قـد قطاع  يتسم بدرجة عالية مـن التركيـز   

سـات  قطاع يتصف بدرجـة تركيـز منخفضـة أو ضـئيلة يتجـه سـلوك المؤس       القلة، بينما احتكار

مؤسسـات  ظل وجود عوائـق ضـخمة أمـام دخـول      فيو ة أو قريب منها،و المنافسة الكاملنح فيه

باعتبـار أن عوائـق الـدخول تعتبـر      االتجاهات التركزيـة فيهـا،   زيادةومن ثم  جديدة إلى السوق،

هـذا القطـاع بالميـل نحـو      المسببة للتركز، قد يتسـم سـلوك مؤسسـات    في حد ذاتها أحد العوامل

ـ   ) الضمني أو العلني(التواطؤ أو االتفاق  اظ علـى درجـة نفوذهـا فـي الصـناعة      مـن أجـل الحف

ـ    اديـة، جني ثمارها في شكل أرباح مرتفعة وغير عو ز فـي المنتجـات   أو اسـتخدام سياسـة التميي

ل إلـى  بالتـالي جعـل مهمـة الـدخو    عالن لكسب والء مشتري منتجاتهـا و إلعن طريق الدعاية وا

وق مـن قبـل المؤسسـات الجديـدة صـعبة، كـذلك إن سياسـة تخفـيض أسـعار منتجـات           الس

عندما تتوقع هجوما مـن قبـل المؤسسـات الراغبـة فـي       المؤسسات القائمة، في القطاع ولو مؤقتا،

ـ    اظ علـى عوائـق دخـول قويـة     الدخول إلى السوق هي إحدى أشكال السلوك المؤديـة إلـى الحف

  .رارية الوضع التركزي فيهابالتالي استموفعالة و

ول األ كـن النظـر إلـى األداء مـن منظـورين،     ويم ن السلوكات هي التي تحدد األداء،إ :األداء-4

الـة األولـى تقـاس النتـائج الماليـة، السـلطة السـوقية،        ففي الح يخص المؤسسة والثاني القطاع،

لـق األمـر بمعرفـة هـل اإلنتـاج فعـال؟ أمثليـة تخصـيص         أما في الحالة الثانيـة فيتع  الفعالية،

                                                
  .126:ص ،مرجع سابقأحمد سعيد بامخرمة، 1
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إذا لـم يتحقـق أي مـن هـذه      الموارد، التطور التقني السريع، الرفاه االجتماعي ورضا المسـتهلك، 

    1.وجود تدخل من طرف الدولةعلى  فإن هذا يدل المعايير

ـ ) السـلوك (وككل عناصر النموذج فإن األداء  يتأثر بالعنصر السابق له       و مـا جعـل هـذه    وه

لمـا لهـا مـن تـأثير     , األخير تكون نقطة االنطالق في التحليل في االقتصـاد الصـناعي الحـديث   

الكفـاءة   ىمسـتو , أهمهـا معـدل ربحيـة المؤسسـات المنتجـة      ,على عدة مؤشرات أداء اقتصادية

بقة وتهـم التغيـرات فـي المؤشـرات السـا     . في القطاع وحجم التطور التقني ومعدل النم, اإلنتاجية

ـ      الباحثين و االقتصاديين وكذلك واضعي  أو ة السياسـة االقتصـادية سـواء علـى مسـتوى المؤسس

تتخـذ التغيـرات فـي هـذه المؤشـرات أهميـة خاصـة فـي         و. في إطار الهيكل االقتصادي ككل

وبـين  , عار في القطاع ومـن ثـم الميـول التضـخمية فيهـا     سالموازنة بين التغيرات في مستوى األ

وبالتـالي تكييـف السياسـات االقتصـادية     , تاجية أو فـي التقنيـة المسـتخدمة فيهـا    التطور في اإلن

  .ةالحكومية اتجاه سلوك المؤسسات في القطاع لخدمة أهداف الدول

ؤشـر رئيسـي مـن مؤشـرات     ات على معدل الربحية في القطـاع كم لقد ركزت معظم الدراس     

ونظـرا لتـأثير بقيـة    , سـلوك المؤسسـات فيـه   بهيكـل السـوق و  األداء باعتباره األكثر ارتباطـا  

  .عليهاألداء مؤشرات 

  عناصر هيكل السوق:الثالمبحث الث 

صـناعات  ( يكل الصناعة من عدة نواحي، أهمهـا مـن حيـث تركيـب الصـناعات     النظر لهيمكن 

ونسبة إسـهام كـل منهـا فـي النـاتج الصـناعي       ) صناعات رأسمالية, صناعات استهالكية,وسيطة 

  . الكلي والعمالة الكلية في قطاع الصناعة

ومـدى وجـود عوامـل احتكاريـة أو      كذلك يمكن النظر إليه  من حيث طبيعة وشكل السـوق      

درجـة  ( بتحديـد أهـم عناصـره   بـالمفهوم الثـاني    وسوف ندرس هيكـل السـوق  . عوامل منافسة

وهـو األسـلوب المتبـع فـي االقتصـاد       ،)تمييـز المنتجـات   ل،، عوائـق الـدخو  تركيز السـوق 

  .الصناعي

  

                                                
1 Godefroy dang nguyen: opcit, p:5. 
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  السوق تركيز: األولالمطلب 

فـي أوائـل   لقد ظهر المفهـوم االقتصـادي للتركيـز فـي أوروبـا ألول مـرة        مفهوم تركيز :أوال

 هـذا المفهـوم بالدراسـة و التحليـل     القرن الماضي حيث تناول االقتصادي الفرنسـي سيسـموندي  

وجود عـدد صـغير مـن المؤسسـات الكبيـرة الكثيفـة رأس       "وقد عرف سيسموندي التركيز بأنه 

ويرجـع السـبب فـي ذلـك حسـب      ". وانقراض المؤسسات الصـغيرة وخصوصـا المهنيـة   , المال

علـى  إلى الحرية المطلقة التي تميز بها المسار االقتصادي والتـي أثـر فيهـا المـذهب الحـر       هرأي

فالمنافسـة الحـرة تسـببت فـي تضـاؤل رؤؤس أمـوال        ذلـك الوقـت،  النشاط االقتصادي فـي  

  1.المؤسسات الحرفية واندثارها تدريجيا تاركة مجموعة من المؤسسات الضخمة

تركـز  , نتـاج تركـز اإل : مفاهيم للتركيـز هـي   ةأما العالم األلماني سومبارت فقد ميز بين ثالث     

فية التـي يتـوزع بهـا اإلنتـاج الكلـي علـى عـدد        الكي" اإلنتاجقصد بتركز والثروة وتركز النفوذ، 

ز قـد يـؤثر فـي النظـام االقتصـادي      وقد أوضح سومبارت أن التركي". المؤسسات القائمة باإلنتاج

فطرق اإلنتاج في المؤسسـات ذات رؤوس األمـوال الكبيـرة تعتبـر مصـدر إثـراء       , االجتماعيو

  .يزة لالقتصاد ككلمكن أن تعد مبالتالي يطوير لطرق اإلنتاج في القطاع ووت

 للحجـم الكلـي للقطـاع علـى المؤسسـات      التوزيع النسبيويعرف تركيز السوق بصفة عامة ب     

  .ذلك القطاعالموجودة في 

  : هي يز السوقتركي أن العناصر األساسية في قياس أ

   ؛عدد المؤسسات في القطاع-1

  .للقطاعسهامها في الحجم الكلي ونسبة إ حجم كل مؤسسة-2

وحجـم المؤسسـة    قطـاع يمكن االعتماد علـى عـدة مقـاييس أو معـايير لقيـاس حجـم ال      و     

المـال  أو حجـم رأس  حجـم العمالـة    ،لقطـاع الصناعية، مثل حجم اإلنتاج في المؤسسـة وفـي ا  

  .المستثمر أو قيمة المبيعات

لقيـاس درجـة التركيـز أهميـة بالغـة للمؤسسـات،       : يـز  التركدرجة قياس أهمية : ثانيا .1

  2 :لالقتصاد ككل ويمكن تلخيص هذه األهمية في النقاط التالية القطاع و

  

                                                
مجلة جامعة الملك عبد  ،)ه1405- 1395(قياس التركز الصناعي في المملكة العربية السعودية : أحمد سعيد بامخرمة محمود صديق زين، 1

 .73- 37ص-ص1989، 2المجلد ،االقتصاد واإلدارة: العزيز
  .79:ص  ،مرجع سابق أحمد سعيد بامخرمة، 2
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معرفة درجة المنافسة أو االحتكار فـي سـوق تلـك الصـناعة وهـذا يـؤثر علـى قـدرة          .2

المنتجين على تحديد السعر ألنه من المعـروف أنـه فـي أسـواق االحتكـار تـزداد قـوة        

ـ    اع درجـة التركيـز فـي    المنتج على رفع سعر السلعة على عكس أسـواق المنافسـة ارتف

القطاع ووجود االحتكار فيها يمكن أن يؤدي إلى وجود طاقـة إنتاجيـة عيـر مسـتغلة فـي      

ويمكـن أن يحـدث   . المؤسسات وهذا يعني عدم االسـتخدام األمثـل للمـوارد االقتصـادية    

ذلك إذا كانت المؤسسة االحتكارية تهدف إلـى تحقيـق أقصـى ربـح ممكـن وتلجـأ إلـى        

ج والسعر عند المستوى الذي يحقق لهـا هـذا الهـدف أي عنـد المسـتوى      تحديد حجم اإلنتا

 . الذي يتساوى عنده اإليراد الحدي مع التكاليف الحدية

وهذا الحجم مـن اإلنتـاج قـد ال يحقـق االسـتغالل األمثـل والكامـل للطاقـة اإلنتاجيـة              

 . ؤسسةللم

ـ وحجـم التوظ  يز السوقتركهناك عالقة بين درجة  .3 فـي المجتمـع ألنـه إذا    ف والعمالـة  ي

كبيـرة الحجـم فـإن هـذه      مؤسسـات  ز، أي أن الصناعة متركزة فـي يارتفعت درجة الترك

غالباً ما تميل إلى استخدام الطـرق اإلنتاجيـة كثيفـة رأس المـال التـي تعتمـد        ؤسساتالم

على استخدام اآلالت بدرجة أكبر من العمالة وهـذا ال يسـهم فـي عـالج مشـكلة البطالـة       

وفر فرص عمالة كثيرة وبالتالي يكون لـه تـأثير سـلبي علـى مسـتوى العمالـة       ألنه ال ي

 . في المجتمع

ز وشكل توزيـع الـدخل فـي المجتمـع ألنـه لـو ارتفعـت        يهناك عالقة بين درجة الترك .4

غالبـاً   ؤسسـات االحتكاريـة الكبيـرة فـإن هـذه الم     مؤسساتال قطاعز وساد اليدرجة الترك

 . ة وهذا يجعل الدخل متركز في أيدي المحتكرينما تحقق أرباح غير عادية مرتفع

ألن  ز آثار إيجابيـة علـى مسـتوى التطـور التقنـي والتكنولـوجي      ييمكن أن يكون للترك

احتكاريـة كبيـرة تحقـق أربـاح مرتفعـة تمكـن        ارتفاع درجة التركز ووجود مؤسسـات 

 .جيتلك المنشآت من إنفاق جانب من تلك األرباح على البحث والتطوير التكنولو

ـ  مقاييس التركيز :ثالثا  احي يبـين درجـة التركيـز فـي القطـاع،     مقياس التركيز هو ملخص إيض

مؤسسـة تنـتج    (n) حيـث   يـز، التركدرجـة  أكثر المقاييس شيوعا في قيـاس   وفيما يلي نستعرض

كل منها 
i
x  )  حيـثi=1,2,3…..n (       ورتبـت هـذه المؤسسـات مـن أكبرهـا إلـى أصـغرها، 
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ــي للمؤسســات حيــث أن  Xوتمثــل  ــاج الكل ∑اإلنت =

n

i ix1
X=، و

i
S  ــل نصــيب المؤسســة تمث

XxSالواحدة حيث 
ii
/=.  

,  أبسـط مؤشـرات التركيـز    n/1يعد مقلـوب عـدد المؤسسـات     :مقلوب عدد المؤسسات .1

ومن المآخذ العملية على هـذا المؤشـر أنـه ال يأخـذ بعـين االعتبـار األحجـام النسـبية         

فمن األفضل أن يعكس المؤشـر الحجـم النسـبي للمؤسسـات باإلضـافة إلـى       , للمؤسسات

        .أعدادها
N

C
r

1
=  

تعـرف بالنسـبة المئويـة    و, اسـتخداما يز هي أكثر المؤشـرات  نسبة الترك : زينسبة الترك .2

هـي رقـم   ) r(حيـث أن  , اإلجمـالي للقطـاع   اإلنتـاج من المؤسسات فـي  )r(لنصيب أكبر

 :1وفقا للصيغة التاليةrCوتحسب نسبة التركيز . يحدده الباحث اختياري

  

∑∑
==

==
r

I

i

r

I

i
r S

X
x

C
11

  

  

  :التطبيق، إال أن له بعض العيوب منهاويتميز مؤشر نسبة التركيز بالبساطة وسهولة 

   ؛في االعتبار ؤسساتحجماً وال يدخل كل الم أكبر المؤسسات أنه يأخذ .1

ال يسـتند إلـى معيـار موضـوعي محـدد       قطـاع حجماً فـي ال  أن اختيار أكبر المؤسسات .2

  ا ممكن أن يختلف من باحث إلى آخر؛وإنم

أخـرى سـوف تختلـف تبعـاً     إلـى   التطور الذي يحدث عليها من فتـرة ز ويأن نسبة الترك .3

  .األكبر حجماً التي أخذت في االعتبار ؤسساتلعدد الم

 

لقد أصـبح لهـذا المؤشـر شـعبية متزايـدة بـين المهتمـين         :هيرفندال –مقياس هيرشمان  .3   

كمـا أن لهـذا المؤشـر أهميـة خاصـة فـي تحليـل         تصاد الصناعي في السنوات األخيـرة، باالق

وهو يمثل مجمـوع مربعـات نسـبة إسـهام كـل مؤسسـة مـن         القلة، احتكاراألسعار في أسواق 

   .قطاعإلى الحجم الكلي لل قطاعالالموجودة في  ؤسساتالم

  : مقياس هيرشمان أهم مزايا

                                                
 ..35:ص مرجع سابق،: روجر كالرك 1
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 ؤسسـات وال يكتفـي فقـط بإسـهام الم    قطـاع الموجـودة فـي ال   ؤسساتأنه يأخذ باالعتبار كل الم

  . األكبر حجماً

 قطـاع مـن ال  ؤسسـات أو خـروج بعـض الم   جديـدة  ؤسساتباالعتبار دخول موبالتالي فهو يأخذ 

والتطـور الـذي يحـدث     قطـاع ز ودرجـة االحتكـار أو المنافسـة بال   يرجة التركدوتأثير ذلك على 

  1. عليها

  2:ويحسب مقياس هيرشمان وفق الصيغة التالية

  

∑∑
==

=





=

n

I

i

n

I

i S
X

x
H

1

2

1

2

  

  

عن مـدى التبـاين فـي حجـم الوحـدات التـي تخـص        تعبر هذه المقاييس  مقاييس الالمساواة. 4

ويعتبـر معمـل جينـي ومعامـل     , وتعتبـر تلخيصـا لمنحنـى لـورنس    , صناعة ما أو قطاع مـا 

  .من أهم هذه المقاييس االختالف

بـين   اإلنتـاج شـكل بيـاني بسـيط يصـور التفـاوت فـي توزيـع         وهـو : منحنى لورنس- -ا

, المحور الرأسي لمنحنى لـورنس النسـبة المئويـة التراكميـة لإلنتـاج بالقطـاع       يقيسالمؤسسات و

ولـيس العـدد التراكمـي    ( ويقيس المحور األفقـي النسـبة المئويـة التراكميـة لعـدد المؤسسـات      

والشـكل التـالي يوضـح منحنـى     المؤسسات منم األصـغر إلـى األكبـر،     وهنا ترتب) للمؤسسات

  .لورنس إلحدى القطاعات

  

  

  

  

  

  

                                                
1 Jean pierre angelier: économie industrielle élément et méthode,EPU, alger, 1993, p: 69.  

الملتقى الدولي األول .األسواقمساواة في قياس التركيز الصناعي و السلطة على اللدور مقاييس التركيز وا: صيفي وليد, بن بريكة عبد الوهاب 2
  .جامعة محمد خيضر بسكرة, 2008ديسمبر  03و02, الصناعي و السياسات الصناعية االقتصادحول 
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  منحنى لورنس لتركيز إحدى القطاعات 6-1: الشكل

  
  .41:ص, مرجع سابق: روجر كالرك: المصدر

حالة تسـاوي المؤسسـات فـي أحجامهـا حيـث أن      يمثل ) OT(خط المحور  يالحظ من الشكل أن

(X%)    من المؤسسات تنـتجX%) (   فـي   تالمؤسسـا ن يوكلمـا زاد تبـا   ،مـن اإلنتـاج الكلـي

ويسـتقل   ابتعـد منحنـى لـورنس عـن خـط المحـور،       كلمـا ) زادت درجة التركيز فيها( إنتاجها 

  .تالمؤسساتماما عن عدد  لورنسمنحنى 

يمكن اسـتنباط معامـل جينـي مباشـرة مـن منحنـى لـورنس ويمثـل  نسـبة          : معامل جيني-ب

ويمكـن   (OST)المساحة المحصورة بين منحنى لـورنس وخـط المحـور إلـى مسـاحة المثلـث       

  1 :حسبه جبريا كما يلي

)(1 1
1

−
=
∑ +−= i

p

i

ii qqFIG     

 

المعيـاري ألحجـام المؤسسـات ومتوسـط هـذه       االنحـراف هو النسبة بين : معامل االختالف -ج

ويمكـن حسـابه     2،وال يتـأثر هـذا المقيـاس بوحـدات القيـاس      ،وهو مقياس للتشـتت , األحجام

  :                             بالصيغة التالية

                                             
x

CV σ=  

 
                                                

1 Yadolah Dodge: Statistique: dictionnaire encyclopédique, springer, suisse, 2002, p :256. 
 .41: ص مرجع سابق،: روجر كالرك 2



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

27 

III. . ـ الترك درجةالعوامل المؤثرة في يـؤثر فـي درجـة تركيـز القطـاع عـدة        :للقطـاع  زي

  1 :عوامل أهمها

الطلـب الكلـي   أي حجـم  (أهم العوامل المؤثرة فـي حجـم السـوق    : حجم السوق في الصناعة .1

أسـعار السـلع    –أذواقهـم   –دخـل المسـتهلكين    –عـدد المسـتهلكين   : ما هو قطاعل) على السلع

ـ األخرى البديلة والمكملة المحلية والمستوردة، واتساع حجـم السـوق لـه عالقـة بدرجـة الترك      ز ي

  : هماويمكن أن يؤثر عليها بطريقتين 

 ؤسسـات أو قـد تتجـه تلـك الم    تؤسسـا أن يؤدي اتساع حجم السوق إلى زيادة حجـم الم   )أ 

لإلنتاج مع بعضها لزيادة حجمها واالستفادة مـن وفـورات اإلنتـاج الكبيـر الـذي يـنعكس       

على انخفاض التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة وفـي هـذه الحالـة سـوف ترتفـع درجـة       

  . قطاعز في اليالترك

وبالتـالي زيـادة    لقطـاع جديـدة فـي ا   يؤدي اتساع حجم السوق إلى دخـول مؤسسـات  أن   )ب 

 . زيفيها وهذا يؤدي إلى انخفاض درجة الترك ؤسساتعدد الم

 : نحو االندماج ؤسساتاتجاه الم .2

عن طريـق االنـدماج مـع بعضـها يـؤدي إلـى زيـادة         قطاعفي ال ؤسساتإن زيادة حجم الم

  . قطاعز في اليدرجة الترك

  : ن االندماجميجب التمييز بين نوعين  

أي االندماج بين مؤسسـات تقـوم بإنتـاج سـلع مكملـة لبعضـها        ):عمودي(اندماج رأسي   )أ 

  . اندماج مؤسسة لصناعة السيارات مع مؤسسة لصناعة قطع غيار السيارات: مثل

  . هذا النوع من االندماج ال يكون له تأثير على درجة التركز ألن السلع مختلفة

انـدماج   :مثـل , حيث يـتم االنـدماج بـين مؤسسـات تنـتج نفـس السـلعة       : اندماج أفقي  ) ب

  . مؤسستين إلنتاج السيارات

 . زيوهذا النوع من االندماج يؤدي إلى ارتفاع درجة الترك

 ): البديلة للسلع المنتجة محلياً(مستوى أسعار السلع المستوردة  .3

ـ انخفاض أسعار السلع المستوردة يؤدي إلى زيادة درجـة الترك  ألن انخفـاض   قطـاع ز فـي ال ي

المحلـي يـؤدي إلـى خـروج بعـض المؤسسـات مـن        أسعار السلع المستوردة المنافسة لإلنتـاج  

                                                
  .77,76:ص ص , مرجع سابق, أحمد سعيد بامخرمة 1
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ممـا يـؤدي إلـى انخفـاض عـدد المؤسسـات        المنافسـة  وتوقفها بسبب عدم قدرتها عـن  القطاع

 . يز فيهوذلك بدوره سوف يؤدي إلى زيادة درجة الترك المنافسة في القطاع

يـؤدي إلـى    قطـاع جديـدة فـي ال   ؤسساتن صعوبة دخول مإ :قطاعإلى العوائق الدخول  .4

 . زيمما يؤدي إلى زيادة درجة الترك ؤسسات الموجودة فيهانخفاض عدد الم

  قطاععوائق الدخول إلى ال: المطلب الثاني

الـدخول إليهـا بسـهولة، وبالمقابـل هنـاك قطاعـات تتمتـع         لقطاعات ممكنهناك بعض ا

بحواجز قوية تمنع الكثير من الراغبين من الدخول إليها، ومـن بـين هـذه الحـواجز نجـد المكـان       

المناسب إلقامة الصـناعة، وهنـاك بعـض النشـاطات مـن تتطلـب اسـتثمارات ضـخمة لـيس          

بعمليـة اإلنتـاج لمـادة مـا، كمـا أن       بمقدور كل المؤسسات توفيرها أو قد تتطلب ترخيص للقيـام 

هناك بعض الحواجز األخرى المتمثلة فـي ذكـر أهميـة تـوفير شـبكة توزيـع أو تـوفر المـادة         

  .األولية باإلضافة إلى توفر غلة الحجم

أفضـلية   {عوائـق الـدخول علـى أنهـا     ) 1956(لقد عرف جو بين  :تعريف عوائق الدخول: أوال

تسـمح لهـا     لـى حسـاب المؤسسـات المحتمـل دخولهـا،     لقطاع عتمتلكها المؤسسات القائمة في ا

دون أن يحـث ذلـك    يلـة فـوق التكلفـة المتوسـطة الـدنيا،     برفع أسعار مبيعاتها في الفتـرة الطو 

  1} دخول مؤسسات جديدة

  

مـع   لـى القطـاع غيـر مـربح    هي كل عامل يجعل الدخول إ) " 1974(كما عرفها فرغيسون      

والحصـول علـى أربـاح     ،حديـد سـعر أكبـر مـن التكلفـة الحديـة      السماح للمؤسسات القائمة بت

  2"المحتكر بصفة دائمة

تكلفـة إنتـاج تتحملهـا المؤسسـات المحتمـل      " فعرفها على أنهـا  ) 1968(أما جورج ستيجلر      

القائمـة فـي    وال تتحملهـا المؤسسـات   ،)معين أو عند كل مسـتويات اإلنتـاج  عند مستوى (دخولها 

  3"القطاع

                                                
1 Godefroy dang nguyen: opcit, p:315 
Jean Magnan de Bornier. Les Barriéres a l’entré.  Université Paul C´ezanne Aix-Marseille.2 
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هي تكلفة تتحملهـا المؤسسـة الباحثـة علـى الـدخول إلـى       )  " 1980( فيما عرفها ويدزيكار      

المـوارد مـن وجهـة     اسـتغالل مما يؤدي إلى عدم كفـاءة  , وال تتحملها المؤسسات القائمة, القطاع

  1"اجتماعيةنظر 

عفويـة و إسـتراتيجية   : في حين تعريف سالوب يفـرق بـين نـوعين مـن عوائـق الـدخول           

وهـي نتيجـة ثانويـة    , عوائق الدخول العفوية هي التي أقيمت بطريقة غيـر متعمـدة  "حيث يعرفها 

أما عوائق الـدخول اإلسـتراتيجية فهـي العوائـق التـي تهـدف       , لتعظيم المؤسسات القائمة أرباحها

  2"ل مؤسسات جديدةمنع دخوإلى إعاقة أو 

فالتعريفـان األوالن  . بمالحظة التعـاريف السـابقة يمكـن تقسـيمها إلـى قسـمين رئيسـيين            

فكـل تباعـد بـين حالـة القطـاع فـي       , يعرفان عوائق الدخول انطالقا من النتائج المترتبـة عنهـا  

ـ      وهـي  . ائق دخـول الواقع وبين النتائج المنتظرة من خالل النمـاذج النظريـة للمنافسـة يـدعى ع

  .عوامل خارجة عن النظام االقتصادي البحت

  

و , التعاريف الباقية فهـو يركـز علـى مصـدر هـذه العوائـق      أما القسم الثاني و الذي يشمل      

حيـث  , الذي يفسر  اختالف سلوك المؤسسات القائمة عـن سـلوك المؤسسـات المحتمـل دخولهـا     

سسات القائمـة  تبقـى فـي السـوق وتحقـق أربـاح       ال تدخل هذه األخيرة إلى السوق في حين المؤ

  . غير عادية

  :يمكن حصر أهم أشكال عوائق الدخول في: أشكال عوائق الدخول: ثانيا

مـن  , مـن منـتج معـين   تكلفة إنتـاج الوحـدة الواحـدة     وهو انخفاض :اقتصاديات الحجم .1

 3.خالل عمليات اإلنتاج الكبير حيث يتم استخدام آالت متخصصة الغرض

     بعض الصناعات خاصة الصناعات الثقيلة تتميز بكبر حجـم إنتاجهـا للوصـول إلـى الحجـم       

األمثل، بحيث تنتج بأقل تكلفة متوسطة ممكنـة وبـأعلى كفـاءة ممكنـة وبالتـالي يمثـل هـذا        

الحجم الكبير من اإلنتاج نسبة كبيرة من حجم الطلـب الكلـي علـى السـلعة أو حجـم السـوق       

  . الكلي لها

                                                
1 Godefroy dang nguyen: opcit, p:316. 
2 Jean-louis levet, opcit p:56. 

 .121:ص, 1996الدار الجامعية، االسكندرية،, الميزة التنافسية في مجال األعمال :نبيل مرسي خليل 3
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جـم السـوق وفـي هـذه الحالـة      ت سـوف يكفـي ح  ؤسسالي فإن إنتاج عدد قليل من الموبالتا 

جديدة إلى الصـناعة حيـث يصـعب عليهـا تسـويق وبيـع        ؤسساتالصعب دخول ميكون من 

لالسـتفادة مـن اقتصـاديات الحجـم      وفي نفس الوقت عليها أن تنـتج كميـات كبيـرة   , منتجاتها

    .لقطاعوهذا يكون من عوائق الدخول ل ,ائمةتحقيق تكلفة متوسطة مساوية للمؤسسات القو

الكبيـر يـؤدي إلـى     تاج األمثل الـالزم لالسـتفادة مـن اقتصـاديات الحجـم     ن زيادة حجم اإلنإ

  . قطاعالدخول للزيادة عوائق 

ازدادت عوائـق الـدخول   ) قطـاع حجـم السـوق الكلـي فـي ال    (وكلما انخفض حجم الطلب الكلي 

 .  يمكن أن يكفي حاجة السوق اتؤسسألن عدد قليل من الم. قطاعلل

هنـاك مزايـا تجعـل تكلفـة اإلنتـاج فـي المؤسسـات القديمـة          :الميزة المطلقة للتكاليف .2

الموجودة في القطاع أقل مـن تكلفـة المؤسسـات الجديـدة الراغبـة فـي الـدخول إلـى         

  .ما يجعل هذا القطاع محمي من دخول مؤسسات جديدة. القطاع

  1 :ومن هذه المزايا

ــدة    .أ  ــراءة اختــراع ال تســتطيع المؤسســات الجدي امــتالك المؤسســة القديمــة لب

  . الحصول عليها إال عن طريق شرائها ودفع تكلفتها

مثـل عنصـر   (قدرة المؤسسة القديمـة علـى الحصـول علـى عوامـل اإلنتـاج          .ب 

 . بتكلفة منخفضة بالمقارنة  مع المؤسسات الجديدة) األرض والمواد األولية

لقديمة علـى الحصـول علـى مصـادر تمويـل بسـهولة وبتكلفـة        قدرة المؤسسة ا  .ج 

 . منخفضة بالمقارنة مع المؤسسات الجديدة

لقوة مركزها المالي وخبرتها كما قـد يكـون لـديها مصـادر للحصـول علـى النقـد        

األجنبي من التصـدير يمكنهـا مـن اسـتيراد مسـتلزمات إنتاجهـا بسـرعة وسـهولة         

  . بالمقارنة مع المؤسسات الجديدة

 

يكون المنتج متميز إذا كـان المسـتهلك يـرى منتجـات اإلحـالل قريبـة        :تمييز المنتجات .3

مـن   بشـيء وسـنتطرق إلـى تمييـز المنتجـات      .توج المؤسسـة نولكن ليست بديال تاما لم

 .التفصيل في المطلب التالي
                                                

1 K.Huynh,D.Besancenot: opcit, p:114. 
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يعنــي التكامــل  وفقــا للتعريــف التقليــدي   :مدى التكامل العمودي في المؤسسات القائمة .4

أو (ي قيام مؤسسة واحـدة بمـرحلتين أو أكثـر مـن مراحـل اإلنتـاج أو التوزيـع        الرأس

ففـي صـناعة البتـرول مـثال      يذ كل منها في العادة بشكل منفصـل، التي يمكن تنفو )كليهما

يمكن تقسيم العملية منذ استخراج البترول من حقولـه إلـى غايـة توصـيله إلـى لمحطـة       

 1.التسويق-التكرير-النقل-رول الخامالخدمة إلى أربعة مراحل هي إنتاج البت

مكن أن يكون عائق ضد دخـول مؤسسـات جديـدة إلـى القطـاع فلـو       لتكامل الرأسي يو ا

 سسـة يمكـن أن تسـتفيد مـن توسـيع نطـاق      كان التكامل الرأسي أماميا فهذا يعني أن المؤ

السوق من خالل زيادة الطلب على إنتاجها من قبل وحـدة إنتاجيـة أخـرى متكاملـة معهـا      

للمؤسسة من االستفادة من اقتصاديات الحجـم الـذي يمكـن أن يشـكل فـي       ومن ثم يمكن

  .أسلفنا شرحه احد ذاته عائق من عوائق الدخول كم

ة مـن الميـزة المطلقـة    أما إذا كان التكامل الرأسي خلفيا فإن المؤسسـة يمكنهـا االسـتفاد   

  .األولية بأسعار تنافسية دل حصولها على الموالتكاليف اإلنتاج من خال

الفرق بـين حجـم اإلنتـاج الفعلـي فـي المؤسسـة       " ويقصد بها : الطاقة اإلنتاجية الفائضة .5

 "وحجم اإلنتاج الذي تصل عنده التكلفة المتوسطة ألدنى مستوى لها

تنـتج بأقـل مـن طاقتهـا اإلنتاجيـة       في القطاع االحتكارية الموجودة ؤسساتفإذا كانت الم

الكاملة، أي لديها طاقات إنتاجية فائضـة وغيـر مسـتغلة فإنهـا إذا لجـأت إلـى اسـتغالل        

هذه الطاقات اإلنتاجية الفائضة ولجأت إلى زيادة حجـم اإلنتـاج وتخفـيض سـعر السـلعة      

الجديـدة الراغبـة فـي دخـول الصـناعة       السعر المنخفض قد ال يمكن المؤسساتفإن هذا 

ـ     ،من تغطية التكلفة المتوسطة عندها ل مـن  بمعنى أن هذا السعر المـنخفض قـد يكـون أق

رة وبالتـالي قـد تتـردد تلـك     الجديدة وهذا يعرضها للخسـا  التكلفة المتوسطة في المؤسسات

  2.عتبر من عوائق الدخولوهذا ي المؤسسات في الدخول إلى القطاع

أحياناً تلجأ المؤسسات الموجـودة فـي القطـاع إلـى تخفـيض سـعر       : الحد  ة السعرسياس .6

السلعة بحيث ال يشجع السعر المنخفض المؤسسات الجديـدة علـى الـدخول إلـى القطـاع      

وأحياناً قد يتبعون سياسة تسـعير إفتراسـية حيـث يكـون السـعر اقـل مـن أو مسـاوي         

                                                
 .189:ص،سابقمرجع  نبيل مرسي خليل، 1
 .102,101:صص  ،مرجع سابق أحمد سعيد بامخرمة، 2



 ماهية هيكل السوق: الفصل األول

32 

رة بشـكل مؤقـت وذلـك بهـدف     للتكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة وقد يتعرضـون للخسـا  

   1 .منع دخول مؤسسات جديدة منافسة لهم في القطاع

  . ن إلى رفع السعر مرة أخرى واستغالل أوضاعهم االحتكاريةوبعد ذلك قد يلجؤو

 

علـى مسـتوى   لقطاع بشـأن تـأثير دخولهـا    اول إلى الراغبة في الدخ وقعات المؤسساتت .7

إذا توقعـت المؤسسـات الجديـدة أن دخـولهم للقطـاع سـوف       : سعر السلعة في السـوق 

يؤدي إلى زيادة عرض السلعة في السـوق مـع ثبـات الطلـب عليهـا، بحيـث يـنخفض        

ألن انخفـاض السـعر    هم يترددون فـي الـدخول إلـى القطـاع،    هذا قد يجعلوسعر السلعة 

  .يعرضهم للخسارة

أي وجود موانع قانونية تمنع دخـول مؤسسـات مـن القطـاع الخـاص      : العوائق القانونية .8

في أنواع معينـة مـن األنشـطة أو الصـناعات التـي تقتضـي المصـلحة العامـة قيـام          

الصـناعات   ،)اسـتخراج البتـرول وتكريـره   (الصناعات االسـتخراجية   :مثلالحكومة بها 

التـي تمنحهـا الحكومـة     أيضـاً االمتيـازات   ،)الصناعات الحربية واألسلحة(اإلستراتيجية 

 .)احتكار(قديم خدمة أو منتج معين لمؤسسة معينة لت

ومن أهم القيود القانونية التي يمكن أن تشكل عائقا ضـد دخـول منتجـين جـدد إلـى مختلـف       

  2).أي ترخيص مزاولة النشاط(نظام الترخيص  ت،القطاعا

   التمييز في المنتجات داخل القطاع: المطلب الثالث

ــر  ــوتلينج يعتب ــامبرلين ) Hotelling(ه ــز    (Chamberlain)و ش ــوم تميي ــي مفه مؤسس

رغـم أن   تراض وجـود بـائعين علـى نفـس الطريـق،     قام هوتلينغ باف 1929ففي سنة  المنتجات،

هـو  هذان البائعان يقومان ببيع سلعة متماثلة إال أن هوتلينج أضاف عامـل تمييـز بـين البـائعين و    

اقتنـاء   ومن خالل هذا العامـل أظهـر أن  المسـتهلك يفضـل دائمـا     ، كلفة النقل المرتبطة بالمسافة

وهو ما أثبت أن فرضـية تجـانس السـلع فـي النظريـة النيوكالسـيكية        حاجاته من البائع األقرب

  3.هي فرضية بعيدة كل البعد عن الواقع

                                                
1 K.Huynh,D.Besancenot: opcit, p:114. 

 
  .104:مرجع سابق أحمد سعيد بامخرمة، 2
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حيـث قـال    مـن السـلطة السـوقية،    انطالقـا تمييـز المنتجـات    شامبرلين عرف 1933وفي سنة 

مجموعـة  المنتج المميز هو المنتج  الذي يواجه طلب  غير مـرن بالنسـبة لألسـعار مـن طـرف      "

   1"من الزبائن المتعلقين به

يعتبـر  كمـا أنـه    سـوق يز في المنتجات احد الجوانب الرئيسة المؤثرة علـى هيكـل ال  ييعتبر التمو

تنويـع والتجديـد فـي المنتجـات     فيعتبر تميز صـنف السـلعة المنتجـة وال    ,من عوائق الدخول إليه

أو الشركات الموجودة في الصناعة مـن العقبـات التـي تحـد أو تقلـل مـن        ؤسساتمن جانب الم

تلـك   القديمـة التـي تنـتج    مؤسسـات ألنهـا ال تسـتطيع منافسـة ال    جديدة للقطاع ؤسساتدخول م

  .األصناف المتميزة من السلعة

نتجـات أن تحـافظ علـى تفضـيالت والء     وتستطيع المؤسسة مـن خـالل إسـتراتجية تمييـز الم    

علـى الـراغبين فـي الـدخول إلـى السـوق أن        ا وبالتالي تجعل من الصـعوبة المستهلكين لسلعته

يفعلوا ذلك من دون أن يتحملوا تكـاليف إضـافية فـي اإلنتـاج أو أن يبيعـوا بأسـعار أقـل مـن         

  .أسعار المؤسسات القائمة

بر الدعاية واإلعالن أحد الوسـائل الهامـة التـي تلجـأ إليهـا الشـركات إلقنـاع المسـتهلكين         توتع

بتميز السلعة المنتجة سواء مـن حيـث نوعيتهـا أو مظهرهـا أو طريقـة اسـتخدامها أو خـدمات        

  . الخ... الصيانة المقدمة إلى المستهلك بعد شراءه للسلعة 

و اإلعـالن أن تخلـق طلبـا خاصـا لمنتجاتهـا       حيث تستطيع المؤسسة من خالل حمالت الدعايـة 

بإقناع المستهلكين بتميـز هـذه المنتجـات أو أفضـليتها بحيـث يصـبح علـى المنتجـين الجـدد          

 الجتـذاب اإلعـالن  غ كبيرة لتغطيـة تكـاليف الدعايـة و   مبال إنفاقالراغبين في الدخول إلى السوق 

وتقلـيص فـرص منافسـتهم     إنتـاجهم بعض هؤالء المستهلكين ممـا يـؤدي إلـى زيـادة تكلفـة      

  2.للمنتجين القائمين الذين يمارسون سياسات تمييزية لمنتجاتهم

وهـذا يعتبـر أحـد عوائـق      سـوق الجديـدة دخـول ال   ؤسساتوبالتالي يكون من الصعب على الم

  . العوامل األساسية المحددة لهيكل الصناعةمن واحد والدخول 

 

  

                                                
1 Jean-louis levet, opcit p:60. 

 .113:ص ،1981رة، القاه دار النهضة العربية، اقتصاديات المشروع الصناعي، :أحمد رشاد موسى 2
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  :األول الفصل خالصة

دور وأهميـة هيكـل السـوق فـي تحديـد كـل مـن سـلوك          تبيندراستنا لهذا الفصل لقد  في    

لكـن  , الصـناعي  واالقتصـاد الجزئـي   االقتصـاد هذه األهمية المتفق عليها في , المؤسسات وأدائها

حيـث فـي    ،بـين هـذين الحقلـين    االخـتالف التحليل وكيفية التأثير هي التي كانت محـل   طريقة

الصـناعي   االقتصـاد كـان تحليـل    ،الجزئي تبعد تحليله عن الواقـع  تصاداالقحين كانت فرضيات 

أداء أكثـر واقعيـة و أكثـر تفسـيرا لـبعض السـلوكات       -سـلوك -و باألخص تحت نموذج هيكـل 

فـي الدراسـات النظريـة     اعتمـاده  انتشـار يفسـر  المالحظة فـي األسـواق الحقيقـة وهـو مـا      

  .والتجريبية

  

  

  

 



 
 
 
 
 
 

  :الفصل الثاني

  بهيكل السوق ربحية القطاعة عالق
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  :تمهيد

، وتزداد هذه األهمية عندما مؤسسة اقتصادية يكتسي موضوع تقييم األداء أهمية كبيرة بالنسبة ألي

، خاصة في دفع عجلة التنميةو الخلية األساسية لتمويل االقتصاد، لكونها يةمصرفيتعلق األمر بمؤسسة 

واألوربية والتي كان  األمريكية مصارفوإفالس الكثير من ال يارنهالتي يشهد فيها العالم ا الفترة الحالية

 هذه التناقض واالختالف في البيانات المحاسبية الصادرة عن إفالسها أو انهيارها من بين أسباب

لذا يعتبر تحديد  ،أدائهاعلى  التي تؤثر األساسيةوكذا عدم تحديدها العوامل  ،ها الحقيقيالشركات وأداء

 مواجهتهقدرته على  لزيادةو مصرفأساسية وضرورية الستمرار نشاط ال عمليةهذه العوامل أولوية و

، وفي هذا الفصل سنحاول تحديد العوامل المؤثرة في ربحية المؤسسات التحديات المستمرةو التغيرات

   .  البنكية، وتحديد ما إذا كان لهيكل السوق تأثير عليها
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  ومؤشرات قياسه األداء: المبحث األول

ـ    يعد األداء مفه ويعكـس مـدى تحقيـق     بشـكل عـام،   اتوما جوهريـا وهامـا بالنسـبة للمؤسس
 األداء، لذلك فهو يعتبر مقياس هـام لنجـاح المؤسسـة، هـذا مـا جعـل مفهـوم        ألهدافهاالمؤسسة 

  .  ومؤشرات قياسه محل اهتمام المسيرين والباحثين على حد سواء

تحقيقهـا لألهـداف المخططـة لهـا مـن       صود بـأداء المؤسسـة  المق :األداء تعريف: المطلب األول
تحقيـق األهـداف    عبـر عـن األداء أنـه   كـن أن ن وكـذلك يم  خالل سياستها اإلنتاجية والتسـعيرية 

التنظيمية،مهما كانت طبيعـة وتنـوع هـذه األخيرة،هـذا التحقيـق يمكـن أن يفهـم فـي اتجاهـه          
األداء بعـدة   عـرف  وقـد 1) "عمـل ( أو بالمفهوم الواسع للعملية التي تؤدي للنتـائج )النتائج(المباشر 

 2: تعاريف منها

ــي  "  ــة الت ــاس للطريق ــو انعك ــتخدام الاألداء ه ــا اس ــتم فيه ــةي ــرية  مؤسس ــا البش لموارده

 "الذي يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها  بالشكل والمادية

 "األداء هو دالة للمؤشرات والخصائص المنظمة إضافة إلى خيارات قادة المنظمة " 

 وقد عرف األداء من خالل معايير الفاعلية والكفاءة االقتصادية حيث تبين أن هذه" 

 قد ال يمكن تحقيقها معا، ألن من المحتمـل أن يـؤدي تعظـيم الجانـب االقتصـادي إلـى       المعايير

 ."من الفاعلية لتحقيق الكفاءة األعلى فالمحتمل أن يكون هناك إنفاق أكثر التقليل

انعكاس لكيفية اسـتخدام المؤسسـة للمـوارد الماديـة والبشـرية واسـتغاللها       "كما يعرف األداء بأنه 

 أهمهـا عـدة مؤشـرات لقيـاس األداء     وهنـاك 3"لها قادرة على تحقيـق أهـدافها  بالصورة التي تجع

  .الكفاءة والتطور التقني, الربحية

  

  مؤشر الربحية: الثاني المطلب

طبقاً للنظرية االقتصادية فإن الهـدف الرئيسـي للمؤسسـة الصـناعية هـو تحقيـق أقصـى ربـح         

أداء قيـاس  فـي  ممكن وبالتالي يعتبر معدل الربحية مـن أهـم المؤشـرات التـي يعتمـد عليهـا       

  .المؤسسة

                                                
1Anne MarieFericeli,Bruno Sire ,Performance et Ressources Humaines,EditionEconomica, paris,1996,p20. 

 :، ص ص 2008، عمان، دار وائل للنشر، 4ط،إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر :مؤيد عبد الرحمن الدوري  :فالح حسن الحسيني 2
221-222. 

  .231:،ص2000,دار وائل للنشر، عمان ،اإلستراتيجيةاإلدارة :الحسيني فالح حسن 3
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يتوقف مسـتوى الربحيـة فـي المؤسسـة علـى عـدة عوامـل         ربحيةالالعوامل المؤثرة في : أوال

  :منها أساسية

المؤسسـة يـؤثر علـى مسـتوى السـعر       إليـه إن الهدف الـذي تسـعى   : هدف المؤسسة .1

فإذا كان هدف المؤسسة هـو تحقيـق أقصـى ربـح ممكـن       ،بالتالي على مستوى الربحيةو

أمـا إذا كـان للمؤسسـة    . يرفـع معـدل الربحيـة   قـد  فسيكون مستوى السعر مرتفع وهذا 

جديـدة للسـوق فـإن     ؤسسـات خـول م أهداف أخرى مثل زيادة كمية مبيعاتها أو إعاقـة د 

 . مستوى السعر يكون منخفض وبالتالي ينخفض معدل الربحية

إذا كانت السوق احتكارية يكون الطلـب علـى السـلعة غيـر مـرن وتـزداد       : السوق هيكل .2

قدرة المؤسسة على رفع السعر وهذا يؤدي إلى زيـادة معـدل الربحيـة وعلـى العكـس إذا      

كان السوق تسوده منافسة فإن الطلب علـى السـلعة يكـون مـرن وتقـل قـدرة المؤسسـة        

 . على رفع السعر وهذا يقلل معدل الربحية

ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية يؤدي إلـى انخفـاض التكلفـة المتوسـطة     : نتاجية للمؤسسةالكفاءة اإل .3

 . للوحدة المنتجة بالتالي يرتفع مستوى الربحية

 

يمكن تلخيص أهمية قياس مستوى الربحيـة فـي    القطاعتوى الربحية في المؤسسة وأهمية مس:ثانيا

  1:النقاط التالية

 )هيكـل السـوق  (ومدى وجود اتجاهات احتكارية في السـوق هناك عالقة بين مستوى الربحية . 1

يدل على وجـود اتجاهـات احتكاريـة فـي السـوق ألن       تلمؤسساافارتفاع مستوى الربحية في 

كما يعتبر مستوى الربحية مؤشرا على درجة , االحتكارية هي التي تحقق أرباح مرتفعة ؤسساتالم

  . القطاع السلطة السوقية التي تستحوذ عليها المؤسسة داخل

ارتفـع مسـتوى    فإذا المؤسساتهناك عالقة بين مستوى الربحية ودرجة الكفاءة اإلنتاجية في . 2

للوحدة المنتجة بالتالي فإن  التكلفة المتوسطةالربحية معنى ذلك أن المؤسسة لها قدرة على تخفيض 

  كفاءتها اإلنتاجيةفاع يل على ارتالصناعية يمكن أن يكون دل المؤسساتزيادة مستوى الربحية في 

                                                
  .218-217: ، ص صمرجع سابق: أحمد سعيد بامخرمة1
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يرتبط مستوى الربحية بالمركز المالي للمؤسسة خاصة عندما يكون جزء من األرباح المحققـة  . 3

ممـا   مال المؤسسة ويقوي مركزهـا المـالي،  محتجز في شكل أرباح غير موزعة فهذا يدعم رأس

  يقلص احتماالت االستحواذ عليها ما يؤثر بدوره على درجة التركيز في القطاع؛

وزيـادة حجمهـا    المؤسسـات حافزاً على التوسع في  ن أن يكون مستوى الربحية المرتفعيمك .4

وهذا يعني أن هنـاك عالقـة بـين مسـتوى      ي الرتفاع درجة التركز في القطاعالنسبي وهذا يؤد

  لتركز؛الربحية ودرجة ا

الربحيـة يمكـن   ألن زيادة مستوى  لربحية والتقدم التقني في القطاع،هناك عالقة بين مستوى ا. 5

جانب من هذه األرباح على التطوير التقني وهذا يكون له تأثير إيجابي علـى   إنفاقمن  المؤسسات

وعلى تكاليف اإلنتاج في المؤسسة أو على مرونة الطلب علـى   ،القطاعمستوى التطور التقني في 

  ؛سلعتها من خالل التمييز في المنتجات

من  لالستفادةبينها  االندماجعلى ) الصغيرة(لمؤسسات ا ،رباحاألشجع المستوى المنخفض من ي .6

أيضـا  م الكبير للمؤسسة مما يـؤثر  ها من المزايا التي تأتي من الحجمزايا اقتصاديات الحجم وغير

  . على مستوى التركيز في القطاع

  

  مؤشر الكفاءة :المطلب الثالث

  تعريف الكفاءة: أوال

االستخدام األمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق حجـم أو مسـتوى    " أنهاتعرف الكفاءة على 
  2".أي أنها إنجاز األعمال بالطريقة الصحيحة ،1معين  من النواتج أو المخرجاتً

كفاءة استخدام الموارد االقتصادية المتاحة للحصـول علـى   : المقصود بالكفاءة االقتصادية بشكل عامو

 أو إنتاج حجم معين من الناتج بأقل حجم ممكن من الموارد أي بأقل تكلفة ممكنـة  أكبر ناتج ممكن منها

ترتبط بعنصر التكلفـة  ووعليه فان الكفاءة تقتصر فقط على استخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة للمؤسسة 

  :التاليةبالعبارة بصفة عامة يمكن قياس الكفاءة و ،النواتجو) عناصر اإلنتاج(دخالت والعالقة بين الم

  

                                                
  . 24:، ص2001، نالمعرفة، عما ردا، 1، ج3ط ،اإلدارةالتنظيم و تأساسيا: عبد السالم أبو قحف1-

  .6:، ص 1999الجزائر،  ة، جامعغير منشورة ، أطروحة دكتوراهالبيئة على أداء المؤسسة العمومية االقتصادية راث: علي عبد اهللا-2
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  )كمية أو قيمة(النواتج                            

  1...................._______________________=الكفاءة             

  )كمية أو قيمة(المدخالت                             

  

  : للكفاءة أهمها أنواعوهناك عدة 

كفاءة استخدام الموارد بحيث يتم إنتاج السلعة بأقل تكلفة ممكنة واستخدام وهي : الكفاءة التخصيصية.1

ـ      المؤسساتالطاقة اإلنتاجية المثلى في  اءة بحيث ال يكون هناك طاقـة إنتاجيـة فائضـة وتصـل الكف

في أسواق المنافسة التامة حيث يتم اإلنتاج بأقل تكلفة متوسـطة ممكنـة    التخصيصية للمستوى األمثل

عند أدنى مستوى لهـا بالتـالي    هذه األخيرةوتكون  ،التكلفة المتوسطة= التكلفة الحدية = رويكون السع

   لمستهلك ويزيد رفاهية المستهلكينيحصل المستهلكين على السلعة بأقل سعر ممكن وهذا يزيد فائض ا

ـ    ده وال يكون هناك طاقة إنتاجية فائضة أو غير مستغلة ألن حجم اإلنتاج هو الحجم الـذي تصـل عن

ألدنى مستوى وهذا يحقق االستغالل األمثل للموارد ويحقق للمنتجين الـربح العـادي    التكلفة المتوسطة

فقط وكلما ابتعد السوق عن وضع المنافسة التامة تنخفض درجة الكفاءة التخصيصية كما يرتفع مستوى 

ن مسـتوى الكفـاءة   ويتبين من ذلك أ فائضةالسعر ويقل فائض المستهلك ويكون هناك طاقات إنتاجية 

  .التخصيصية يرتبط بطبيعة شكل السوق

تعني تخفيض التكلفة المتوسطة في المؤسسة إلـى أدنـى مسـتوى    "وهي ): الداخلية(الكفاءة الفنية .2

ترتفـع الكفـاءة    التكلفة المتوسطةأي انه كلما انخفض مستوى  "ممكن عند كل حجم من أحجام اإلنتاج

  ةانخفضت الكفاءة في المؤسس التكلفة المتوسطةاإلنتاجية في المؤسسة وبالعكس كلما ارتفع مستوى 

  : عن طريق تكلفتها المتوسطة تخفيضوتستطيع المؤسسة 

 ة عناصر اإلنتاج خاصة عنصر العمل؛زيادة إنتاجي .1

 عناصر اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة؛الحصول على  .2

                                                
.25ص، المرجعنفس - 1 
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عناصر اإلنتاج المثلى التي تجعل المؤسسة تنتج حجم معين من الناتج بأقل تكلفة استخدام كمية  .3

 ى يمكن أن تنتج بأقل تكلفة ممكنةممكنة وإحالل العنصر األقل تكلفة محل العنصر األعلى حت

 ؛الفنية المتطورة لرفع اإلنتاجية استخدام التكنولوجيا واألساليب .4

 . المؤسسة االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية في .5

 

للوحدة المنتجـة يتسـبب   المتوسطة  التكلفةيالحظ أن انخفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية وبالتالي ارتفاع 

في ارتفاع سعر السلعة في األسواق االحتكارية بالتالي انخفاض قدرة المؤسسة علـى المنافسـة وتقـل    

على التصدير والمنافسة في األسـواق  قدرتها على منافسة المنتجات األجنبية المستوردة كما تقل قدرتها 

  . الخارجية

  .كما أن ارتفاع السعر ينعكس سلبياً على المستهلكين ويقل فائض المستهلك

للمنتجـات   التكلفة المتوسطة والسـعر زيادة نه يتبين مما سبق أن كل من عدم الكفاءة بنوعيها يترتب ع

  . لى المنافسةانخفاض رفاهية المستهلكين وضعف القدرة ع كما يترتب عنه

   بين مؤشر الربحية ومؤشر الكفاءة العالقة:ثانيا

المؤسسة مـن رفـع كفاءتهـا    ألنه إذا تمكنت  ي المؤسسة يتأثر بمستوى كفاءتها إن مستوى الربحية ف

تعتمد على معـدل  ع وبالتالي فإن كثير من المؤسسات فإن معدل الربحية يرتف وخفض تكلفتها المتوسطة

ال يكون مقياساً سليماً للكفاءة في كل الحاالت وذلك لألسـباب   هذا المؤشرولكن  ،كفاءتهاالربحية لقياس 

  : اآلتية

يمكن أن يكون ارتفاع معدل الربحية في المؤسسة راجع إلى تمتعها بوضـع احتكـاري فـي     .1

 . السوق يمكنها من رفع سعر السلعة وهذا لن يكون دليالً على ارتفاع كفاءتها

الصناعية بسبب الحماية الجمركيـة التـي    المؤسساتعدل الربحية في بعض قد يكون ارتفاع م .2

تتمتع بها، حيث تقوم الحكومة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلعة المستوردة المماثلـة  

لإلنتاج المحلي وبالتالي ال يواجه المنتج المحلي منافسة ويتمكن من رفع السعر وتحقيق معـدل  

 . ربح مرتفع
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بسبب منح الحكومة دعم أو إعانـات فـي    المؤسساتقد يكون معدل الربح المرتفع في بعض  .3

يـدل علـى ارتفـاع    وهذا ال  المؤسساتبعض مجاالت اإلنتاج وهذا يرفع معدل الربحية في 

 . كفاءتها

لكل هذه األسباب فإن معدل الربحية في المؤسسة يكون مقياس سليم للكفاءة فـي المؤسسـة إذا كـان    

ع معدل الربحية راجع النخفاض التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة أو راجع لتميز صـنف السـلعة   ارتفا

  .المنتجة وارتفاع جودتها

  :مؤشر التطور التقني: المطلب الرابع

تطور فنون وأساليب اإلنتاج المستخدمة وهذا يؤدي إلى ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية "يقصد بالتطور التقني، 

   "عناصر اإلنتاج مما يؤد إلى انخفاض التكلفة المتوسطة لكل حجم من أحجام اإلنتاج وارتفاع إنتاجية

  .مؤثرة في التطور التقني في القطاعالعوامل ال:أوال

  :التطور التقني للقطاع بعدة عوامل أهمها ريتأث

 قطـاع بمعدل التطور التقني فـي ال   السوقلم يتفق االقتصاديون بشأن عالقة هيكل : سوقهيكل ال .1

  : هماهناك وجهتان نظر مختلفتان  وإنما

  وجهة نظر االقتصادي شومبيتر  .أ 

 وجه نظر االقتصادي مانسفيلد  .ب 

وهو يرى أن العوامل االحتكارية في السوق هي التي تؤدي إلـى ارتفـاع معـدل    : شـومبيتر   .أ 

غير عاديـة   أرباحاالحتكارية الكبيرة هي التي تتمكن من تحقيق  المؤسساتالتطور التقني ألن 

جزء من هذه األرباح على البحث والتطـوير التكنولـوجي    إنفاقوبالتالي تتمكن من ) مرتفعة(

  . قطاعوتطوير أساليب اإلنتاج وهذا يكون له تأثير إيجابي على معدل التطور التقني في ال

قنـي  الذي يتميز بالمنافسة هو الذي يشجع على التطور الت سوقوهو يرى أن هيكل ال: مانسفيلد  .ب 

ظل المنافسة تواجهه منافسة من المنتجين اآلخرين وهذا يجعلهـا   فيالتي تعمل  المؤسساتألن 

يـث ال تضـطر إلـى    تهتم بالتطوير التقني حتى تستطيع تخفيض التكاليف المتوسطة فيها بح

أما المحتكر فإنـه ال يواجـه   ) ارتفاع التكلفة فيها(في المدى الطويل بسبب  الخروج من السوق

  على البحث والتطوير التقني أو التكنولوجي  لإلنفاقة في السوق ولن يكون لديه الحافز منافس
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ن زيـادة حجـم المـوارد    إ: على البحث والتطور التقني لإلنفاقحجم الموارد المالية المتاحة  .2

 القطـاع على البحث والتطوير تؤدي إلى ارتفاع معدل التطور التقني فـي   إنفاقهاالمالية التي يمكن 

الماليـة   واإلعاناتالصناعية  المؤسساتواهم مصادر تلك الموارد المالية هي األرباح التي تحققها 

  . القطاعالتي تقدمها الحكومة لتشجيع البحث والتطوير في 

يشمل ذلـك االختراعـات الجديـدة    : مستوى التقنية والتطور التكنولوجي السائد في المجتمع .3

يئة ودرجة التقدم العلمي في المجتمع والقوانين الموجودة فـي الدولـة   واالبتكارات والتي تتأثر بالب

  . مثل قوانين حماية براءات االختراع

ويختلف ذلك في الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية حيث يكون معدل التطور فـي الـدول   

  . الصناعية أعلى بالمقارنة مع الدول النامية

علـى التطـوير    اإلنفـاق ن إ: على أنشطة البحث والتطـوير  نفاقاإلمعدل العائد المتوقع من  .4

يؤدي إلى ارتفاع الكفاءة فيها وانخفاض مستوى التكلفة المتوسطة ممـا   المؤسساتالتكنولوجي في 

على التطـوير   اإلنفاقيؤدي إلى ارتفاع معدل الربحية وبالتالي فإن ارتفاع معدل العائد المتوقع من 

التكنولوجي يكون حافز على التطوير والبحث التكنولوجي وينعكس ذلك على ارتفاع معدل التطـور  

  . القطاعالتقني في 

 هذه األهميـة ظهر وت ،لمؤشر التطور التقني أهمية كبيرة القطاع وآثارهأهمية التطور التقني في :ثانيا

  :من خالل تأثيره على عدة مؤشرات

في المؤسسة حيث تزداد إنتاجيـة عناصـر اإلنتـاج     تقني على مستوى الكفاءة يؤثر التطور ال .1

وتنخفض التكلفة المتوسطة وبالتالي يمكن أن يؤدي التطور التقني إلى ارتفاع معدل الربحيـة فـي   

 . المؤسسة

بمكن أن يؤثر التطور التقني سلبياً على مستوى التشغيل والعمالة في المجتمع، خاصة إذا كانت  .2

األساليب التكنولوجية من النوع الموفر للعمل، أي أساليب تكنولوجية كثيفة رأس المال وتعتمد أكثر 

لسكان والتي على استخدام اآلالت، وهذا ال يسهم في عالج مشكلة البطالة خاصة في الدول كثيفة ا

  لديها فائض في عنصر العمل



 بهيكل السوق ربحية القطاع ة عالق: الفصل الثاني

44 

سة في السوق المحلي والخارجي ألن  يؤثر التطور التقني إيجابياً على قدرة المؤسسة على المناف .3 

 ة للوحدة المنتجة وانخفاض السعروانخفاض التكلفة المتوسط عكس على ارتفاع الكفاءةالتطور التقني ين

  . لعة المنتجة وارتفاع جودتهاينعكس أيضاً على تحسن نوعية السكما 

ر على مستوى التطور التقني في المجتمع ككل فيمكن أن ينتقل التطو القطاعيؤثر التطور التقني في  .4     

  . ألن هناك ارتباط بين القطاعات. قطاع الخدمات وأقطاع الزراعة التقني من قطاع الصناعة إلى ال

 

 المصرفيةالربحية في المؤسسات : المبحث الثاني

لكونـه   أداة ال يمكن االستغناء عنهـا  فهو ،دورا بارزا في الحياة االقتصادية مصرفييمارس الجهاز ال

التمويل  ويعتبر ،ترقية المبادالت وتطوير االقتصاد الوطنيوالمساهمة في  عامال هاما لتمويل المشاريع

لمواردها المالية التي تضـمن لهـا   األساسية  المصرفي للمؤسسات االقتصادية وللعائالت من المصادر

  .النشاط في محيط اقتصادي يعرف صعوبات استمرارية

 المؤسس333ات نش333اط ع333ن اختالف333ه وم333دى لمص333رفية ا المؤسس333ة نش333اط طبيع333ة ه333ذا المبح333ث ف333ي س333نتناول

  .مصارففي ال األداء وقياس تحديد على ذلك وتأثير ارتباطو األخرى، االقتصادية

  

 اقتصاديةكمؤسسة  المصرفمفهوم : المطلب األول

األخـرى، إال أنـه يختلـف عنهـا فـي       االقتصـادية يمتاز المصرف بنفس خصائص المؤسسـات  

مـن خـالل    واالخـتالف بعض الجوانب نظرا لطبيعـة عملـه وأهميتـه، ويتجلـى هـذا التشـابه       

  .تعاريف المصرف وخصائصه

  .اقتصاديةريف المصرف كمؤسسة تع: أوال

منشأة تنصب عملياتها الرئيسية على تجميع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو "هو  مصرفال

األعمال أو الدولة لغرض إقراضها آلخرين وفق أسس معينة، أو استثمارها في أوراق مالية  مؤسسة

  1" .محددة

                                                
 .24 :صمرجع سابق شاكر القزويني،  1
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األشخاص (ات أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من األفراد والهيئ مؤسسةال"ويعرف أيضا على أنه 

بقصد ) ئتماناتاال(القروض م هذه الودائع في فتح الحسابات وتحت الطلب وألجل ثم تستخد) المعنوية 

  .1"الربح

عني بيع النقد بالنقد، أو المنضدة التي كان يمارس وراءها الصرافين وي بنكا يسمى المصرف أيضاو 

 .األوائل عملهم في السوق من بيع وشراء العمالت المختلفة

 :منها كمؤسسة اقتصادية، مصرفلأخرى ليوجد عدة تعاريف كما 

والصرف  المودعة لديه في عمليات اإلقراض تتخذ من إيجار النقود حرفة وتستخدم رؤوس األموال -

 العمليات المالية؛ ومختلف

الدفع عمليات القروض المختلفة وتسير وسائل  مهنتها العادية استقبال ودائع الجمهور واستعمالها في -

 )الخ…تواجدفي البورصة، مع الخارجصندوق، مالية، خدمات مختلفة، ال(عمليات أخرى  ويقوم بعدة

عمليات  هي جمع الودائع، عمليات الصندوق:تنفذ عدد من العمليات المتمثلة في أربع عمليات أساسية -

 القروض،وعمليات خدماتية مختلفة؛

األعوان االقتصاديون ألجل معين ولغرض  مع من طرفووسيط تمويلي يعيد توزيع األموال التي تج -

األساسي أن يستعمل  قروض نقدية أو تعهدات غير نقدية، والذي يكون موضوعه معين في شكل

 .لحسابه الخاص في عمليات التسليف،األموال التي تتلقاها من الجمهور

المعنوية التجارية  الشخصية مؤسسة اقتصادية تملك"المشرع الجزائري أنه يعرف المصرف، حسب و

المحيط  تها معتجارية، تخضع لمبدأ التنظيم واالنسجام في معامال قواعد تتعامل مع اآلخرين على أسس

ويشترط أن يكون  2".في تمويل المشاريع الخارجي، تكون محررة من كل القيود، ولها الحرية

عالوة على  الرسميةقائمة المصارف بواسطة اعتماد يصدر في الجريدة  المصرف مسجل ضمن

 المتعلق بالنقد 10-90كمصرف مسجل ويتحدد ذلك في الجزائر وفق القانون  التجاري، ليصبح السجل

 م  1990أفريل 14ه الموافق ل  1410رمضان  19رخ في المؤووالقرض 

 م2001فيفري  27ه الموافق ل  1421 ذي الحجة 04المؤرخ في01 - 01والمعدل والمتمم باألمر 

من جديد وإيداع  راضهاإلقمعين  فائدة دف المصرف األساسي هو اقتراض األموال بمعدله فيكون

                                                
 . 110 :ص، 1996 ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،اقتصاديات النقود والبنوك :سلمان أبو دياب -1
، الجريدة 1988/ 01/ 12 الصادر بتاريخ 12-86، المعدل والمتمم لقانون 1988-01-12المؤرخ في  06-88قانون الجمهورية الجزائرية،  2

 .1988/ 01/ 18، الصادرة بتاريخ 02الرسمية 
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كما يقوم بتقديم أنواع  القتراض، و الستثمارها بمعدل أعلى من معدالأ أشكال، أموالها الخاصة بعدة

  .فائدة أو عمولة مختلفة من الخدمات لزبائنه مقابل

التعامل بالنقود، وإن كان البعض قد عرفه بأنه تاجر  هوعليه، هو أن محور نشاط المصرف  والمتفق 

مؤسسة تتخذ عملية التجارة في  والبعض اآلخر عرفه بأنه تاجر الديون وعرفه اآلخرون بأنه النقود

مثل  بين محالت االستثمار التي هي بحاجة إلىفي استثمارها  بهاأصحا األموال العاطلة التي يرغب

  .هذه األموال

  نشأة و تطور المؤسسات المصرفية : ثانيا

النقـود كوسـيط    العمل المصرفي في العصور التاريخية القديمة بحاجـة اإلنسـان السـتخدام    ارتبط

  1".المعبد األحمر:"ف بمريون النشاط المصرفي من خالل ما عرِف السورعللتبادل، فقد 

 وإجـراء  معابد اإلغريق بقبول الودائع وإعطـاء القـروض و فحـص العملـة واسـتبدالها،      وقامت

الرومـان هـذه األنشـطة عـن اإلغريـق ونشـروها        ونقل. الحواالت بين المدن لتجنب نقل النقود

 ن النصـوص الرومانيـة معلومـات   بـي توالتساع دائرة نفـوذهم،   تبعا في معظم أرجاء العالم القديم

تجـار الفضـة    أي )Argentarius"(ارجـانتريوس : "اسـم يطلـق علـيهم    ن كاندقيقة عن نشاط م

  2 .الخ.…صراف والوديع المقرضالذين يقومون بدور ال النقود أو بمعنى أوسع تجار

 تخضـع  ال ، وأنهـا االسـتثماري تميزت هذه األعمال بأن غلب عليها الطـابع الخـدمي ولـيس     وقد

الحمايـة   لهـا  ازدهـرت فـي مجتمعـات آمنـة وفـرت      لتنظيم قانوني أو تشريع تجاري ، كما أنها

  .واالستقرار

آمنـة   خزانـة  بمثابـة .…: " في العصـور القديمـة أنـه    مصرفبعض االقتصاديين دور ال ويوجز

لألمـر   العمـالء  ل الزراعيـة، فنشـأ عـن ذلـك اسـتخدام     يصاإليداع النقود واألشياء الثمينة والمح

  3". بالتسليم، و أوامر التحويل المصرفي، وعمليات المقاصة 

 واالئتمـان ، األنشـطة المصـرفية كالحوالـة   مـال و عرف المسلمون األوائل كثيـرا مـن األع   وقد

لهـذه   وأصـبح واستعمال الصـكوك ألغـراض التجـارة، خاصـة فـي مدينـة البصـرة بالعراق،       

  .األعمال قواعد وأصول معروفة من حيث طريقة الختم والشهود

  الزبير رضي اهللا عنه، كان يأخذ بمكة الورق من ابنوعن عطاء رحمه اهللا، أن "

                                                
 .9- 8: ص. 1974 ،، مكتبة عين شمس، القاهرةبحوث قانونية في البنوك:حسين النوري1
 .40: ص. م 2000، دار الكلم الطيب، دمشق، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها: عالء الدين زعترى 2
مؤسس<<<<<ة ش<<<<<باب الجامع<<<<<ة، دراس55555ة تطبيقي55555ة وتحليلي55555ة، ,أم55555وال العم55555الء اس55555تثماردور البن55555وك التجاري55555ة ف55555ي  :س<<<<<عيد س<<<<<يف النص<<<<<ر 3

 .35: ، ص2000اإلسكندرية،
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 عبـاس  ابـن وعـن  … إلى الكوفة فيأخذون أجـود مـن ورقهـم   فيكتب لهم بها إلى البصرة و التجار

  1". أن يكتب لهم إلى الكوفة بها  رضي اهللا عنهما، أنه كان يأخذ الورق بمكة على

 القـرن  بالتحديـد البسـيط إال فـي القـرون الوسـطى، و     تظهر المصارف في شـكلها األولـي   ولم

 تعـددت  الخامس عشر الميالدي، حيـث تعـددت اإلقطاعيـات والزعامـات واإلمـارات وبالتـالي      

عـن   عوضـا  فـي مختلـف العمـالت، يبيـع النقـود ويشـتريها       يتاجِر العمالت وأصبح الصيرفي

وفـتح   االقتـراض  التعامل بغيرها مـن أنـواع البضـائع والسـلع األخـرى دون القيـام بأعمـال       

  2.المعاصر االعتماد وقبول الودائع وغيرها من األعمال المصرفية وفق المفهوم

 قبـوال  طريـق  كان للصاغة في تلك العصور دورا هاما في تطـوير العمـل المصـرفي عـن     كما

عليهـا نظيـر    يحصـلون  الثمينة كودائع لـديهم مقابـل أجـرة أو عمولـة     الذهب والمعادنألموال و

  .المحافظة على هذه الودائع من السرقة والضياع

  

إصدار  عملية ، ثم تلتها"قبول وجلب الودائع : " نشأت أولى وظائف المصرف األساسية وهي وبذلك

انتشار استعمال السندات في المبادالت  ومع، ة ألصحاب هذه الودائعإيصاالت من الصاغسندات و

هذه السندات من قبل الدائنين لدى أحد المقترضين، وتسوية  خصم التجارية بدال من الذهب، و إمكانية

التي تجري في السوق بين الديون، والحقوق التي نشأت عن العمليات  المقاصة الديون عن طريق

 يارفة أن ما يطلبه المودعون من ذهب خالل العام الالصاغة أو الص اكتشف ،يهاتمت ف التي التجارية

في  فكروا ما يودعونه لديهم وتبقى تسعة أعشار من الذهب في خزائنهم، لذا) 1/10( عشر يتجاوز

بسداد القروض  الكفيلة إقراض هذا الذهب بفائدة يحددونها وفق حاجة المقترض ومع توفر الضمانات

  3".عملية اإلقراض" :وهي ة األساسية الثانية للمصرفعند حلول آجالها، وبذلك نشأت الوظيف

 للعمل عملية قبول الودائع الذهبية وعملية اإلقراض الناشئة عنها القاعدة األساسيةأن  حيث

َ تبلور العمل المصرفي المصرفي، بعد االكتشافات  خاصة وتطور فيما بعد،والتي على أساسها

  .الجغرافية والثورة الصناعية

تأسس أول  الحديثة، حيث مصارفعشر البداية الفعلية لنشأة الالمؤرخون القرن السادس  ويعتبر

الذي عرف " Banco DeljapiozzadiBialita" حكومي في مدينة البندقية بإيطاليا تحت اسم مصرف

                                                
 .44: ، ص1993 القاهرة،، دار الصابوني،النقدي االقتصادفقه :يوسف كمال محمد 1
 .8:، ص1972 ،دار الشروق، القاهرة. اإلسالمية و القانونالمصارف و األعمال المصرفية في الشريعة : غريب الجمال 2
 .38: ، صمرجع سابق : رسعيد سيف النص.  3
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الذي " Bank Amesterdam"أمستردام مصرفم أنشئ 1609، وفي عام 1587سنة  "ريالتو"باسم 

كان هدفه األساسي حفظ الودائع وتحويلها عند الطلب والتعامل في العمالت وإجراء المقاصة بين 

انجلترا  مصرفم، و 1619هامبورج بألمانيا في عام  مصرفالكمبياالت التجارية، كما تأسس 

في أمريكا وغيرها من بلدان  مصارفم، وبعدها انتشرت ال1800فرنسا في  مصرفم، و1694عام

) المصري األهلي( مصرففي العالم العربي و اإلسالمي في مصر، وهو ال مصرفأول  وأنشأ، لعالما

  1.م 1898عام 

كمؤسسات  مصارفال ساهمت النهضة الصناعية الكبرى في القرن التاسع عشر في تشكيل ولقد

في رأس مالها المؤسسون  يكتتباقتصادية لها كيانها القانوني، يأخذ معظمها طابع شركات مساهمة،

فائدة للمودعين ثم تقرض حصيلة هذه  مقابل والمساهمون، وتعمل على جلب الودائع بكل الطرق

ويمثل هذا الفرق ) فائدة االقتراض وفائدة اإلقراض( الفائدتين الودائع بفائدة أعلى وتستفيد من الفرق بين

 2.المصارف المصدر األساسي لدخل

ـ حيث لعب تنامي حجم الشركات  بمجـيء الثـورة الصـناعية عـام     ، ع نشـاطها اوكبر حجمها واتس

ـ كبيـرة الحجـم تسـتطيع تمو    مصـارف في ظهـور   دورا أساسيام في دول أوروبا 1776 ل هـذه  ي

أدت  مصـارف الشركات، وخالل القرن التاسع عشر تم إجـراء تعـديالت علـى قـوانين إنشـاء ال     

شركات مساهمة، وفي نفس المرحلـة تـم تأسـيس عـدد مـن هـذه       تأخذ شكل  رفامصإلى تكوين 

  3.واتسعت أعمالها وتفرعت وحداتها في كل مكان مصارفال

الزراعي ،المتخصصـة فـي االئتمـان العقـاري     لمصـارف كما تم في نفس الفترة إنشاء عدد من ا 

التجاريـة فـي انجلتـرا عنهـا      مصـارف خالفات جوهرية بـين سياسـة ال  ظهرت ، وقد والصناعي

القارة األوروبية خاصة فـي ألمانيـا وسويسـرا وبلجيكـا وإيطاليـا، ففـي انجلتـرا التـي         باقي في 

ـ   تمكنت من  ات ومخصصـات وأربـاح سـاعدتها علـى     تكوين أموال ضخمة فـي صـورة احتياط

لـى  عللحصـول  التجاريـة   مصـارف لم تكن بحاجـة إلـى ال   ،تمويل الجزء األكبر من استثماراتها

التـي اسـتفادت مـن    األخـرى  القـارة األوروبيـة   دول أما في  ،القروض والسلفيات قصيرة األجل

التجاريـة للمشـاركة فـي     مصـارف فكانـت بحاجـة لل   -من الثورة الصـناعية   –تجربة انجلترا 

  .تمويل الشركات الصناعية

                                                
 .252: ، ص 2001، دار النفائس، األردن، المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي:محمد عثمان شبير. 1
 .10:، صمرجع سابقغريب الجمال، . 2
 .07، ص 1992ر،، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ2، طاقتصاد البنوك محاضرات في: شاكر القزويني    3
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 مصـارف لوبصفة عامة فإن التطـورات العالميـة كانـت بمثابـة العجلـة المحركـة لنشـاطات ا       

 .التجارية التي تطورت وظائفها شيئا فشيئا حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم

 

 .العولمة من المصرف التقليدي إلى المصرف الشامل في ظل :المطلب الثاني

المصارف  افيه تطويلة شارك اقتصادية ألزمة باسب 1929كانت األزمة االقتصادية الكبرى لسنة 

المصارف  وبدأت، المؤسسات ينات، وهو ما أدى إلى إفالس آالفالعشر خالل في المضاربة دخولهاب

  ،ت في الواليات المتحدة األمريكيةسنوا 10أقل من  في إفالس مصرفي 10000تفلس تباعا، فأكثر من 

جملة من القوانين المصرفية في  إصدار المصرفي، تدخلت الدول عن طريق يارنههذا االمن لحد ول

الحكومات إلى  اضطرتحيث ، التي أعطت للمصارف شكلها الحالي وهي المهنة،الثالثينات لتنظيم 

أعمال المصارف لحمايتها من خطر إفالس بسبب ما  لمزاولة إصدار القوانين الالزمة لوضع الشروط

 أغلب المصارف في أغلب دول العالم إلعادة هيكلة عمدت، فمن الخسائر أو غير ذلك يصيبهم قد

وبقي النقاش قائم حول فعالية  العالمي، التأقلم مع الواقع والوضع االقتصادي الماليا قصد تهعمليا

 .م بالمستثمرينتهعالقا خالل المصارف التقليدية من

   تعريف المصرف الشامل:أوال

تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر "  تعرف المصارف الشاملة على أنها

ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظف مواردها وتمنح اإلئتمان  أكبر قدرالتمويل وتعبئة 

 لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد ال تستند المصرفي

 التجارية التقليدية ووظائف مصارفإلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف ال

 1".واألعمال االستثمار مصارفصصة وخالمت مصارفال

 All Purpose(كـل الخـدمات    مصـارف " و يطلـق علـى المصـارف الشـاملة فـي إنجلتـرا       

Banks(  الســوبر ماركــت "كمــا يطلــق عليهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مصــطلح

فـي   -) هانسـون .د(وفـي هـذا اإلطـار، ينتهـي     ) "The Banking Supermarket( المصرفي

 :إلى القول -اإلنجليزي  مصارفمعهد ال

                                                
 .19: ، ص 2000، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها:عبد المطلب عبد الحميد 1
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 ليس ألن لـه حسـاب جـارى يريـد أن يسـحب منـه أو       لمصرفاألوان للعميل أن يدخل ا قد آن" 

 عنـده حـل لمشـكلته مثلمـا     مصـرف يودع فيه بعض األموال، بل ألن عنده مشـكلة ماليـة وأن ال  

 1". ماركت يفعل مع السوبر

فـي   دورهـا  اقتصـار شـاملة وعـدم   من خالل ما سبق يتضح تنـوع وتوسـع دور المصـارف ال   

أشـكالها، ومـنح    النشاط التقليدي للمصارف التجارية المتمثل عـادة فـي قبـول الودائـع بمختلـف     

وتحصـيل الشـيكات،    المسـتندية، وإصـدار خطابـات الضـمان،     القـروض، وفـتح اإلعتمـادات   

 .وإجراء التحويالت و التحصيالت وغيرها من األعمال التقليدية

بمـا  االسـتثمارية   المصرف القيام بأعمـال التـأمين وممارسـة جميـع األعمـال      لقد أصبح بإمكان

ــديم   ــأجير التمويلي،وتق ــة، والت ــود اآلجل ــارات، والعق ــتقبليات، والخي ــادالت، و المس ــا المب فيه

عناصـر   ، وإعـداد دراسـات الجـدوى، وأداء   االسـتثمار الخدمات الشخصـية، وأنشـطة أمنـاء    

فــي  االكتتــابيــام بعمليــات الــدمج، والتوريــق، وإدارة التــرويج الالزمــة للمشــروعات، والق

  2.ساطة في مجاالت التأمين و الشحن، وأعمال الواالستثمارالشركات وصناديق 

   وظائف وخصائص البنوك الشاملة: ياثان

تقوم المصارف الشاملة بالوظـائف التنمويـة للدولـة كإنشـاء الشـركات القابضة،والمسـاهمة فـي        

وتمويلهـا واإلشـراف عليهـا    فـي مختلـف األنشـطة والقطاعات،    ريةاالسـتثما إقامة المشروعات 

المسـاهمة فـي الشـركات الماليـة التـي تتعامـل بـاألوراق        و بمتابعتها إداريا وضمانها لدى الغير

للعمـالء، وتـوفير األدوات ونظـم المعلومـات الالزمـة لـربط        االستثماريةالمالية وإدارة المحافظ 

 .والدولية ية باإلقليميةاألسواق المالية المحل

فـي ظـل بيئـة دوليـة      المصـرفي  المصرف الشامل على األسـس العمليـة للتسـويق    يعتمدو    

مبـدأ التنويـع فـي النشـاطات المختلفـة والمنـاطق        علـى  جديدة تحكمه ظروف عولمـة تقـوم  

المخـاطرة   معـدالت  لتقليـل مـن  ات االقتصـادية، وبالتـالي   وكـل القطاعـا   المتعـددة  الجغرافية

القطاعـات بتنويـع مصـادر التمويـل      كافـة  فأصبح يسعى لتنمية مـوارده الماليـة فـي    ،المحتملة

ـ و ،األجل طويلة بتقديم قروض استثمارية  والسـوق  ذا يكـون فـاعال فـي كـل السـوق النقديـة      به

ويكـون لـه عـدد مـن المزايـا مـن        ،عليـه  المالية بمزاولة كافة األعمال المصرفية دون أية قيود

                                                
1

 .20: ، صمرجع سابق :عبد المطلب عبد الحميد
مجل((((ة الدراس((((ات المالي((((ة والمص((((رفية، المجل((((د  ،وابط االن%%%%دماج المص%%%%رفيض%%%%إط%%%%ار و، نح%%%%و نظ%%%%ام للمص%%%%ارف الش%%%%املة:ع((((زت عب((((د هللا  2

 .41-40: ص ، ص 2000الثامن، العدد األول، مارس 
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، ويمكـن أن نلخـص أهـم مميـزات     فـي ظـل العولمـة    المتسـارعة  خالل التطورات العالميـة 

 1:الشاملة في النقاط التالية مصارفال

هـي   ةالقابضـة المصـرفي   الشـركة  :المصـرفية  المصرف الشامل في شكل الشركات القابضـة  .1

 مصارف أو تجمع قانوني لعـدد مـن المصـارف بغيـة العمـل      عدة شركة تقوم بإدارة مصرف أو

هـي تابعـة لشـركات     الجزائريـة  ونشير أن المؤسسات المصـرفية العموميـة  . أكثر من مجال في

 .القابضة التي تسير أموال الدولة

أن المصـرف الشـامل يقـدم خـط      نجـد :المصرف الشامل هو مصرف ذات الخدمـة الكاملـة   .2

يتضـح   حتىوالمالية كافة وامتالك حصـص مـن أسـهم الشـركات،     ةالمصرفي كامل من الخدمات

االسـتثمارية وغيـاب الحـدود بينهمـا،      والمصـارف  وجود فصل كامل بين المصـارف التجاريـة  

 .بين المصارف التجارية والمصارف االستثمارية القيود فعندها تزول

فـي   يـا يـدي محل عمـل المصـرف التقل   كـان  :يـا المصرف الشامل يريد أن يكون مصرفا دول .3

 يمكنـه  داخـل حـدود البلـد، ال    يـا لرقابة السلطات المحليـة أو وطن  تخضع منطقة جغرافية محددة

الشـيكات والتحـويالت مـن قبـل      تحصـيل  تجاوز منطقته إال باالستعانة بمصرف مراسل لتسـهيل 

قائمـة   مصـارف  بين المصارف، فللمصرف المراسـل عالقـات مـع    مقاصة المستفيدين وفق نظام

إلمكـان تنفيـذ أوامـر الـدفع عنـد       مـا دو ويغـذيها  في دول أخرى يحتفظ لديها بإبداعات نقديـة 

 .إصدارها

ذات األنشـطة الماليـة    المؤسسـات  يعـد مـن   شـامل المصرف الالعمل المصرفي، أصبح  وبتطور

 .حيث تعمل على صعيد دولي أو إقليمي جهوي الواحد، التي تتجاوز حدود البلد

وظهـور التكـتالت    االقتصـادي  ظهور األنشطة الدوليـة المختلفـة علـى الصـعيد     وأدى ذلك إلى

 لتحفيـز ونمـو هـذه المؤسسـات علـى ممارسـة أنشـطتها        العولمـة  االقتصادية وبروز مفهـوم 

 .التمويلية

 أصـبح  :الجنسـيات  متعـدد  المصرف الشـامل ينتقـل مـن مصـرف محلـي إلـى مصـرف        .4

 يـا فـي وقـت مضـى مصـرفا محل     المصـرف  المصرف الشامل يحمل صبغة دولية بعد أن كـان 

  :الشكلين هذين وهنا يجب التفريق بين

                                                
، الع��دد الثال��ث، جامع��ة قاص��دي مرب���اح ، مجل��ة الباح���ث، النظ��ام المص��رفي الجزائ��ري ف���ي مواجه��ة تح��ديات العولم��ة المالي��ة: الطي��ب ياس��ين1

 .57-49: ، ص ص2005ورقلة، الجزائر،مارس،
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المصرف المتعـدد الجنسـيات يمثـل مجموعـة مصـارف يمتلـك رأسـمالها مجموعـة مـن           .أ

ت متعـددة الجنسـيات التـي تملـك     الشـركا  المصارف في بلدان مختلفة، تعمل أيضا فـي تمويـل  

ومن هـذه المصـارف مـا ينشـط فـي العمـل فـي المنـاطق         . الدول ر أموالها في كثير منيوتد

  الحرة؛

للدولـة   كـون مملـوك  يعـادة   ينما نجد المصرف المحلي عبارة عن مصرف التنمية المحليـة،  .ب

ـ بأو السلطات المحليـة   األمـوال الالزمـة للمشـروعات االقتصـادية واالجتماعيـة       تـوفير دف ه

ومثـال ذلـك نجـد     المحلية لتدعيم خدمات المرافق العامـة كاإلنـارة والميـاه والطـرق،     للسلطات

  .المقاطعات التركي مصرفإنجلترا و مكتب قروض األشغال العامة في

دخـول الشـركات اليابانيـة     ا أن المصارف اليابانية تعد من أكبر المصـارف، نشـير أن نمـط   موب

 مـن الـدروس التـي يجـب االسـتفادة      دايثير عد) اليابانيةالشركات  أو تدويل(إلى األسواق الدولية 

  .كأسلوب استراتيجي منها

 :ذي فـروع متعـددة   مصـرف  المصرف الشامل ينتقل من مصـرف ذي مكتـب واحـد إلـى     .5

الواحـد خدماتـه    المكتـب  توزع المصارف في المنـاطق الجغرافيـة، يـؤدي المصـرف ذي     وفق

افيـة واحـدة، بينمـا يـؤدي المصـرف ذي      جغر منطقـة  للجمهور على أساس مكتب واحـد فـي  

تنتمـي لمركـز    واحـدا  خدمات للجمهور على أسـاس عـدة فـروع تمثـل كيانـا      المتعددة الفروع

الفـروع غالبـا فـي شـكل شـركات مسـاهمة ذات        ذات رئيسي له صفة الهيمنة، فيكون المصرف

  .هامة في التسيير ال يرجع للمركز الرئيسي إال في مسائل مركزي طابع ال

  :المصرف ذات الفروع المتعددة عدد من المزايا نذكر منها قيحق

  استثماري متعدد؛ غرض تجميع الموارد من مناطق جغرافيا متعددة وتوجيهها نحو .أ 

  واالستثمارات؛ التقليل من المخاطر نتيجة للتوزيع الجغرافي للقروض .ب

إجـراءات إداريـة وقانونيـة     لوجـود  سهل من تأسـيس مصـرف مسـتقل   أيعتبر تأسيس الفرع  .ج

  االعتماد؛ على أكثر تعقيدا خاصة الحصول

  .الواحد يحقق قدرة تنافسية أكبر مقارنة بالمصرف ذات الفرع .د

عبـارة عـن    هـي و :مصـارف  المصرف الشامل ينتقل مـن مصـرف مجموعـة إلـى سلسـة     .ه

لشـركه قابضـة تتـولى السـيطرة علـى       ملكيتهـا  مؤسسات مصرفية ذات طابع احتكـاري تعـود  

 سلسـة  بينمـا تعـود ملكيـة   . عدد مـن المصـارف والشـركات الماليـة     وإنشاء ا اإلداريةتهعمليا
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بيـد شـركة قابضـة، وهـي      ولـيس  مصارف لشخص طبيعي واحد أو عـدة أشـخاص طبيعيـين   

 ذات حجـم أعمـال ضـخم تكـون مصـارف      األمريكيـة  المتحـدة  متواجدة بكثرة فـي الواليـات  

  .العامة إداريا عن بعضها مع وجود تنسيق من قبل اإلدارة منفصلة

  

  ةيمصرفال اتدر العوائد في المؤسسامصواألعمال المصرفية : لثالمطلب الثا

  األعمال المصرفية: أوال

ــى يقتصــر ال المصــرفية المؤسســات دور أن الشــك ــة الوســاطة عل ــين المالي ــدخرين ب  الم

 المصـرفية  المؤسسـات  مسـيرة  تعبـر  تطـور  أخرى وأعمال مجاالت إلى يتعداه بل والمستثمرين،

 المؤسسـات تقـوم بهـا    التـي  األعمـال  تقسـيم  يمكن عام وبشكل .معها المتعاملين مع عالقتها في

 :1رئيسية مجموعات ثالث إلى المصرفية

ــروض. ــهيالت الق ــة والتس ــرفية االئتماني ــي    :والمص ــال الت ــة األعم ــي مجموع وه

مقابــل حصــوله علــى  زام بتقــديم ســلفة أو قــرض أو كفالــة،االلتــترتــب علــى المصــرف 

ــر ــالت المصــرفية،إي ــل العم ــة مث ــة ادات مالي ــرادات محفظــة األوراق المالي ــرفو 2وإي  تع

 تشــكل وهــي ،"المصــرفية عتمــاداتاإل " :ب المصــرفية األعمــال مــن المجموعــة هــذه

ــذي الرئيســي النشــاط ــه تعتمــد ال ــا، تحقيــق فــي المصــرفية المؤسســة علي  ومــن أرباحه

وطالبيهـا   النقـود  عارضـي  بـين  الماليـة  الوسـاطة  عمليـة  مـن  الثـاني  الشـق  تجسـد  خالله

ــة أو ــية الوظيف ــة األساس ــد للمصــارف الثاني ــول بع ــب قب ــع وجل ــة الودائ ــى كوظيف  .أول

 :في أساسا المصرفية عتماداتاال وتتمثل

ــات .أ ــنح عملي ــهيالت م ــة التس ــروض أو االئتماني ــع الق ــكالها، بجمي ــواء أش ــت س  كان

ــا ــيرة قروض ــروض قص ــتغالل كق ــة، أو االس ــروض أو الخزين ــطة ق ــروض متوس  كق

ــتهالك، ــة أو االس ــروض طويل ــتثمار كق ــتى ؛االس ــيغ وبش ــة الص ــاإلقراض المعروف  ك

ــر  وخصــم والتســبيقات، الصــندوق، وســندات المكشــوف، علــى والســحب المباش

 .الخ…التجارية األوراق

                                                
 .:،صمرجع سابق:الجمال غريب1
ص .2000األردن،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر،, إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم االئتمانة المصارف ، إدار, حمزة محمود-الزبيدي.2

83. 
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 وفــتح الضــمان خطابــات كإصــدار المصــرفية التســهيالت مــنح عمليــات (.ب

 كلـي  بغطـاء  التسـهيالت  هـذه  تكـون  وقـد  .الممكنـة  الكفـاالت  وكافـة  المسـتندية  اإلعتمادات

 التســهيالت مــن األنــواع هــذه وتتالقــى تتــداخل وقــد .غطــاء بــدون أو جزئــي بغطــاء أو

 مصــرفية خدمــة تعتبــر أي المصــرفية، الخــدمات مجموعــة مــع كلــي، بغطــاء كانــت إذا

 .غطاء أوبدون جزئي بغطاء كانت إذا قروض أو إئتمانية تسهيالت إلى تتحول وقد

ــدمات .2 ــرفية الخ ــوع :المص ــدد تتن ــدمات وتتع ــي المصــرفية الخ ــدمها الت  المصــارف تق

 حسـب  أخـرى  إلـى  دولـة  ومـن  آلخـر،  مصـرف  مـن  الخـدمات  هـذه  وتختلف لعمالئها

ــتوى ــور مس ــل تط ــرفي العم ــل المص ــ ، وتتمث ــي ال ترت ــات الت ــي العملي ــى  بف عل

ــدمها المصــر  ــي خــدمات يق ــل ه ــزام ب ــر  فالمصــرف أي الت ــاء أج ــه لق ــى زبائن إل

يتقاضــاه أو ودائــع يقبلهــا مــن المــدخرين ويعيــد توظيفهــا بفائــدة تفــوق الفائــدة التــي 

  .يدفعها ألصحاب الودائع

 1 :الخدمات هذه أهمومن 

والمصرف حيث يقوم المودع وتعرف الودائع بأنها اتفاق بين المودع  :أنواعها بشتى الودائع قبول -

بإيداع مبلغ معين من المال بإحدى الوسائل المتبعة مقابل التزام المصرف بإعادتها عند الطلب ووفقاً 

تعتبر  ودائع توفير وألجل وودائع بإخطار،وتصنف الودائع إلى ودائع جارية و ا هو متفق عليه،لم

  ؛مصارفع المصدر الرئيسي لمكونات الالودائ

ــتح - ــابات ف ــة الحس ــديم الجاري ــدمات وتق ــة الخ ــا المتعلق ــن به ــدار م ــيكات إص  الش

ــي، الســحب وخــدمات الشخصــية، ــتح…الشخصــية والصــيرفة اآلل ــة الحســابات وف  الجاري

 ؛الثمينة بالمعادن

ــدار ــمانات إص ــرفية الض ــاداتواال المص ــتندية عتم ــاة المس ــا، المغط ــف كلي  ومختل

 ؛الكفاالت

 ؛األسهم شهادات وتداول حفظ مع التجارية األوراق وتحصيل قبول -

 ؛العمالء لصالح أرباحها وتحصيل العمالء، لحساب المالية األوراق وبيع شراء -

ــديم - ــات فــي والخــدمات االستشــارات تق  أو شــركات( والحيــازة االنــدماج عملي

 ؛)مصارف

 ؛العمالء شركات وإدارة الوصايا وتنفيذ األمانات قبول -

                                                
 .152-150: ص م،ص1986 . قطر الحديثة، الدوحة مطابع ،األمة كتاب ،.التنظيمو الحرية بين اإلسالمية البنوك عطية، الدين جمال1
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 ؛للعمالء التجارية واالستحقاقات والضريبية، القانونية االستشارات تقديم -

 ؛التأمينية تابالترتيب القيام -

 .الليلية والخزائن الحديدية، الخزائن تأجير -

ــا والمبتكــرة المتجــددة الخــدمات مــن وغيرهــا ــدأ وفق ــه المعمــول للمب  المصــارف فــي ب

 .المتكاملة الخدمة مبدأ وهو  " Full Service ".المتطورة

ــل: المصــرفية االســتثمارات .3 ــوم التــي االســتثمارية األعمــال مجموعــة فــي تتمث  يق

 والسـندات  األسـهم  شـراء  فـي  مـوارده  مـن  جـزء  توظيـف  خـالل  مـن  المصـرف  بها

 والمحافظــة للــربح توخيــا الحكومــة تصــدرها التــي الســندات علــى يركــز مــا وغالبــا

ــا الســيولة درجــة علــى ــه تتمتــع لم ــى قــدرة مــن األوراق تلــك ب ــى تحويلهــا عل  إل

  .سيولة

ــذ ــال وتأخ ــتثمارية األعم ــدة االس ــكال ع ــل أش ــراء مث ــهم ش ــركات أس ــواء الش ــت س  كان

ــناعية ــة أو ص ــة أو عقاريــة أو تجاري ــتراك  أو مالي ــيس فــياالش  أو شــركات تأس

  1.رأسمالها من جزء فياالكتتاب 

  2:كما وتصنف هذه العمليات من حيث فائدتها للمصرف إلى

األمــوال المودعــة بمختلــف أنواعهــا ومصــادرها وإيــداعها فــي قبــول : عمليــات ســلبية .أ 

 .صندوق المصرف لقاء فوائد مدينة للمودعين

هــي العمليــات التــي تتمثــل بإعــادة اســتثمار األمــوال المودعــة : عمليــات ايجابيــة  .ب 

ــل     ــالء مقاب ــروض للعم ــا كق ــة أو منحه ــتثمارية مختلف ــاطات اس ــي نش ــغيلها ف ــه وتش لدي

 .حصوله على فوائد دائنة

ضـمن   لهـي األنشـطة التـي يقـوم بهـا المصـرف لكـن ال تـدخ        : مليـات محايـدة  ع  .ج 

ــابقة ــات الس ــن العملي ــتندية،  أي م ــادات المس ــتح االعتم ــا، ف ــراء األوراق  منه ــات ش عملي

 .وإصدار خطابات الضمان, المالية لصالح الزبائن ومن ثم إعادة بيعها

  :والتي يمكن تلخيصها فيما يلي يةمصرففي اإليرادات التتمثل و. يةمصرفمصادر العوائد ال: ثانيا

                                                
 .33: ص، سابق مرجع ،الجمال غريب1
 1993.بيروت ،مصارف العربيةاتحاد ال ،مجلة المصارف العربية ،مسؤولية المصارف عن أعمالها وخدماتها :صقر أحمد 2
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القروض والودائع ك ،مصرفوهي مجموع الفوائد المكتسبة على كل أصول ال :إيرادات الفوائد .1

وهي  مصرففهي إيرادات تنتج عن استثمار أموال ال، 1واألوراق المالية ،لدى مؤسسات أخرى

  2 :كما يلي

  :فوائد األرصدة الدائنة لدى المصارف المحلية والمراسلين في الخارج .أ

فإنه يودعها لدى أحد المصارف ,بالمبالغ عاطلة دون استخدام  مصرفحيث أنه عوضا من أن يحتفظ ال

أما بالنسبة ,ويحصل مقابل ذلك على فائدة بالسعر السائد في السوق,المحلية التي تكون بحاجة إليها

فهي تتعلق بالتجارة الدولية   فهناك بالد تمنح عليها فوائد ,ئنة لدى المراسلين في الخارج لألرصدة الدا

  .وأخرى ال تمنح عليها فائدة  

  :فوائد القروض والسلفيات ومحفظة األوراق المالية والتجارية. ب

أما بالنسبة لألوراق  ،مصارفحيث تمثل القروض والسلفيات أهم عنصر من عناصر إيرادات هذه ال

وتتمثل أهم عناصر إيرادات ، فن المصارف تستثمر جانبا من أمولها في شراء هذه األوراق، المالية

ألخر أما الجزء ا،أرباح بيع األسهم والسندات ،فوائد السندات، أرباح األسهم:االستثمارات المالية في 

  .خاصة الكمبياالت المخصومة  ق التجاريةهو قيامها بخصم األوراف، منه إيراد مصارفالذي تحقق ال

  :عموالت مقبوضة .2

 3وإصدار خطابات الضمان .جاري من فتح اإلعتمادات المستندةأهمها تلك التي يحصلها المصرف الت

  . 4وأيضا إيرادات خدمات األوراق المالية مثل شراء أو بيع األوراق المالية لمصلحة العمالء 

  .سم أساسا إلى عوائد األسهم وعوائد السنداتوتنق :المصرفية االستثماراتعوائد .3

  :عوائد األسهم.أ

  5:معدل العائد المحتمل •

  ) سعر شراء السهم- سعر بيع السهم+(السعر المتوقع                          

  100×                                                       =معدل العائد المحتمل

  .سعر شراء السهم                                    

  :عوائد السندات  .ب

                                                
 .69ص ،1999،الجامعية اإلسكندريةالدار  ،تحليل العائد و المخاطرة -تقييم أداء البنوك التجارية: حماد لطارق عبدا لعا-1
 . 220:، ص2000اإلسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية،إدارة البنوك و تطبيقاتها : عبد الغفار حنفي ، عبد السالم أبو قحف -2
، دار الوسام للطباعة والنشر بيروت نظم المحاسبة و الرقابة و تقييم األداء في المصارف و المؤسسات المالية : صالح الدين حسن السيسي -3

 .45- 42:صص ،  1998
 70ص ، بقامرجع سطارق عبد العال حماد ،   -4
  22-20 :ص ص 1998، الدار الجامعية  مصر ،  تقييم الشركات و األوراق المالية ألغراض التعامل في البورصة: محمد عبده مصطفى  -5
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  :دوهناك أكثر من مفهوم للعائ

  .أي سعر الفائدة المسمى في السند عند إصداره : العائد االسمي  •

 ،ل فترة السند حتى تاريخ استحقاقههو العائد المركب المتوقع تحقيقه طوا:معدل العائد المرتقب  •

 :ويتم حسابه بالتقريب وفقا للمعادلة التالية

  

  قيمة سوقية -قيمة اسمية                                                    

  مبلغ الفوائد+  الفترة حتى تاريخ االستحقاق                                          

  100×                                                       =ب  المرتقدل العائد مع          

  قيمة سوقية+ قيمة اسمية                                                 

                                                            2  

  

  ةالهيكل و الربحياالرتباط النظري و الدراسات التجريبية بين : المبحث الثالث

  .يةمصرفالربحية واألداء في المؤسسات المؤشرات قياس :المطلب األول

ـ    المصـرف   ، وكـون تقـيم أداء  ه تختلف مؤشرات قياس أداء المصارف بـاختالف المسـتفيدين من

 اسـتخدمت عـدة نمـاذج    الجهـات المراقبـة   عملية شاملة تستفيد منهـا إدارة المصـرف وجميـع   

المتحـدة األمريكيـة منهـا مـا يعـرف بنظـام        خاصـة فـي الواليـات   ، لقياس أداء المصـارف  

)CAMELS( ونمــوذجءمــن حيــث األدا مصــارفللترتيــب ا ،)ROE ( العائــد علــى حقــوق

وهـو مؤشـر   )ROE(لقيـاس أداء المصـارف كبـديل عـن      كما تم اعتماد مؤشر جديـد  ،الملكية

  :يأتيفيما  اتمؤشرهذه الأهم وسنوضح  )EVA(القيمة االقتصادية المضافة

 .يةمصرفأداء المؤسسة الهامش الربح كمؤشر لقياس :أوال

. ءانظـرا الرتباطـه بمعظـم مؤشـرات قيـاس األد      ،األداءيعتبر هامش الربح مؤشرا هاما لقيـاس  

 .فينعكس ارتفاعه باإليجاب على األداء ككل

 وال يتحقق االرتفـاع فـي هـامش الـربح إال بـالتحكم ومراقبـة تكـاليف االسـتغالل المصـرفي         

 :وتكاليف خارج االستغالل المصرفي، ويمكن توضيح مكونات هامش الربح كما يلي

  :مؤشر هامش الربح يعطى بالمعادلة
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 ).1(اإليرادات اإلجمالية / الدخل الصافي = هامش الربح 

  

  :فإذا كان

 الضرائب –التكاليف اإلجمالية  –اإليرادات اإلجمالية = الدخل الصافي 

  

  :على النحو) 1(فتكون المعادلة 

 

  )2( )اإليرادات اإلجمالية() / الضرائب –التكاليف اإلجمالية  –اإليرادات اإلجمالية = ( هامش الربح 

 

  :على النحو التالي) 2( ويمكن كتابة المعادلة 

  

 
 

 الضرائب            التكاليف اإلجمالية      اإلجمالية  اإليرادات

  )3(          ـــــــــــــــــــــــــــ    -ــــــــــــــــــــــــــــــ      -ــــــــــــــــــــــــــ     =هامش الربح 

 اإليرادات اإلجمالية    اإليرادات اإلجمالية  ة       اإليرادات اإلجمالي

  

 خارجوإذا تمت تجزئة التكاليف اإلجمالية إلى تكاليف االستغالل المصرفي وتكاليف 

  :على النحو التالي) 3( االستغالل المصرفي فتكون لدينا المعادلة 

  

  الضرائب    االستغالل المصرفي.خ. ت   االستغالل المصرفي.ت                                  

 )4(  ــــــــــــــــ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  1=هامش الربح

 اإلجمالية. إ      اإليرادات اإلجمالية            اإليرادات اإلجمالية                                    

  

 اسـتنفاذ مبيعـات بعـد   الإيـرادات  أن هامش الربح هو مـا تبقـى مـن    ) 4( وواضح من المعادلة 

 مصـاريف خـارج االسـتغالل المصـرفي ثـم الضـرائب       ذمصاريف االستغالل المصرفي واستنفا

 .إذا غطت اإليرادات إجمالي التكاليف
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 المصـرفي إلـى   االسـتغالل و خـارج   االسـتغالل وواضح أيضا أنه باإلمكان تجزئـة مصـاريف   

 كـل عنصـر إليـرادات المؤسسـة     اسـتنفاذ عناصر جزئيـة، وبالتـالي تحديـد ومراقبـة مـدى      

 .المصرفية

االسـتغالل   ؤشر هامش الـربح يتـأثر بشـكل مباشـر بعناصـر تكـاليف      ونخلص إلى القول أن م

منخفضـة كلمـا أدى    وعناصر تكاليف خارج االستغالل المصرفي، فكلمـا كانـت هـذه التكـاليف    

مرتفعـة كلمـا أدى إلـى     إلى ارتفاع مؤشر هامش الربح وزيادة الكفـاءة، وكلمـا كانـت التكـاليف    

  لتكاليفبح وزيادة الالكفاءة في اانخفاض هامش الر

  :مؤشر العائد على األصول: ثانيا

يتحـدد مؤشـر العائـد علـى     ، ومصـرف يعتبر العائد على األصول المؤشر الرئيسـي لربحيـة ال  

  1 :بمؤشرين هما )ROA(األصول

  .ومراقبة التكاليف الذي يعكس مدى الكفاءة في إدارة )PM( هامش الربح -

يـدل هـذا المؤشـر علـى االسـتغالل أو      ويسمى استعمال األصول، حيث  )AU(منفعة األصول -

بالعالقــة  )PM( يقـاس هـامش الـربح   و لألصـول، أي إنتاجيـة األصـول    االسـتعمال األفضـل  

  :اليةالت

  .إجمالي اإليرادات/ الدخل الصافي = هامش الربح 

  ): AU(بالعالقة التالية  تقاس منفعة األصول و

  .إجمالي األصول/ إجمال اإليرادات = منفعة األصول 

  :وعليه فإن 

  منفعة األصول   × هامش الربح= العائد علي األصول 

   ROA= UA × PM أي

إجمـالي  /إجمـالي اإليـرادات  (× )إجمـالي اإليـرادات  / الـدخل الصـافي   = (العائد على األصول 

  ).األصول

                                                
1 Frederic Mishkin: Monnaie, banque et marchés financiers, pearson, France, 2010, p : 315. 
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 إذا حققـت ) فمـثال (السـيئ   هذه الصيغة تركـز االنتبـاه إلـى مصـدر األداء األفضـل أو األداء     

 أكثـر كفـاءة فـي الـتحكم ومراقبـة      نهـا مرتفـع فيكـون سـببه أ    عائد على األصولمؤسسة ما 

أفضـل لألصـول وهـو مـا      باسـتخدام  وهو ما يعكسه مؤشر هامش الـربح المرتفـع، أو   التكاليف

ـ ا أو إنتاجية األصـول أو عـن طريـق التحسـين فـي كـال       األصول يعكسه مؤشر منفعة  الينلمج

 .لكليهما لجانب منهما أو بالمقابل فإن األداء الضعيف قد يعود

  

أعتبر نموذج العائـد علـى حقـوق الملكيـة لفتـرة       )(ROE نموذج العائد على حقوق الملكي!ة: ثالثا

وقـد اسـتخدم    متكامال لوصف وقياس العالقة المتبادلـة بـين العائـد والمخـاطرة،     طويلة ، مؤشرا

المتحـدة األمريكيـة مـن طـرف دايفيـد كـول        هذا النموذج منذ بداية السـبعينات فـي الواليـات   

 ، وذلـك مـن خـالل تحليـل مجموعـة مـن النسـب يـتم        مصارفلا ، كإجراء لتقييم أداء(1972)

أربـاح المصـرف الخاصـة     تلخيصها في عدة أشكال تمكن المحلـل مـن تقيـيم مصـدر وحجـم     

معـدل   مخـاطر االئتمـان، ومخـاطر السـيولة، ومخـاطر      بمخاطر تم اختيارها، تتمثل أساسا فـي 

  1. رأس المالومخاطر التشغيل الفائدة،مخاطر 

 :يمكن تلخيص هذا النموذج في الشكل اآلتيو

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .77:ص مرجع سابق،: طارق عبد العال حماد 1
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  نموذج العائد على حقوق الملكية: 1-2الشكل 

  مصرفاألداء الكلي لل

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مخاطر اإلئتمان  -                                                                                            

.                                                                                                                            مخاطر سعر الفائدة -                                                                                         

  مخاطر رأس المال -                                                              .اطر رأس المالمخ  -

  .مخاطر السيولة -                                                                                      

  .مخاطر التشغيل -                                                                                            

  .79:صمرجع سابق،.طارق عبد العال حماد: المصدر

 

مجموعـة تتعلـق    النسـب  مجمـوعتين مـن   إلـى  مؤشرات هـذا النمـوذج   يمكن تقسيم من الشكل

  .المخاطر المختارة بقياس العائد والربحية ومجموعة تقيس

المؤشـرات   موعة األولى يمكن توضـيح العالقـة بـين هـذه    لمجفيما يتعلق با :المجموعة األولى.1

حيـث يوضـح هـذا النمـوذج      ،)Dupont system(متكامل يعرف بنظـام ديبـون    من خالل نظام

 األثر المزدوج للكفاءة واإلنتاجية على ربحيـة األصـول أو علـى مؤشـر العائـد علـى األصـول       

)ROA(  كما يبين قدرة الرافعة الماليـة )EM(   رفـع العائـد علـى حـق الملكيـة      علـى)ROE (

  .إلي مستوى أعلى من العائد على األصول

سسـة للـدين بهـدف زيـادة العائـد علـى حقـوق        اسـتعمال المؤ "ويقصد بمفهوم رافعة التمويـل  

ذلك ألن الدين مصدر رخيص نسبيا للتمويـل، فـأدوات الـدين أقـل خطـرا مـن أدوات       . "الملكية

الملكية، لذلك فإن الفائدة المطلوبة على الدين أقل مـن العائـد المطلـوب علـى االمـوال الخاصـة،       

  العائد على حقوق الملكية
 

العائد على  الرافعة المالية
 األصول

 منفعة األصول هامش الربح

  المخاطرة
 

 مخاطر الميزانية
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مـن سـعر الفائـدة علـى الـدين فـإن       فإذا مولت المؤسسة بالدين وحققت عائد على األصول أكبر 

  1.الفرق في العائد يعود إلى المساهمين، أي أنه يزيد من العائد على حقوق الملكية

 حيـث ، ROEو ROAبـين   شـرح وتوضـيح العالقـة    هـي  Dupont المساهمة الثانية لنمـوذج 

اسـتخدام  مـن  ) العائـد علـى حقـوق الملكيـة     بـين و األصولالعائد على (ينبع الفرق بين االثنين 

 بمضـاعف حقـوق الملكيـة   ) ROA(إذ عن طريق ضرب العائـد علـى األصـول    ،المالية الرافعة

)EM( ما يعرف بالرافعة المالية أو:  

  

  )حقوق الملكية/ إجمالي األصول = ( حق الملكية  مضاعف

  

  :يمكن حساب العائد على حقوق الملكية بالشكل التالي  فإنه

/ الـدخل الصـافي  ( × ) إجمـالي األصـول  / إجمـالي اإليـرادات  = (على حقـوق الملكيـة    العائد

  )حقوق الملكية/ األصول إجمالي(× ) إجمال اإليرادات 

  :أي

EM × PM ×UA = ROE  

 

مؤسسـة مـا عائـد علـى      حققـت  تفسر األداء بشكل أفضـل، فـإذا   نهايستفاد من هذه الصيغة أ ما

 االنخفـاض  نه يمكن تتبـع أو إرجـاع سـبب هـذا االرتفـاع أو     فإ منخفض حقوق الملكية مرتفع أو

كـان السـبب فـي ارتفـاع العائـد علـى        إذاإلى العائد على األصول أو إلى الرافعـة أو لكليهمـا،  

 الماليـة، فـإن المحللـين والمسـاهمين يتعرفـون إلـى مسـتوى        الرافعـة  حقوق لملكية يعود إلـى 

تحقـق العائـد علـى حقـوق      فـإذا  وبالمقابـل  ،واألداءه ذلك المستوى من العائد الذي يتطلب الخطر

 فإنـه سـتكون فـي   ) محصلة للكفـاءة واإلنتاجيـة  (لألصول  ممتازة الملكية المرتفع من خالل إدارة

  2.المؤسسة الحالة رسالة أخرى للمحليين والمساهمين عن إدارة هذه

جزئيـة تعكـس   مؤشـرات   إلـى  هذا النموذج بمرونة أكبر حيث يمكن تحليـل كـل مؤشـر    ويمتاز

 أن هناك نوع من التعامل فـي المؤشـرات فـي ربـط العالقـة      كما .مجاالت القرار بشكل تفصيلي

                                                
 . 595:،ص1999، الطبعة الثانية، اإلدارة التمويلية في الشركات: محمد أيمن عزت الميداني1

2 Frederic Mishkin: op cit : 315. 
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حيـث يـؤدي إلـى رفـع      الماليـة  العائد والمخاطرة، كما هو الحال بالنسـبة لمؤشـر الرافعـة    بين

  1.رأس المال مخاطر مستوى الربحية ويعكس مستوى

 تواجـه الثانية فهـي مؤشـرات لقيـاس المخـاطر الرئيسـية التي     موعة لمجا أما :المجموعة الثانية.2

  :وتتمثل أساسا فيأي مصرف 

عنـد مـنح القـروض مشـكلة تقـدير المخـاطر المتعلقـة         مصـرف يواجه ال :مخاطر االئتمان-أ

بالقرض،و يحاول التحكم فيها أو التخفيف من آثارها التي قد تمتـد لـيس فقـط إلـى عـدم تحقيـق       

  2.للعائد المتوقع من القرض، وإنما إلى خسارة األموال المقرضة ذاتها مصرفال

وتنقسم مخاطر االئتمان إلى نوعين، فمنها الخاصة وتتعلـق بالعميـل، وطبيعـة نشـاطه، كمـا قـد       

  .مانح االئتمان مصرفيرتبط هذا النوع من المخاطر بال

تخـرج عـن إدارة كـل مـن     و ،من المخاطر التـي يصـعب التنبـؤ بهـا    أما المخاطر العامة فهي 

، مخـاطر الـدورات   يـر أسـعار الفائـدة ، مخـاطر التضـخم     ،مثل مخـاطر تغ  مصرفالعميل وال

 ،صاد القومي، كموجـات الكسـاد مـثال، إضـافة إلـى مخـاطر السـوق       التجارية التي تصيب االقت

  .األنظمة االقتصادية أو السياسية التغير في

عـدم تـوفر سـيولة لمواجهـة الطلـب علـى سـحب        يكون هذا الخطر نتيجة  :مخاطر السيولة-ب

األموال، ويظهر في حالة سحب الودائع من طرف العمـالء وعـدم تـوفر سـبل االقتـراض مـن       

فهذا الخطر يكون أساسـا عنـد عـدم كفايـة األصـول المتداولـة لتغطيـة الـديون         .السوق النقدي

جـل عـن طريـق    أللة أين تقـوم المؤسسـة بتمويـل احتياجـات طويلـة ا     اقصيرة األجل، أي الح

  .موارد قصيرة األجل

وهي الخسائر المرتبطـة بـالتغير غيـر المرغـوب فـي سـعر الفائـدة        :مخاطر معدل الفائـدة - ج

،تـرتبط مخـاطر معـدالت الفائـدة بـالتغير      3،حيث يؤثر على قيمة عناصر الميزانيـة وعوائـدها   

فاسـتثمار   4صـوم الحقيقي في السعر الحالي أو المستقبلي لعنصـر مـن عناصـر األصـول أو الخ    

                                                
مجلة ، 2000- 1994- ترةلفخالل ا–دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائرية " تقييم أداء المؤسسات المصرفية: قريشي جموعي محمد1

 .95-89: ص ، ص2005العدد الثالث، مارس،ورقلة، الباحث، 
 .74، ص 2002القاهرة،النيل العربية، ةمجموع، التمويل في إطار اإلستراتيجية الشاملة للبنكو  االئتمانصناعة قرارات  :أحمد غنيم  -2

3pcharles :economie et gestion bancaire –dunad –paris 1999-p 75 
4-v- debelst autres les risque financiers l’aentreprise ,economica , paris  1992 , p 266 
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حيـث قـد    ال يـؤمن عواقبـه،   في أوراق مالية طويلـة األجـل  المصرف لجانب كبير من موارده 

  1يتعرض المصرف إلى خسارة إذا ما تصادف ارتفاع سعر الفائدة وقت اضطراره لبيعها

تشـير مخـاطر التشـغيل إلـى احتمـاالت التغيـر فـي مصـارف التشـغيل           :مخاطر التشغيل -د

هو متوقع ، فهي ترتبط باألعباء وعـدد األقسـام أو الفـروع وعـدد المـوظفين       بصورة كبيرة عما

فـإن نجـاح الرقابـة    ، مصـرف وبما أن أداء التشغيل يعتمد على التكنولوجيا التـي يسـتخدمها ال  , 

  2.في تقديم المنتجات كفء أم ال مصرفإذا كان نظام ال على هذا الخطر يعتمد على ما

صـاص  وجود هذه المخاطر إلـى عـدم كفايـة رأس المـال المت     و يرجع :مخاطر رأس المال  -ه

ولهـذا   ،لخسـائر علـى المـودعين و الـدائنين    وبالتالي تأثير هـذه ا ، الخسائر التي يمكن أن تحدث

حيـث يعتبـر ضـمانا     ،فايـة رأس المـال بالنسـبة للمصـارف    المركزية دائمـا بك  مصارفتهتم ال

  3.لحقوق المودعين والدائنين

ـ       مصـارف نظرا لتعامل ال :مخاطر أخرى -و ل مخـاطر  مـع األنشـطة الدوليـة فغالبـا مـا تتحم

والتي تنتج عن اتخاذ بلـد المقتـرض قـرارا بعـدم تسـديد القـرض أو       ، إضافية مثل مخاطر البلد

  4.بعدم تزويد المقترض بالعملة الصعبة التي يحتاجها لتسديد قرضه للبلد المعني

آخـر يتعـرض لمخـاطر    فخطر البلد هو ذلك الخطر المرتبط بتوقف المقتـرض المقـيم فـي بلـد     

 أو أليـة ظـروف    ،أو لكارثـة طبيعيـة  ، ا نتيجة لتعرض بلده للحـرب مـثال  وهذ ،عن تسديد حقوق

  .5أخرى

حيـث يواجـه المصـرف هـذا النـوع مـن        ،أخرى يمكن أن يتعرض لها المصرف هناك مخاطر

حيـث تتعـرض هـذه العملـة للتغيـر فـي        ،بمعامالت بعملة غير عملة بلـده  هاألخطار نتيجة قيام

  .أسعار صرفها 

أو عـدة نسـب حسـب العناصـر المكونـة أو       واحـدة  ويمكن التعبير عن هذه المؤشـرات بنسـبة  

  :التالي الجدول ويمكن تلخيص بعض النسب للمؤشرات في مخاطرالب المرتبطة

  

  

  
                                                

  .274 :ص، 1996 ،األردن ،عمان،والصناعة دار الميسرة للنشر والتوزيع ،2ط،  إدارة البنوك: زياد سليم رمضان ، محفوظ أحمد جودة  1
 74-73، ص بقامرجع سطارق عبد العال حماد ، -2
 .285 :ص ،قامرجع سب د سليم رمضان ، محفوظ أحمد جودة ،زيا -3

4- p , charles op.cit ,p 72 
5-m ,rouach ,g , n aubleau, le contrôle de gestion bancaire 3émeédittion , banque éditeur paris 1998,p312  
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  مؤشرات المخاطر: 1- 2رقم جدول 

  المدلول           العالقة          المقاييس     

  

  

  

  

مخ7777777777777777777777777اطر 

  )1(السيولة

إجم7777الي حق7777وق الملكي7777ة إل7777ى -

  .إجمالي األصول

الودائ7777777777ع األساس7777777777ية إل7777777777ى -

  .إجمالي األصول

الخص777وم المتقلب777ة إل777ى إجم777الي -

  .األصول

األوراق المالي777777777777ة قص777777777777يرة -

  .األجل إلى إجمالي األصول

ص777777777777777777افي الق777777777777777777روض و -

اإليج777777777ارات إل777777777ى إجم777777777الي 

  . األصول

يش77777ير المقي77777اس إل77777ى مقارن77777ة أو نس77777بة الس77777يولة 

  النقدية المطلوبة لمقابلة المسحوبات من الودائع 

والزي777ادة ف777ي الق777روض ع777ن األوض777اع الحالي777ة أو 

س777واء م777ن حي777ث بي777ع ,المص777ادر المحتمل777ة للنقدي777ة

أو الحص7777ول  مص7777رفأو تص7777فية أص7777ل يمتلك7777ه ال

  .على أموال إضافية من الغير

  

  

مخ77777اطر مع77777دل       

  )2(الفائدة

األص7777777ول الحساس7777777ة اتج77777777اه -

  .الفائدة إلى إجمالي األصول

الخص7777777وم الحساس7777777ة اتج7777777اه -

  .الفائدة إلى إجمالي األصول

األص7777777ول الحساس7777777ة اتج77777777اه -

الخص7777777وم الحساس7777777ة -الفائ7777777دة 

  .اتجاه الفائدة 

  

النقدي777ة الت777ي تط777رأ يب777ين م777دى حساس777ية الت777دفقات 

  .على مستوى معدالت الفائدة

  

  

  

  

  

مخ7777777777777777777777777اطر 

مخصص7777777777777777ات خس77777777777777777ائر -

الق77777777777روض إل77777777777ى إجم77777777777الي 

  .القروض واإليجارات

الق777روض قص777يرة األج777ل إل777ى -

  .إجمالي األصول

ص777777777افي أعب777777777اء الق777777777روض -

توض77777ح المخ77777اطر الناجم77777ة ع77777ن فق77777دان ك77777ل أو 

ج7777زء م7777ن الفوائ7777د المس7777تحقة أو أص7777ل ال7777دين أو 

س777واء بالنس777بة لالس777تثمار ف777ي األوراق ,هم777ا مع777ا 

المالي777777ة أو الق777777روض وفق777777ا لالتفاق777777ات والعق777777ود 

  . المبرمة

                                                
 .   286 -285 :ص ،مرجع سابق :عبد السالم أبو قحف.عبد الغفار حنفي،د -1
 . 73:، صمرجع سابق: طارق عبد العال حماد -2
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إجم777777777777777777777الي الق777777777777777777777روض   )1(االئتمان

  .واإليجارات

احتي777777777اطي الخس777777777ائر إل777777777ى -

  .القروض غير المستحقة

المالي7777ة خ7777الل الس7777نة األوراق -

  .إلى إجمالي األصول

  

  

  

  

           سمخ77777777777اطر رأ

  )2(المال 

الملكي7777ة إل7777ى إجم7777الي حق7777وق -

  .إجمالي األصول 

إجم77777777الي رأس الم77777777ال إل77777777ى -

  .األصول الخطرة 

توزيع7777777ات األرب7777777اح النقدي7777777ة -

  .إلى صافي الدخل

حق7777777وق (األم7777777وال الخاص7777777ة -

إل777ى إجم777الي األص7777ول )الملكي777ة

  .)3(الخطرة

تش77ير إل77ى الدرج77ة الت77ي يمك77ن به77ا انخف77اض قيم77ة 

  األصول قبل أن يلحق الضرر بالدائنين 

ي درج77777ة تغطي77777ة حق77777وق الملكي77777ة أ,والم77777ودعين 

  .لألصول ذات المخاطر 

عل777777ى مواجه777777ة  مص777777رفتفس77777ر م777777دى ق777777درة ال

مخ7777اطر االس7777تثمار بكاف7777ة أنواعه7777ا وعل7777ى م7777دى 

حق777777777777وق (كفاي777777777777ة رأس الم777777777777ال الممل777777777777وك 

لمقابل7777ة خس7777ائر االس7777تثمار دون المس7777اس )الملكي7777ة

  .بالودائع

  

مخ7777777777777777777777777اطر 

  )4(لالتشغي

إجم77777الي األص77777ول إل77777ى ع77777دد -

  .العمال 

مص777روفات العمال777ة إل777ى ع777دد -

  .العمال

تش777ير إل777ى كف777اءة إدارة التكلف777ة عن777د أداء األنش777طة 

  .مصرففي ال

  

  

  

  :باالعتماد على إعداد الطالب :المصدر

 .أداء البنوك التجارية ، مرجع سابق: طارق عبد العال حماد تقييم -

 .مرجع سابق: عبد السالم أبو قحف.عبد الغفار حنفي،د -

  .1998الدار الجامعية الطبعة  الحناوي السيدة عبد الفتاح عبد السالم ، المؤسسات المالية،محمد صالح  -

  

  

                                                
 . 286- 285:في البنوك التجارية ،مرجع سابق ص ةعبد السالم أبو قحف اإلدارة الحديث عبد الغفار حنفي،-1
 . 286 – 285:ص :المرجع نفس -2
 . 319 -318 :ص 1998الدار الجامعية الطبعة  ،المؤسسات الماليةمحمد صالح الحناوي السيدة عبد الفتاح عبد السالم ،  -3
 . 73:مرجع سابق ص :طارق عبد العال حماد تقييم -4
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التطـور الـذي شـهده النشـاط المصـرفي خـالل        مـع  نموذج القيمة االقتصادية المضافة: رابعا

بغـرض تقيـيم    يفـي  ال ) ROE(  العشريتين األخيرتين أصبح نموذج العائد على حقـوق الملكيـة  

ظهـرت مفـاهيم جديـدة تتعلـق بـإدارة       حيثخاصـة األمريكيـة،   مصـارف األداء لكثير مـن ال 

 للنشـاط،  تحليـل المـدة، ومحاسـبة التكـاليف المسـتندة     : على سبيل المثال منها المخاطرة والربحية

للمخـاطرة، وعائـد رأس المـال     المعرضـة  وتخصيص رأس المال استنادا إلـى أسـلوب القيمـة   

جديـد  ،وبـذلك تـم اعتمـاد نموذج   . من المفاهيم المالية و المحاسـبية  وغيرها…بالمخاطرة المعدل 

يعرف بأسـلوب البـدء مـن القمـة إلـى       والذي) EVA( يعرف بنموذج القيمة االقتصادية المضافة

مـا   ستقـي , تعتبر القيمة االقتصادية المضـافة مقياسـا متميـزا لـألداء    و.المخاطر القاعدة في إدارة

  .مؤسسةإذا كان الدخل الصافي يفوق تكلفة رأس مال ال

  1 :لمؤشر القيمة االقتصادية المضافة عدة مزايا منها :مزايا القيمة االقتصادية المضافة . 1

وذلـك باعتبـار القيمـة     -:لها أقوى ارتباط مع تكوين القيمة السوقية ألي مقيـاس مـن الربحيـة    .أ

  دقة من مقياس الربحية؛مقياس أكثر االقتصادية المضافة 

ووضـع االسـتراتيجيات الماليـة    ,يمكن استخدامها كأساس لجميـع عمليـات صـنع القـرارات     .ب

على أساس النتائج الدقيقة المتحصل عليها باستخدام مقيـاس القيمـة االقتصـادية المضـافة تـتمكن      

  مة ووضع اإلستراتيجيات المالئمة؛اإلدارة من اتخاذ القرارات المالية السلي

ينـتج عـن اسـتخدام القيمـة االقتصـادية المضـافة بـرامج        : كونها فعالة كبرنامج للحـوافز   .ج

تحفيز العاملين والتـي تتميـز بالعدالـة واالعتمـاد علـى اإلنتاجيـة مـن خـالل االسـتفادة مـن           

  .معلومات األداء كأساس لألجور حيث يمكن للمدراء أن يحفزوا القادرين على المنافسة

  :قتصادية المضافة بالمعادلة التالية وتقاس القيمة اال

–)NOPAT( الضـريبة  العامـل الصـافي بعـد    الـربح  = )EVA(القيمة االقتصادية المضـافة    

)رأس المال تكلفة×رأس المال(
2

  

  : حيث

                                                
1 - Dennis Hyemura , EVA : A top down Approache to risk management The journal of Lending and credit risk 
management ,   Feb:1997      

العربية للعلوم المالية والمصرفية ، مركز البحوث المالية والمصرفية ، المجلد السادس ، العد  ةالدراسات المالية والمصرفية ، األكاديمي ترجمة مجلة
  . 30ص 1998الثالث ،السنة السادسة سبتمبر ، 

 . 33 :ص ،مرجع سابق ،صرفيةمالدراسات المالية والمجلة  -2
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ــد الضــريبة  - ــل الصــافي بع ــربح العام  )NOPAT)net operational profit after taxال

  .االقتصاديةمعيار لألرباح  وهو

  :في والمتمثلةالقيمة الدفترية لجميع عناصر رأس المال: المال رأس  -

  المساهمين  حقوق •

 أرصـدة ضـريبة   أيـة ) بعـد طـرح الضـريبة المؤجلـة     (خسائر القروض  مخصصات •

  . مؤجلة أخرى

  . المستهلكة الشهرة •

أي إمـا بيتـا الفعليـة     الرأسـمالية  يسـتخدم نمـوذج تأشـير الموجـود فـي     : تكلفة رأس المال  -

  . أو بيتا المتوقعة) التاريخية(

  :في الجدول التالي مصارفوفي األخير يمكن تلخيص أهم مؤشرات قياس ربحية ال
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   مصرفمؤشرات قياس ربحية ال: 2- 2الجدول رقم

  

  المدلول  العالقة  المؤشر

  العائد على حق الملكية 

(R O E)  

  

  

 صافي الدخل   

 إجمالي حقوق الملكية  

 

يوضح هذا المؤشر قيمة العائد التي 

من خالل  مصرفيحصل عليها ال

  .استثماره لوحدة واحدة من حقوق الملكية

  العائد على األصول  

(R O A) 

  

  صافي الدخل

  إجمالي األصول

يقيس صافي الدخل الناتج عن استثمار 

  .األصول المملوكة

  الرافعة المالية     

(E M) 

  إجمالي األصول           

  إجمالي حقوق الملكية

وفيه تتم عملية مقارنة األصول بحقوق 

كما يعتبر مقياس للربح  ,الملكية

  .والمخاطرة

  هامش الربح

(P M) 

  صافي الدخل

  إجمالي اإليرادات

تقيس هذه النسبة صافي الدخل المحقق من 

كما تبين ,كل وحدة من إجمالي اإليرادات 

على الرقابة والسيطرة  مصرفقدرة ال

  .على النفقات وتخفيض الضرائب

  منفعة األصول

(A U) 

  إجمالي اإليرادات

  إجمالي األصول

تعبر عن نسبة إجمالي اإليرادات لوحدة 

  .واحدة من األصول

  

  من إعداد الطالب: المصدر

  النظري بين الهيكل و الربحية االرتباط: المطلب الثاني

أن التركيـز العـالي للسـوق يـؤدي إلـى أربـاح       ، الصناعي االقتصادمن األمور المتفق عليها في 

. ار برفاهيـة المجتمـع  عمل القوة السـوقية مـن شـأنه اإلضـر     أنوأسعار مرتفعة، ويشير هذا إلى 

  .، أصبحت تعرف بمذهب تركيز السوقوتبعا لدمستز
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النظر هذه، فإن التركيـز العـالي للسـوق، أي العـدد الصـغير مـن المؤسسـات أو         ةهفوفقا لوج

 بالسـوق وبالتـالي يمكـن للمؤسسـات     التواطـؤ الحصص السوقية غير المتساوية أو كليهما يسـهل  

وكلمـا زاد   ،)تعظـيم األربـاح المشـتركة   ( التـام   االحتكـار  من الوصول إلى مـا يقـارب مـن   

الموجـب بـين الربحيـة و     االرتبـاط ومن ثـم فـإن   زاد تركيز السوق  االحتكار ةلااقترابها من ح

التركيز يأخذ كدعم لهذه الفرضية، وتشتق اإلسـتنتجات المناسـبة المتعلقـة بالرفاهيـة و السياسـة،      

وهي أن التركيز العالي من شأنه أن يؤدي إلـى اإلقـالل مـن رفاهيـة المجتمـع التـي تصـاحب        

حتـى يمكـن الحـد مـن      لالحتكـار ن هناك حاجة فعالة ومضادة أتقييد اإلنتاج بواسطة المحتكر، و

  .أو إنقاص تركيز السوق

لقــد كــان لهــذا المــذهب آثــارا سياســية، وبــالطبع لــيس بــاألمر المســتغرب أن يعارضــها 

وباإلضافة إلـى ذلـك فإنهـا ترتكـز إلـى سلسـلة طويلـة        . االقتصاديون التقدميون و المحافظون

  .في تبسيطها و التي قد تخضع للنقدالمبالغ  وممنكة من التبريرات

وهنـاك عـدة   . لهذا المذهب هو التبسيط الزائد للعالقة بـين تركيـز السـوق و السـعر     األولالنقد 

  :نقاط يجدر ذكرها هنا

يـوحي بـأن    لـبعض منهـا فقـط   االقلـة و  الحتكـار كما رأينا من قبل فهناك نظريات مختلفة : أوال

فمثال كل مـن نمـوذج المؤسسـة السـائدة يـوحي بـأن        السعر،وجبة بين التركيز و هناك عالقة م

األسعار تزيد تبعا لتركيز السوق بينمـا ال يتفـق هـذا وسـمات بعـض النمـاذج األخـرى، مثـل         

قال بأن هذه الفرضية لهـا أسـاس قـوي فـي نظريـة احتكـار       ولذا فال يمكن أن ي موذج برتراند،ن

  القلة؛

وحتى لو ركزنا على مسألة الدمج، فإن العالقة فـإن العالقـة بـين التركيـز و التواطـؤ قـد        :ثانيا

 لالتفاقـات أطرافـه   واحتـرام التواطـؤ   اسـتمرار تعتمد على عدة عوامل، تـؤثر علـى إمكانيـة    

ضـعيفة   وعليه فقد يقال أن النظرية و في أحسـن األحـوال تـوحي أن هنـاك عالقـة     . الناتجة عنه

فكلتـا النقطتـان تشـيران إلـى أن األسـاس النظـري       . و التركيـز التواطـؤ   بحية،و عامة بين الر

  .لمبدأ تركيز السوق يعد ضعيفا، ولذلك فهي تميل إلى إضعاف المبدأ

تـى لـو سـلمنا بالعالقـة بـين التركيـز و       هو أنه ح) 1974(الذي قدمه ديمسيت و : الثاني االنتقاد

فالنمـاذج المعياريـة الحتكـار    . القلة، فال تـزال هنـا مشـكلة الـدخول     احتكارالتواطؤ في نظرية 

القلة تتجاهل الدخول الفعلي و الممكـن و تفتـرض أن للمؤسسـات الموجـودة باألسـواق المركـزة       
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هـذه   اسـتغالل ولكن المؤسسـات لـن تـتمكن مـن     . قوة سوقية تمكنها من تحقيق أرباح غير عادية

وقـد يـوحي هـذا    . افسة الممكنة من المؤسسـات الجديـدة الداخلـة   القوة إذا ما واجهت التهديد بالن

عوائـق الـدخول و التركيـز ضـروري لتحقيـق األربـاح       النقاش بأن هناك بعض التفاعل فيما بين 

عاليـة فـي    ربحيـة عليـه فقـد نتوقـع    و. العالية، وقد عنيت عدة دراسات في الواقع بهذا التفاعـل 

ما في حالـة ارتفـاع التركيـز حيـث يـتم اإلتحـاد بـين        األسواق ذات عوائق الدخول المرتفعة سي

و لكـن يالحـظ أن ديمسـتز وبعـض الكتـاب اآلخـرين ال يقبلـون        . الموقف الستغاللالمؤسسات 

بـا العوائـق الناتجـة عـن التـدخل      نحينـا جان  اإذا م(عوائق الدخول في دراساتهم التجريبية  ةبأهمي

فهم يحاجون بـأن الـدخول الفعلـي أو الممكـن هـو الـذي يقضـي         وعليه، )كومي في السوقالح

  .القلة و معها مبدأ تركيز السوق الحتكارعلى القوة السوقية 

ويفسـرها  . الموجـب بـين الربحيـة و التركيـز     االرتبـاط يتصل بتفسـير معنـى   : الثالث االنتقاد

. لـى أربـاح المحتكـر   مذهب تركيز السوق متبعا التسلسل من التركيز إلى التواطؤ الـذي يفضـي إ  

ومن جهة أخرى يجادل ديمستز و آخرون بأن وجود األرباح هـو عالمـة لتحقـق الكفـاءة فضـال      

قـة تـالزم كـل مـن األربـاح العاليـة و       فحقي. قبالسـو  احتكاريةعن كونها دليال على وجود قوة 

ـ     التركيز العالي ليست ناتجة عن تسـبب األخيـر فـي األول،     ث وإنمـا يرجـع لوجـود متغيـر ثال

ويتمثـل هـذا المتغيـر فـي الكفـاءة العاليـة        ،االتجاهيؤثر في كل منهما فيجعلهما يتغيران في نفس 

فكلما زادت درجة كفاءة المؤسسة كلمـا زادت مقـدرتها علـى النمـو ومـن ثـم زادت        ،للمؤسسات

ومـن ناحيـة أخـرى تـؤدي زيـادة الكفـاءة اإلنتاجيـة إلـى         . درجة تركيز السوق الذي تعمل فيه

فالمؤسسة التي تتميـز بالكفـاءة العاليـة، سـوف تميـل ألن تكـون        1.زيادة معدل الربحية للمؤسسة

اح عالية وباإلجمـال، فـإن السـوق التـي تزيـد فيـه كفـاءة المؤسسـات         كبيرة الحجم وذات أرب

ولـذا، فسـتنتج العالقـة الموجبـة بـين      . الكبيرة، سوف تتميز بالتركيز المرتفع و باألرباح العاليـة 

  .الربحية  والتركيز كنتيجة للكفاءة العالية وبطريقة مستقلة عن أي قوة سوقية

  مصارفالتجريبية حول الهيكل والربحية في قطاع الالدراسات : المطلب الثالث

ــد كا ــاللق ــت أعم ــرن  Melonو Cantillon ن ــي الق ــامن ف ــر الث ــاتاأول الدرعش ــي  س الت

ــت ــدالفوب اهتم ــرك ائ ــا الش ــي تجنيه ــرفية اتالت ــات المص ــن المؤسس ــود  ،م ــباب وج وأس

                                                
 ، ص1997، مصر،اإلسكندريةالدار الجامعية، اإلبراهيمية، الصناعي بين النظرية والتطبيق،  االقتصاد: عبد القادر محمد عبد القادر عطية1

 .165-164:ص
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حتــى مــع  الدراســات التــي تلتهــا تركــز علــى هــذا الجانــب، توبقيــ ،الوســطاء المــاليين

و  Gurlyطرحــت مــن قبــل التــي المصــرفية  مؤسســةنظريــة الاألولــى لاألســس ظهــور 

Shaw ــنة ــر1960 س ــذان اعتب ــارفالا ال ــات  مص ــكمؤسس ــول تمتل ــن  أص ــوم م وخص

 التــي أجريــت حــولل اعمــاألإال أنــه منــذ مطلــع الثمانينيــات بــدأت ، دون إمكانيــة إنتــاج

مثـل  (تقنـين االئتمـان   إمـا علـى    اشـتملت أخـذ أبعـاد أخـرى حيـث     تالمصـرفية   لمؤسسة ا

ــال  ــترأعمـ ــنة Bester Hبيسـ ــنة  TallonJ.Mو1985 سـ ــى  1)1988سـ أو علـ

المصــرف  أصــولأو فــي إدارة  Benston 1982(2( والنطــاقحجــم ال تاقتصــاديا

ــن  ــومه  م ــل خص ــالل هيك ــنة  Greenbaunو  Taggart( خ ــات   و )1978س ــهدت األدبي ش

ــدة  ــرفية  ترالجدي ــات المص ــة بالمؤسس ــكالمتعلق ــىي ــالل   ز عل ــن خ ــة م ــوم المنافس مفه

ــوذج  ــل (نم ــلوك  -هيك ــن اال  )األداء –س ــأخوذ م ــناعي  الم ــاد الص ــيد  وقتص ــذي ش ال

ــية  ــية األساس ــة    : الفرض ــوق والربحي ــل  الس ــين هيك ــرة ب ــة كبي ــة ايجابي ــود عالق وج

  .مصارفلل

نمـوذج هيكـل سـلوك أداء فـي دراسـة قطـاع        اعتمـدت سات التجريبيـة التـي   من بين الدراو

ـ ال) Arshadi )1987و  Lawrence دراسـة  ومن أهمهـا  ،مصارفال ـ  نذال ا بتحليـل سـلوك   قام

  3. الجديدة التي أنشئت في الواليات المتحدة مصارفأداء الو

أربعـة  اسـتخدم    ،خليـة االعالقة بين مستوى األداء وسلسلة مـن المتغيـرات الماليـة الد    والختبار

  : داء وهي لألمقاييس 

  مجموع األصول / الذي هو نسبة الدخل الصافي  على األصولالعائد  مؤشر-

  نسبة الفوائد المقبوضة على القروض إلى إجمالي القروض    -

  )الودائع االدخارية+ إجمالي الودائع  ألجل(نسبة الفائدة المدفوعة على الودائع إلى  -

  العينة إلى إجمالي االئتمان في االقتصاد  مصارفإجمالي القروض الممنوحة في   -

                                                
  : للتوسع راجع 1

Bester H : Screening vs. Rationing in credit markets with imperfect information , American Economic 
review, vol. 75, 1985. 
2 Emmanuel Nyahoho : Finances internationales: théorie, politique et pratique, presses de l’université du 
Québec, 2002, p :252. 
3 Hung-Yi Wu ,Gwo-Hshiung Tzeng ,Yi-Hsuan Chen: A fuzzy MCDM approach for evaluating banking 
performance based on Balanced Scorecard, Elsevier Ltd 2009. http://www.knu.edu.tw/lecture/
/ELECTRE/Exa.5.13.09/A%20fuzzy%20MCDM%20approach%20for%20evaluating%20banking%20perf . 
16/01/2010. 
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وهيكـل   مصـارف ال، وحجـم  اده أن تكـاليف العمليـات المصـرفية   مف استنتاجولقد تم التوصل إلى 

القيـد الرئيسـي    ،مصـارف القروض المصرفية هي المتغيرات التـي تفسـر بشـكل أفضـل أداء ال    

  ). الستاتيكي(في هذه الدراسة هو طابعها الثابت

 مصـارف لتقيـيم العوامـل التـي تـأثر علـى أداء ال      1989سـنة   BOUKE دراسة أخرى أجرتها

وغطـت   ،امصـرف  90علـى عينـة تتـألف مـن     . التجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية و أستراليا

  1 .)1981-1972(مدة عشر سنوات الدراسة 

الكاتبـة  مفهـوم القيمـة     اسـتخدمت فـي األنظمـة المحاسـبية للـدول ،      االختالفاتللتوفيق بين و

  : على مؤشرين هما  باالعتمادوقامت بحسابه  ،المضافة

  المصروفات اإلدارية + الدخل بعد الضرائب  -

  عتمادات مشكوكة ا+ المصروفات اإلدارية + الضرائب الدخل بعد -

ربحيـة  علـى   هـي التـي تـؤثر   فـي كـل بلـد    إلى أن نسبة السيولة و نسبة التركيـز   تخلصو

  2.التجارية مصارفال

 Molyneux اسـتخدمت مـن جانـب مولينـوكس     Bourkeمنهجية مماثلـة لتلـك التـي اتبعتهـا     

 18 مصـارف وشـملت الدراسـة     ،لتحديـد ربحيـة المصـارف     )Thornton )1992 ثورنتونو

  . 1989-1986دولة أوروبية للفترة 

  : مقاييس للربحية  6و استخدموا 

  االحتياطيات + رأس المال / بعد الضرائب  األرباح -

  رأس المال / صافي الربح  -

  الودائعمجموع + رأس المال / بعد الضرائب  األرباح  -

  إجمالي األصول / بعد الضرائب  األرباح  -

  األصول  إجمالي/  مصاريف إدارية+بعد الضرائب  األرباح  -

  إجمالي األصول /  احتياطات+ اإلدارية  مصاريفال+ صافي أرباح   -

                                                
1 Yao, Jean-Marie : Approche Econométrique des Déterminants de la Rentabilité des Banques 
Européennes.  Munich Personal RePEc Archive, 2005. http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/17368/1/MPRA_paper_17368.pdf . 04/02/2010. 
2 Tabi ATEMNKENG J, NZONGANG Joseph: Market Structure and Profitability Performance in the 
Banking Industry of CFA Countries: _ The Case Of Commercial Banks In Cameroon. P:6. http://www.jsd-
africa.com/Jsda/Summer_2006/PDF/ARC_MarketStructureProfitabilityPerformace.pdf. 23/03/2010 
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تركيز وكـل مقيـاس مـن المقـاييس السـتة      الالنتائج التي حصل عليها  خلصت إلى أن العالقة بين 

 مصـارف ية أكثـر تركيـز كلمـا كانـت ال    مصرففكلما كان السوق ال. ة ومعنويةبلألداء عالقة موج

   1.أكثر كفاءة

التجاريـة فـي    مصـارف علـى دراسـة أداء ال   تركـز  1994 سـنة مساهمة يوسف علي جاسم  

-1984(سـنوات   7فتـرة دراسـة    و  ،مصـارف  6ستخدم لهذه الغايـة عينـة مـن    او ،البحرين

  :وهما تابعينغيرين متاثنين من نماذج االنحدار مع  واستخدم، )1991

  ) ROA(العائد على األصول -

  ) ROE( حق الملكيةالعائد على  -

  : وهي  مستقلةمتغيرات  عشرةستخدم او

  مجموع األصول / قيمة األسهم : تقاس ب مصرفال مالتسيير رأس   1

  مجموع الودائع /  االستغاللتكاليف : مراقبة النفقات تقاس على أساس  2

  إجمالي الودائع / ودائع القطاع الخاص  :الودائع المصرفية ويقاس بالنسبة هيكل 3

الودائـع تحـت   + المركـزي   مصـرف احتياطيـات لـدى ال  : ( العالقةبنسبة السيولة التي تقاس  4

  مجموع األصول ) / الطلب

  حجم اإلنفاق مقاس باللوغاريتم الطبيعي  لمجموع األصول   5

  تمثل سنتي DUMMY. المتعلق بأزمة الخليج DUMMYالمتغير   6

علـى   0والحكومـة   التي حصـلت علـى منحـة مـن      مصارفلل 1ويأخذ القيمة  ،1991و  1990

  . خالف ذلك

 مصـرف  ،البحـرين والكويـت والوطنيـة    مصـرف ( مصـارف اثنـين مـن ال  مؤشر تركيـز   7

العاملـة   مصـارف إلـى مجمـوع كـل ودائـع ال     مصارفويقاس بنسبة الودائع في هذه ال). البحرين

  . في البحرين

ــر   8 ــال  ال dummyالمتغي ــق بمصــدر رأس الم ــة . مصــارفالمتعل ــان  1فيأخــذ قيم إذا ك

إذا كـان رأسـمالها ينتمـي الـى القطـاع       0يمـة  يعود الـى الدولـة ويأخـذ ق    مصرفرأسمال ال

  . الخاص

                                                
1 Athanasoglou, Panayiotis, Delis, Manthos and Staikouras, Christos: PDETERMINANTS OF BANK 
PROFITABILITY IN THE SOUTH EASTERN EUROPEAN REGIO, Munich Personal RePEc Archive, 
2006. http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10274/1/MPRA_paper_10274.pdf . 04/02/2010. 
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  مجموع األصول / هيكل االئتمان المصرفي الذي يساوي إجمالي االئتمان  9

  . مجموع الودائع/ ية وتقاس بمجموع القروض المصرفية مصرفالمخاطر ال  10

  : ويستخدم هذا النهج االنحدار المتعدد تبعا للمعادالت التالية

 مصـارف هـي مقـاييس أداء ال   لكيـة والعائد على حقـوق الم  ROEاألصولالعائد على  ROAحيث 

والنسـبة   ويخلـص إلـى أن أزمـة الخلـيج     ،هـا معامالت βiمسـتقلة  الالمتغيرات  ثابت ، و  αو

ارتباطـا عكسـيا بمقـاييس    مرتبطـة  اإلسـتغالل وحجـم المصـارف     تكـاليف الودائع ، / قروض 

ـ  . األداء / ، الودائـع الفرديـة   ز نسـبة القـروض إلـى إجمـالي األصـول     في المقابل ، فـإن تركي

إجمـالي األصـول وحصـة الحكومـة فـي رأس المـال       / إجمالي الودائع ونسبة حقوق المساهمين 

  . ترتبط ارتباطا مباشرا  بربحية المصارف

لتقيـيم تـأثير هيكـل     اسـتخدم  2007سـنة   Luc NEMBOT NDEFFOوفـي دراسـة قـام بهـا     

دول ( CEMACسـيماك دول منطقـة  السوق على ربحيـة القطـاع المصـرفي فـي      وإصالحات

 : اآلتيةمعادلة التقدير . )إفريقيا الوسطى

π=�� +  �  !" + �# $% + �& %!'() + ∑+, -, + µ. 

  :حيث

π    األصـول  مؤشر األرباح التي قد تكون إما في العائـد علـى)ROA (   حقـوق  ، أو العائـد علـى

  ؛) ROE( الملكية

cr  تقـيس نسـبة التركـز درجـة     و ،وهو مؤشر خاص بالنظام المصـرفي لكـل بلـد   مؤشر تركيز

  مصـارف وهـي نسـبة الودائـع فـي هـذه ال     . هيمنة مجموعة من المصارف على نشاط الوسـاطة 

الصـناعة  وهـي تسـمح بقيـاس السـلطة  السـوقية فـي       . إلى جميع الودائع في النظام المصرفي

  ؛المصرفية

Ms  فهـو يسـتخدم بوصـفه مؤشـر     . و مجمـوع الودائـع   االعتمـادات يقيس النسبة بين مجموع

  ؛للمخاطر المصرفية
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SCAPT ؛نسبة رأس المال التي يمتلكها القطاع الخاص  

βo ؛ثابت  

ــن  �� ــمجموعــة م ــة الالمتغي ــددة لبيئ ــال : ك مصــارفرات األخــرى المح ــل رأس الم هيك

)SCAPITAL( وهـو يرمـز   . س حصة  رأس المال المملوكة مـن قبـل القطـاع الخـاص    يقي الذي

بـين معـدالت الحـد    ) DIFIRATE(الفـرق فـي سـعر الفائـدة     ، مصارفإلى عملية خصخصة ال

  ؛ الفائدة على الئتمان رعاسألاألقصى ألسعار الفائدة على الودائع الحد األدنى 

 1والقيمـة  ) 1993-1990(لفتـرة مـا قبـل اإلصـالحات      0يأخذ القيمة الذي  DUMMY المتغير

  ). 2000-1994(بعد اإلصالحات  

، باعتبـار أن التـدابير الرئيسـية لإلصـالحات الماليـة التـي أقرهـا         1994ولقد تم إختيار عـام  

ـ فتنلدخلـت حيـز ا   ،1990أكتوبر 16مجلس اإلدارة من بروندى  وعـالوة علـى    ،1994ذ سـنة  ي

والتي يمكن أن يكـون لهـا تـأثير علـى سـلوك بعـض        1994ذلك تخفيض قيمة الفرنك في يناير 

  ؛المتغيرات في النموذج

βi  ؛المتغيراتمعامالت  

µ
�

  .معامل الخطأ

ـ  للربحيـة  مفسرة لدرجـة كبيـرة  وخلصت الدراسة إلى أن المتغيرات المستقلة كانت  ه يوجـد  إال أن

التـي تـم إدراجهـا فـي     غير المتغيـرات الماليـة    االقتصاديةوباألخص بعض المتغيرات األخرى 

  .تؤثر على معدل الربحيةالنموذج 

 مصـارف ن احتكـار ال أهـذا يعنـي ضـمنا    . كان ذو إشـارة سـالبة  معامل مؤشر التركيز كما أن 

  .الكبرى تشكل عائقا لتحقيق األرباح في القطاع المصرفي 

وأعطـت   .أساسية تتمثـل فـي ترقيـة المنافسـة فـي النظـام المصـرفي       توصية الدراسة  وقدمت

هـي تخفيـف شـروط    وواحدة من اإلستراتيجيات التي يمكـن تطبيقهـا لهـذا الغـرض      إستراتيجية

  . مصارفإنشاء ال
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  :الفصل الثاني خالصة

األخرى، تعتبر تعظيم الربح الهدف  االقتصاديةإن المؤسسات المصرفية كباقي المؤسسات 

األساسي لها، ولتحقيق هذا الهدف تلجأ إلى قياس مستويات الربحية المحققة، وتقييم أدائها، 

، من أجل هذا طور لالمستقبوتحديد العوامل المؤثرة فيهما، لتحقيق نتائج أفضل في 

تها، وساهمت هذه يعلى تقييم أداء البنوك وربحالباحثون مؤشرات خاصة تساعد 

المؤثرة فيها، كما بينت دور هيكل السوق  االقتصاديةالمؤشرات في تحديد المتغيرات 

  .وتأثيره على هذه المؤشرات



 

 

  الفصل الثالث

 على السوق هيكل تأثير

 المصرفي القطاع ربحية

 الجزائري
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  :تمهيد

علـى ربحيـة القطـاع، وسـنحاول فـي هـذا الفصـل        يؤثر هيكل السوق تأثيرا قويا 

تحديـد نـوع هـذه العالقـة     قة في السوق المصـرفي الجزائـري، و  دراسة هذه العال

اسـة  ائـري تـدعم الدر  ا، وما إذا كانـت خصـائص السـوق المصـرفي الجز    وقوته

، لذلك سوف نتطرق لدراسـة السـوق المصـرفي الجزائـري     النظرية أم على العكس

تحليـل تـأثير هـذا     األخيـر ناصر المشكلة لهيكله، وفـي  ، ثم تحديد العمن حيث النشأة

 .األخير على ربحية القطاع
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  .الجزائري المصرفي القطاع تطور :المبحث األول

ـ  السوق يعتبر االحـتالل   مراحـل منـذ   عـدة  فـي  تمـت  تحـوالت  نتـاج  الجزائـري  رفيالمص

حيـث  مراحـل أساسـية    أربعـة  إلـى غايـة اليـوم، وقـد مـر خـالل هـذه الفتـرة ب         الفرنسي

ــتالل   ــرة االح ــالي خــالل فت ــام المصــرفي الح ــية للنظ ــواة األساس ــرزت الن ــر ب ــم ظه ، ث

ــام الم ــتقاللالنظ ــد االس ــري بع ــن صــرفي الجزائ ــات إرث م ــلوالهي المؤسس ــودة اك  الموج

ــتالل ــرة االح ــالل فت ــت    ،خ ــي  عرف ــالحات والت ــرة اإلص ــاع فت ــك القط ــد ذل ــهد بع ليش

نيــة بعــد ســنة اوالث 1986بعــد ســنة  األولــىالموجــة مــن اإلصــالح،  أساســيتينمــوجتين 

كونـة للقطـاع فـي كـل     وسنحاول فـي هـذا المبحـث تحديـد المؤسسـات البنكيـة الم       .2003

  .ةفتر كلأهم خصائص  مرحلة مع إبراز

  االستقالل قبل الجزائري القطاع المصرفي: األول لمطلبا

ــبالم هــذا فــي نــوجز ــة المصــرفية المؤسســات أهــم طل ــم التــي والمالي  فــي إنشــاؤها ت

  .بها تميزت التي الخصائص أهم استنتاج نحاول كما ، االستعمار إبان الجزائر

  .االستعمارالمالية في الجزائر إبان و المؤسسات المصرفية: أوال

 :تمثلت المؤسسات المصرفية والمالية في الجزائر إبان االستعمار في

 الفرنسي االحتالل ظل في مصرفية مؤسسة كأول الجزائر بنك إنشاء تم : الجزائربنك  - 1

 كان حيث ،خاصة مؤسسة شكل تحت 1851 سنة أوت 04 في المؤرخ القانون م بموجب 1851 عام

: معينة بقيود ربطه مع اعتماداً، بمنحه الفرنسية السلطات هب واهتمت فرنك، ماليين ثالثة رأسماله

 لإلسراف نتيجة لكن ،النقدية األوراق إصدارٌ مدة تحديد وحق المدير، تعيين حق االحتياطي، كمقدار

 ـ 1880"  بين ما الفترة في شديدة، أزمة في البنك وقع منها، الزراعية خصوصاً القروض منح في

 19"  وفي" وتونس الجزائر بنك"  إلى اسمه تغيير مع باريس، إلى رهمق بنقل دفع مما ،"1900

 لتصبح السياسي، لالستقالل تحقيقها بعد تونس إلى بالنسبة اإلصدار، حق البنك هذا فقد  ،" 09/1958/

 غاية إلى االسم نفس تحت يعمل البنك ظل حيث ،"الجزائر بنك" ثانية مرة تسميته
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 يددوتح والخصم الفائدة معدالت تحديد في اإلصدار إلى إلضافةبا وظائفه وتمثلت،31/12/19621

 يعكس ،" الجزائري بنك"  يكن لم األمر، بدايةفي  لكن ،البنوك عمليات ومراقبة الخصم إعادة سقف

 السيولة نسبة كاشتراط لديه، الفعالة النقدية الرقابة وسائل وجود لعدم وهذا المركزية، البنوك حقيقة

 حاجتها عند عنه غنى في كانت الجزائر، في العاملة البنوك وألن ، بـنوكال موجـودات فـي

 أن أساس على فرنسا، في الرئيسية مراكزها إلى للتمويل الحاجة حالة في تلجأ كانت إذ للسيولة،

 التقلبات من يجعل الذي الشيء ،1963 أكتوبر في إال الفرنسي الفرنك منطقة من تخرج لم الجزائر

 عن عاجزاً البنك جعل هذا كل الجزائري، الوضع على المباشر أثرها تجد فرنسا في تحدث التي

 16 خبتاري. للقرض الجزائري المجلس أنشأ ثم للبلد، النقدية السياسة عن كمسؤول دوره ممارسة

  ) . CAC( 1947 جانفي

 النظـام  ألن الفرنسـي،  المصـرفي  النظـام  عـن  باسـتقاللية  تعمـال  لـم  الهيئتـين  هـاتين  ولكن

ــ ــه انك ــا كل ــا تابع ــوك وأن لفرنس ــي المتواجــدة البن ــر ف ــات تعمــل الجزائ ــوك بتعليم  البن

  .فرنسا في الموجودة

ــة -2 ــوك التجاري ــا    :البن ــا فروع ــت معظمه ــي كان ــة والت ــوك التجاري ــبة للبن ــا بالنس أم

ــية ــوك فرنس ــة أو لبن ــيو أوروبي ــت الت ــة أقيم ــتعمرين لخدم ــيين المس ــاد الفرنس  واالقتص

  :في مثال أساساتو عام بشكل الفرنسي

  C.F.A.T       وتونس للجزائر العقاري القرض *

  C.I.C         والتجاري الصناعي القرض *

    B.N.C.I.A  والصناعة للتجارة الوطني البنك *

  C.L            الليوني القرض *

   C.A.C.B       والبنك للقرض الجزائري الصندوق *

   S.G            العامة الشركة *

                                                             
 .11 :ص ،2001الجزائر،  الجامعية، المطبوعات ديوان ،نوكالب تقنيات :لطرش الطاهر 1
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   S.M.C       للقرض مرسيليا ركةش *

     B.B.L       المحدود بركليز بنك *

  C.N          الشمال قرض *

  :مثل واألعمال االستثمار بنوك الجزائر في أنشئ كما :و األعمال االستثماربنوك  - 3

 بنك في البنكين هذين دمج وتم ، (WORMS) وورمز (B.I.A.N)  إفريقيا لشمال الصناعي البنك *

  .(B.I.A.M) المتوسط والبحر الجزائر في الصناعي البنك يسمى وأصبح واحد

  .(B.P.P.B) المنخفضة واألراضي باريس بنك*

 تمويلية مؤسسات هناك كانت المذكورة المصرفية المؤسسات إلى باإلضافة :المؤسسات التعاضدية - 4

 بنوك كلها وهي الفالحي القطاع تمول التي المؤسسات وتضم التعاضدية بالمؤسسات تعرف أخرى

 والتي الصغيرة التجارة في تتخصص التي الشعبية البنوك التجاري، القطاع في نجد حيث فرعية

 ،(C.A.B.P) الشعبية للبنوك الجزائري المجلس من هيكلها ويتكون فرنسا، في كما التطور نفس عرفت

 للقرض الجزائرية الصناديق نجد الفالحي القطاع في أما ,محلية بنوك وثالث المركزي الصندوق

 وهناك القصير األجل في للجمعيات القروض خاصة تمنح التي(C.A.C.A.M) التعاضدي الفالحي

 الفندقي القرض

ــة  -5 ــة للخزين ــات التابع ــا: المؤسس ــات أم ــة المؤسس ــة المالي ــة التابع ــدة للخزين  المتواج

 ومـن  ليـة، مح وأخـرى  فرنسـية  لمؤسسـات  فرعيـة  مؤسسـات  فـي  فتمثلـت  في تلك الفتـرة 

ــات ــة المؤسس ــد الفرعي ــرض: نج ــوطني، الق ــرض ال ــاري، والق ــك العق ــي والبن  الفرنس

 الــوطني  والصــندوق (C.D.C) واألمانــات  الودائــع صــندوق  الخارجيــة، للتجــارة

 ) CNME.( العامة للمناقصات

ــا ــات أم ــة المؤسس ــد المحلي ــندوق: نج ــز ص ــة التجهي ــري والتنمي ــذي) CEDA( الجزائ  ال

 الجزائــري البنــك إلــى تحــول ثــم) CAD( الجزائــري التنميــة قصــندو بعــد فيمــا أصــبح

ــة ــذي )BAD( للتنمي ــي أســس وال ــنة ف ــف 1959 س ــة وكل ــوال بتعبئ ــة األم ــة العام  لتغطي
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ــروض ــية الق ــها األساس ــرامج وتخصيص ــة لب ــأت التنمي ــا وأنش ــل خصيص ــروع لتموي  مش

 .قسنطينة

ــبكة -6 ــة الش ــتم :التقليدي ــل وته ــاع بتموي ــدي، القط ــد التقلي ــاننو ويوج ــن ع  م

   :المؤسسات

  .الحرفي القطاع بتمويل تهتم واألخرى الفالحي بالقطاع بتمويل تهتم األولى الفئة

ــرض -أ ــي الق ــل :(C.A) الفالح ــركات مث ــة الش ــاط الفالحي ــى (S.A.P) لالحتي ــكل عل  ش

ــات ــا تعاوني ــنح ووظيفته ــروض م ــيرة الق ــطة أو القص ــذلك المتوس ــدات وك ــض توري  بع

   .البذور لوازم المعدات، تأجير مثل الخاصة الخدمات

ــرض -ب ــدي الق ــه (C.M) :البل ــديم وهدف ــروض تق ــتهالكية، ق ــروض اس ــة وق  خاص

  .البسيطة الخدمات وقروض الحرفي، بالقطاع

  :االستقاللصرفي المالي قبل يوضح أهم مؤسسات الجهاز الم التالي الشكلو 
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  .لاالستقال قبل الماليو المصرفي الجهاز بنية:  1-3 رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الخزينة العامة لفرنسا

 الخزينة العامة للجزائر مؤسسات عامة وشبه عامة

الجزائرية للتنمية الصناديق  مؤسسات عامة وشبه عامة

C.E.D.A. 

 S.A.P الجمعيات الفالحية لالحتياط

 تمويل للقطاع العام والقطاع التقليدي

  البنك الفرنسي

  البنوك التجارية

 بنوك األعمال

 البنك الجزائري

 مؤسسات تعاضدية

 بنوك األعمال

 تمويل القطاع العصري

 بنوك تجارية فروع بنوك محلية

.1989، سطيف جامعة منشورة، غير محاضرات ، المصرفي االقتصاد في محاضرات بلحفصي،  الرحمن عبد -: لمصدرا  
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  االحتالل أثناء والمصرفية المالية المؤسسات خصائص ثانيا

 كـان  الـذي  الفرنسـي  المصـرفي  للنظـام  حتمـي  كامتـداد  الجزائـري  المصـرفي  النظـام  نشأ

 ةونتيجــ لــه، أساســية كقواعــد والحريــة المنافســة يعتمــد رأســماليا اقتصــاديا نظامــا يعتبــر

ــذلك ــت ل ــع كان ــر تتمت ــل الجزائ ــبكة بوجــود تقاللاالســ قب  و المصــارف مــن واســعة ش

 هـو  السـبب  و أخـرى،  فرنسـية  مسـتعمرة  أي مـن  تطـورا  األكثـر  هـي  الماليـة  المؤسسات

ــار ــر اعتب ــا الجزائ ــا موطن ــار دائم ــرين وق ــين للمعم ــك أن إال. المحتل ــاز ذل  الجه

ــذي المصــرفي ــأ ال ــي نش ــك ف ــرة، تل ــت الفت ــه كان ــية وظيفت ــة األساس ــتعمرين خدم  المس

ــاأ. ومصــالحهم ــالمثي انعكاســا فكانــت تمــانئاال اســةيلس بالنســبة م  تخــدم فرنســا فــي لته

ــط، المســتعمرين مصــالح ــل المصــارف جــل فخصصــت فق  عــن التنقيــب نشــاطات لتموي

ــرول ــاجم البت ــم ومن ــد، الفح ــجيع والحدي ــة وتش ــتعمارية الزراع ــارة االس ــة والتج  الخارجي

ــدي الزراعــي القطــاع أهمــل حــين فــي ــريين لفالحــينا  قبــل مــن المملــوك التقلي  الجزائ

ــدليل ــى وال ــك عل ــو ذل ــع ه ــذه توزي ــارف ه ــا و المص ــي تمركزه ــاطق ف ــة المن  اآلهل

 1.الطبيعية الثروات استغالل مناطق وبعض المعمرين بالسكان

 المصـرفي  القطـاع  كـان  حيـث  األنشـطة  في والتخصص والتنوع بالتعدد المؤسسات هذه وتميزت

 بنـوك  إلـى  باإلضـافة  االسـتثمار  وبنـوك  التجاريـة  والبنوك المركزي البنك من يتكون الجزائري

 التابعـة  والمصـرفية  الماليـة  والمؤسسـات  الخزينـة  فـي  يتمثـل  عمومي مالي وقطاع متخصصة،

 المصـرفي  العمـل  انتعـاش  وبالتـالي  المؤسسـات  هـذه  بـين  المنافسة حدة بزيادة يوحي مما لها،

 .االقتصاد وانتعاش والمالي

 والمؤسسات للخزينة التابعة المالية المؤسسات صالحيات بين تداخل وثحد إمكانية استنتاج يمكن كما

  2.والمصرفية المالية المؤسسات كثرة نتيجة المركزي للبنك التابعة المصرفية

  

                                                             
لمصرفية الجزائرية واقع وتحديات، ا، ملتقى المنظومة واقع المنظومة المصرفية الجزائرية ومنهج اإلصالح: علي، كنوش عاشوربلعزوز بن  1

  .2004، ،جامعة الشلف
 الفترة خالل - 2003الجزائرية  للبنوك وميدانية نظرية المصرفية دراسة المؤسسات في االقتصادية الكفاءة قياس: قريشي محمد الجموعي 2

 .114: ، ص2005/2006، جامعة الجزائر، غير منشورة رسالة دكتوراه، 1994
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  )85-62(قبل اإلصالحات االقتصادية  المصرفي الجزائري قطاعال: المطلب الثاني

مـن إرث النظـام الـذي كـان      تشكل النظـام المصـرفي الجزائـري فـي هـذه الفتـرة أساسـا       

قائمــا خــالل فتــرة االحــتالل إال أن خصــائص هــذه الفتــرة اختلفــت وبشــكل جــذري عــن 

  .سابقتها وهذا ما سنحاول تبيانه في هذا المطلب

  )85-62(قبل اإلصالحات االقتصادية هيكل السوق المصرفي : أوال

ــر ــام يعتب ــرفي النظ ــري المص ــاج الجزائ ــوالت نت ــت تح ــي تم ــدة ف ــل ع ــد مراح  بع

ــتقالل ــكل 1962 االس ــي وتش ــة ف ــن البداي ــات إرث م ــل المؤسس ــودة والهياك ــي الموج  ف

ــذا ــاريخ ه ــر أو ،الت ــة لوتعتب ــة إ ،مرحل ــفاءمرحل ــيادة  ض ــدي الس ــاع النق ــى القط  عل

  :نشاء تم إ االستقالل، حيث مباشرة بعد المالي و

ــة – 1 ــي   :الخزين ــة ف ــأت الخزين ــطة    1962أوت  01نش ــا األنش ــى عاتقه ــذت عل وأخ

ــروض    ال ــنح ق ــي م ــد ف ــة تتجس ــازات هام ــا امتي ــع منحه ــة، م ــة الخزين ــة لوظيف تقليدي

ــا   اســتثمارية ــز للقطــاع الفالحــي المســير ذاتي ــروض التجهي للقطــاع االقتصــادي، وكــذا ق

ــتمكن مــن االســتفادة مــن طــرف المؤسســات  ــم ي وقامــت , المتواجــدة المصــرفية الــذي ل

اصــة عنــد تطورهــا فــي المســتقبل للخزينــة وخ" القــروض لالقتصــاد"الوظيفــة االســتثنائية 

ــوك   ــأميم البن ــن ت ــالرغم م ــادية ) 1967 -1966(ب ــدائرة االقتص ــي ال ــا ف  وإرادة إدماجه

  1 .1971سنة

ــري - 2 ــزي الجزائ ــك المرك ــانون   :البن ــب الق ــري بموج ــزي جزائ ــك مرك ــاء بن ــم إنش ت

ــم  ــاريخ  144 -62رق ــدي     13/12/1962بت ــدار النق ــة اإلص ــه وظيف ــندت ل ــث أس حي

ـ  وتــداول الكتلـة النقديـة   قبـة تنظـيم  ومرا ـ رض، وتوجيــه ومراقبـة الق ادة الخصــم ، وكــذا إع

، كمـا  تـم تعزيـز السـلطة النقديـة بإصـدار عملـة وطنيـة فـي          وتسيير احتياطات الصـرف 

ــم  10/04/1964 ــت اس ــري"تح ــدينار الجزائ ــك  " ال ــة للفرن ــة الذهبي ــة للقيم ــي مطابق وه

لبنــك المركــزي قــد كلــف بشــكل الفرنســي آنــذاك إالّ أنــه بــالنظر إلــى الخزينــة ، فــإن ا

                                                             

1Ben Malek Riad, La Réforme du secteur bancaire en  Algérie, mémoire de maitrise sciences économiques, 
Université Toulouse I998-99, P13. 
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ــي   ــتثنائي ومرحل ــالمنح) 64 -63(اس ــبيقات    ب ــكل تس ــت ش ــروض تح ــر للق ، المباش

وخاصة قروض االسـتغالل للقطـاع الفالحـي المسـير ذاتيـا الـذي كـان يعـاني مـن عجـز           

ــي امتن ل ــرض الت ــات الق ــوك وهيئ ــويض البن ــادية تع ــاريع االقتص ــل المش ــن تموي ــت ع ، ع

  1 .كل مباشر لتمويل هذه المشاريعولذلك تدخل البنك المركزي بش

مـــاي  07الصـــندوق بتـــاريخ  أنشـــئ :)CAD(الصـــندوق الجزائـــري للتنميـــة  -3

ــوطني     ص��ندوقم��ن  ك��ل ض��م وال��ذي ،1963 ــندوق ال ــر والص ــة الجزائ ــز لتنمي التجهي

ــيال وخاصــة بصــفته   ،للمناقصــات العامــة ــم يمارســها إالّ قل ومــنح صــالحيات واســعة ول

ــال ــك أعم ــه تج بن ــن مهام ــ، وم ــل مي ــل األج ــط والطوي ــار المتوس ــل ع االدخ ، وتموي

ــي    ــر الت ــادية للجزائ ــة االقتص ــداف التنمي ــق أه ــرورية لتحقي ــة الض ــتثمارات اإلنتاجي االس

فـي إطـار اإلصـالح المـالي الـذي تـم الشـروع فيـه بهـذا التـاريخ            1971كلف بهـا فـي   

فــي الحيات أكثــر دقــة صــمــع ) BAD(وتحولــت تســميته إلــى البنــك الجزائــري للتنميــة 

  2 .مجال التمويل الطويل األجل

  ):CNEP( الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -4

مــن  1964فــي أوت  64 -227ت هــذه المؤسســة بموجــب القــانون    أنشــئ

ــ ــكن  امهامه ــرة وخاصــة الس ــلع المعم ــا للس ــل احتياجاته ــائالت وتموي ــع ادخــار الع . تجمي

ــ ــ وت ــت موج ــي كان ــع أصــول الصــناديق الت ــترجاع جمي ــي اوم اس ــابقدة ف ــه  ,لس و وج

البــرامج المخططــة للســكن الجمــاعي وإقــراض الهيئــات  نشــاطها فيمــا بعــد نحــو تمويــل

                                                             

1 Journal Officiel de la République Algérienne, 28 dec. 1962.  
2 Ammour Benhalima :Le système bancaire Algérien, texte et réalité, ed. Dahleb 1997 P: 56. 
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ــز  ــي ســندات التجهي ــاب ف ــة واالكتت ــر ،المحلي ــري الصــندوق ويعتب ــة الجزائ ــة للتنمي  بمثاب

  .عقاري بنك بمثابة واالحتياط الوطني للتوفير والصندوق ،لالستثمار بنك

 تم���ت االس���تقالل، بع���د الجزائ���ر تبنت���ه ذيال��� االقتص���ادي النظ���ام م���ع وتوافق���ا
 تجاري��ة بن��وك ث��الث إنش��اء خ��الل م��ن وذل��ك األجنبي��ة البن��وك ت��أميم عملي��ة
  1 :وهي األولية بالبنوك تعرف

ــك    ــوطني البن ــري ال ــئ :(BNA)الجزائ ــذا أنش ــك ه ــب البن ــوم بموج ــم المرس      رق

ــؤرخ 178 -66 ــي الم ــوان 13 ف ــل 1966 ج ــاريع لتموي ــادية المش ــذي االقتص  ، وال

 الصـناعي  والقـرض  الكـويتي،  الجزائـري  العقـاري  القـرض  :التاليـة  األجنبيـة  البنـوك  ضـم 

  .المنخفضة واألراضي باريس وبتك الوطني، الباريسي والبنك التجاري،

  :2ويمكن تلخيص وظائفه فيما يلي

  .تنفيذ خطة الدولة في مجال االئتمان القصير والمتوسط -

ــ - ــي للقط ــان الزراع ــنح االئتم ــاج  م ــدات اإلنت ــى وح ــة عل ــي الرقاب ــا ف ــير ذاتي اع المس

  هو بنك الفالحة والتنمية الريفية؛، سنة تأسيس بنك آخر 1982ة يالزراعي إلى غا

  ؛إقراض المنشآت الصناعية العامة -

  .وراق التجارية في ميدان اإلسكانخصم األ -

ــك   ــذا البن ــص ه ــاريخ  وتخص ــة ت ــى غاي ــع   1982إل ــي م ــاع الفالح ــل القط ــي تموي ف

ــذي     ــا ال ــير ذاتي ــي المس ــاع الفالح ــل القط ــة تموي ــرى، وخاص ــاطاته األخ ــة نش ممارس

 .منحت له الدولة أولوية المساعدة الضرورية لزيادة اإلنتاج

 11بموجـب المرسـوم المـؤرخ فـي      أنشـئ  الـذي  :(CPA)الجزائـري  الشـعبي  القـرض  

 :التالية البنوك ضم وهو بنك ودائع وقد 1967اي م
                                                             

1Ben Malek Riad : op.cite, p : 13, 14.   

  .59مرجع سابق،  ص :شاكر القزويني 2
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 التجــاري الجهــوي البنــك لــوهران، والصــناعي التجــاري ئــريالجزا الشــعبي البنــك

ــة، والصــناعي  للقــرض الجهــوي البنــك للجزائــر، والصــناعي التجــاري البنــك لعناب

 -الجزائـر  المخـتلط  البنـك  :التاليـة  األجنبيـة  البنـوك  إلـى  باإلضـافة  الجزائـري  الشـعبي 

 .والبنك للقرض الفرنسية الشركة للقرض، المارسيلية الشركة مصر،

الجزائــري تمويــل الصــناعات التقليديــة الحرفيــة، المهــن  الشــعبي القــرض مهــام مــنو

ــا    ــة، تعاوني ــر الفالحي ــات غي ــيد، التعاوني ــادق، الص ــياحة، الفن ــرة ، الس ــع ،  تالح التوزي

ــيط   ــع بالتقس ــدين، والبي ــروض للمجاه ــدمات، ق ــويق والخ ــيط  و, التس ــدور الوس ــوم ب يق

ــة  ــإلدارات الحكومي ــة ل ــات المالي ــةالســن(للعملي ــد ) دات العام ــث اإلصــدار والفوائ مــن حي

ــة       ــة والبلدي ــة والوالي ــتريات الدول ــل مش ــة وتموي ــإلدارات المحلي ــروض ل ــديم ق وتق

والشــركات الوطنيــة، كمــا يقــوم بمــنح القــروض الموجهــة لالســتهالك ولكــن فــي ســنة  

ــروض  1970 ــن الق ــوع م ــذا الن ــي ه ــات   ،ألغ ــع العملي ــوم بجمي ــه يق ــى أن ــافة إل باإلض

 .ىالمصرفية األخر

ــم  :(BEA)الخــارجي الجزائــري البنــك    ــك بموجــب األمــر رق  -67تأســس هــذا البن

 القـرض  :وهـي  أجنبيـة  بنـوك  خمسـة  وضـم  . 1967أكتـوبر   01الصـادر بتـاريخ    204

 بنـك  المتوسـط،  األبـيض  والبحـر  للجزائـر  الصـناعي  البنـك  العامـة،  الشـركة  الليـوني، 

  :مهامه ومن للشمال اإلقراض بنك و بركليز

نفيــذ العمليــات ام العقــود الخاصــة بــالقروض مــع العمــالء األجانــب ، كمــا يقــوم بتإبــر -

  التجارية الخارجية؛

  طاء ضمانات للمستوردين والمصدرين؛إع -

  اع الصناعة والقطاع العام والخاص؛منح قروض قصيرة األجل لقط -

   يشارك مع البنوك األخرى في منح القروض المتوسطة وطويلة األجل -

  .المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجيةإعطاء  -
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الــتحكم فــي عمليــات التجــارة الخارجيــة  هــوفوأمــا التخصــص األصــلي للبنــك الخــارجي 

ــدولي  ــتوى ال ــى المس ــة عل ــل الدول ــى   .ويمث ــة عل ــات الموطن ــل المؤسس ــمن تموي ويض

  .مستوى شبابيكه وخاصة تلك المتعلقة باالستغالل البترولي والصناعات التحويلية

 هيكلـة  إعـادة  تمـت  حيـث  الثمانينـات  بدايـة  إلـى  المصـرفية  المؤسسـات  هـذه  واسـتمرت 

 بنكـين  إنشـاء  العمليـة  هـذه  عـن  ونـتج  المصـرفي،  القطـاع  فيهـا  بمـا  العام القطاع مؤسسات

  1:هما

 ، مـارس  فـي  أنشـأ  الـذي  (BADR)الريفيـة  والتنميـة  الفالحـة  بنـك  -أ     

 الفالحـي  القطـاع  وتمويـل  تنميـة  مهمـة  بـذلك  وتـولى  الجزائـري،  الـوطني  البنـك  هيكلة بعد

حيـث تـنص المـادة     .الجزائـري  الـوطني  البنـك  مهـام  مـن  كانـت  التـي  الصـناعي  والقطاع

األولى مـن قـانون تأسيسـه علـى أنـه بنـك لإليـداع والتنميـة وينـدرج تلقائيـا فـي قائمـة             

نفيـذ  مهمـة هـذا البنـك تتمثـل خاصـة فـي ت       البنوك ، كمـا تـنص المـادة الرابعـة علـى أن     

ــاهمة     ــكالها والمس ــتالف أش ــى اخ ــة عل ــادات المالي ــرفية واالعتم ــات المص ــع العملي جمي

  :في

  .تنمية مجموع قطاع الفالحة -

ــة الصــناعية واســتخدام وســائله الخاصــة   - ــة والزراعي ــة التقليدي ــال الفالحي تطــوير األعم

  :لتمويل

  هياكل اإلنتاج الفالحي وأعماله؛ •

  ق إنتاج قطاع الفالحة وما يلحقها؛سبالهياكل واألعمال المرتبطة بما ي •

  اعية الصناعية المرتبطة بالفالحة؛الهياكل واألعمال الزر •

  .هياكل الصناعة التقليدية في الوسط الريفي وأعمالها •

                                                             
المؤتمر الدولي حول األداء المتميز للمنظمات ارة النظام المصرفي الجزائري قبل االستقالل إلى فترة اإلصالحات، إد: مفتاح صالح1

  .110:، ص2005والحكومات، جامعة ورقلة، مارس 
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 عمليـة  خـالل  مـن 1 أفريـل  فـي  أنشـئ  الـذي  (BDL)المحليـة  التنميـة  بنـك  -ب 

ـ   واسـتفادته   الجزائـري  الشـعبي  القـرض  هيكلـة   مـن  اسـتغالل  مقـر  ( ) ينمـن أربع

 :مهامه وكانت الجزائري، لشعبي القرض مقرات

 المحليـة  للجماعـات  واالجتماعيـة  االقتصـادية  القطاعـات  وتنميـة  تمويـل  فـي  المسـاهمة 

 األخــرى التقليديــة المصــرفية النشــاطات إلــى باإلضــافة (والبلــديات للواليــات التابعــة

  .)بالرهن اإلقراض لعمليات واحتكاره

ــه  ــة النظــام المصــرفي ،  وعلي ــة إعــادة هيكل ــه بعــد عملي ــاز المصــرفي أصــبح فإن الجه

  :يتكون من 

  .بنك مركزي الذي حافظ على وظائفه العامة -

  ).البنك الجزائري للتنمية( االستثماراتبنك  -

القــرض الشــعبي الجزائــري، البنــك الخــارجي الجزائــري، ( ثــالث بنــوك أوليــة وهــي  -

ــري   ــوطني الجزائ ــك ال ــ) البن ــاع    تق ــاري وقط ــناعي، التج ــاع الص ــل القط وم بتموي

  .الخدمات

ــة   - ــة الريفي ــة والتنمي ــك الفالح ــن   يبن ــان م ــذي ك ــي ال ــاع الفالح ــل القط ــوم بتموي تق

  .اختصاص البنك الوطني الجزائري

  .وسطةتبنك التنمية الريفية مكلف بتمويل المؤسسات العامة الصغيرة والم -

  .عب دور بنك السكنالصندوق الوطني للتوفير واالحتياط يل -

ـ      القـرض  (وم بهـا البنـوك األوليـة الثالثـة     إن عمليات تمويـل القطـاع الخـاص يمكـن أن تق

ــري   ــوطني الجزائ ــك ال ــري، البن ــارجي الجزائ ــك الخ ــري، البن ــعبي الجزائ ــدون أي ) الش ب

  :تتضح إعادة هيكلة نظام المصرفي في الجزائر، في الشكل التاليو .اختصاص

  

                                                             
1 Decret N° 85-85- JORA, N° 19 du 01/05/1985. 
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قطاع الصناعات الثقيلة  •

 والنقل

 وزارة المـالـية

 البنك  المركزي الجزائري

 القرض الشعبي 

 الجزائري

 CPA 

البنك 

الخارجي 

  الجزائري 
BEA 

بنك الفالحة 

والتنمية 

  ةالفالحي

BADR 

البنك الوطني 

 الجزائري

BNA 

البنك 

 الجزائري 

 للتنمية 

الخزينة 

 العمومية

)T.P( 

بنك التنمية 

 BDLالمحلية 

الصندوق الوطني 
للتوفير 

 CNEPواالحتياط

قطاع المحروقات  •

والتجارة 

 الخارجية

تمويل االستثمارات  • الفالحة  •

 الكبرى

تمويل االستثمارات  •

 ةوالمؤسسة المحلي
 توفير السكن •

Ammour Benhalima :OPCIT, p: 58. :المصدر   

  

 

إعادة هيكلة النظام المصرفي في الجزائر 2-3شكل رقم   

الصناعات الخفيفة  •

 والخدمات

الحرفيين والتجار  •

 الصغار
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  :86-82 الفترة لالخ والمالية المصرفية المؤسسات خصائصا ثاني

 يكـن  لـم  االسـتقالل  بعـد  الجزائـر  تبنتـه  الـذي  االشـتراكي  االقتصـادي  والنظـام  تماشـيا 

 المرجـوة  االقتصـادية  التنميـة  تحقيـق  فـي  بـارزا  دورا والماليـة  المصـرفية  للمؤسسـات 

 ومميـزات  خصـائص  أهـم  تلخـيص  ويمكـن  الدولـة،  مخططـات  لتنفيـذ  أداة كانـت  وإنمـا 

 1 :التالية النقاط في المرحلة هذه في المصرفي القطاع

 والبنـك  البنـوك  بـين  العالقـة  ويوضـح  يحـدد  موحـد  مصـرفي  قـانون  وجـود  عـدم   -

 هــذه بــين الصــالحيات فــي والتــداخل التنــاقص ســاد وبالتــالي والخزينــة المركــزي

 ؛األطراف

 واقتصـار  للبنـوك،  كبنـك  يسـية الرئ بهامـه  قيامـه  وعـدم  المركـزي  البنـك  دور غيـاب   -

 فـي  تـداولها  علـى  رقابـة  أو توجيـه  دون التجاريـة  والبنـوك  الخزينـة  تمويـل  إعادة في دوره

 ؛السوق

 المؤسسـات  لتمويـل  الالزمـة  السـيولة  تـوفر  صـناديق  عـن  عبـارة  البنـوك  كانـت  - 

 البنـوك  لهـذه  الماليـة  المردوديـة  هـدف  غـاب  وعليـه  الدولـة،  واسـتثمارات  العموميـة 

 ؛المالية الوساطة وهي للبنوك األساسية الوظيفة توغاب

 تجميـع  فـي  محفزاتهـا  وغيـاب  للبنـوك  القـروض  مـنح  علـى  القـرار  سـلطة  غيـاب  - 

 ؛الموارد

  .التخصص نتيجة البنوك بين الحقيقية المنافسة غياب -

  .2003-1986المصرفي الجزائري  القطاع: المطلب الثالث

 ية الجزائريــة بتعــديل النصــوص  تجســدت محاولــة إصــالح المنظومــة المصــرف    

ــريعية و ــوانين،  الالتش ــدة ق ــدار ع ــم إص ــث ت ــة حي ــي  تنظيمي ــدر ف  1986-08-19فص

ــانون  ــام   12-86ق ــة إلصــالح النظ ــراض كمحاول ــوك وشــروط اإلق ــام البن والخــاص بنظ
                                                             

 الفترة خالل - 2003الجزائرية  للبنوك وميدانية نظرية رفية دراسةالمص المؤسسات في االقتصادية الكفاءة قياس: قريشي محمد الجموعي 1

 .119: ، صمرجع سابق، 1994
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ــات      ــاقي المؤسس ــت ب ــي مس ــالحات الت ــق و اإلص ــا يتواف ــرفي بم ــاديةالمص  االقتص

ــة  ــانون أو ،1العمومي ل خطــوة إلعــادة تنظــيم النظــام المصــرفي و العمــل وكــان هــذا الق

ــد مهــام البنــك المركــزي الجزائــري و البنــوك التجاريــة   علــى اســتقالليته ومحاولــة لتجدي

ومؤسســات القــرض المتخصصــة، قصــد إعــادة البنــك المركــزي كبنــك للبنــوك، وتنظــيم  

ــة  ــانومراقب ــمن    االئتم ــروض ض ــع الق ــوارد وتوزي ــع الم ــة جم ــوك وظيف ــنح البن ، وم

   2 .اف المخطط الوطني للقرض المرتبط مباشرة بالمخطط الوطني للتنميةأهد

  :هذا القانون ما يلي وقد ترتب عن

ــك      - ــن البن ــون م ــرفي يتك ــاز المص ــبح الجه ــاتي، أص ــتوى المؤسس ــى المس عل

 .المركزي الجزائري إضافة إلى مؤسسات القرض المختصة

ي تــؤدى فــعلــى مســتوى توزيــع القــرض وجمــع المــوارد، فــإن هــذه الوظــائف  -

ـ  الكامــل لألهـداف المســطرة مــن طـرف المخطــط الــوطني للقــرض    االحتــرامل ظ

 .الذي يندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية

ــوك حــق  ــت البن ــة  االطــالعكمــا أعطي ــل الموافق ــة للمؤسســات قب علــى الوضــعية المالي

  .على منح القروض، وكذا حق متابعتها

ــاء دور  ــانون إعط ــذا الق ــا له ــة وفق ــام  أرادت الدول ــة، بالقي ــوك الثانوي ــة للبن ــر أهمي ا أكث

المتمثلــة فـي إنشــاء مجلـس وطنــي   ت علــى مسـتوى الهياكــل االستشـارية   بـبعض التغيـرا  

ــرض ــة    ،للق ــة التقني ــرض واللجن ــس الق ــن مجل ــدال م ــوك ب ــات البن ــة عملي ــة لمراقب ولجن

ــنة  للم ــئة س ــرفية المنش ــات المص ــت ال ،1971ؤسس ــد ألزم ــوك فق ــتخدام بن ــة اس بمتابع

ــروض ا ــة،   الق ــادية العمومي ــات االقتص ــة للمؤسس ــعية المالي ــة الوض ــا ومتابع ــي تمنحه لت

                                                             
ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع وتحديات المستقبل، : مليكة زغيب، حياة النجار 1

  .399: ص ،2004 ،،جامعة الشلفالواقع والتحديات–االقتصادية 

  .113:، صمرجع سابق: مفتاح صالح2 
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ــالي  ــاذوبالت ــر    اتخ ــدم رد الق ــاطر ع ــن مخ ــل م ــرورية للتقلي ــدابير الض ــل الت ض وك

  .1المصرفية

وحتــى يصــبح هــذا القــانون أكثــر توافقــا مــع اســتقاللية المؤسســات العموميــة، فقــد تــم 

ــانون   ــه بالق ــي   06-88تعديل ــؤرخ ف ــادى   1988-01-12الم ــذي ن ــد  وال ــديل قواع بتع

ــة الماليــة، أي   ــة المســتقلة مــن الناحي ــة الشخصــية المعنوي التمويــل، يمــنح البنــوك التجاري

نحــو تحقيــق المردوديــة  االهتمــامحيــث توجــه  كمؤسســات ماليــة تهــدف لتحقيــق الــربح،

ــاريع  ــة للمش ــتثماريةالمالي ــك    االس ــتعادة البن ــرورة اس ــى ض ــانون عل ــص الق ــا ن ، كم

ــز ــال يالمرك ــل ا    ص ــت تتكف ــي حي ــة، ف ــة النقدي ــق السياس ــي تطبي ــوك حياته ف لبن

ــرى ب ــة األخ ــات المالي ــة  والمؤسس ــات العمومي ــاريع المؤسس ــل مش ــاديةتموي ــا  االقتص وفق

نحـو مبـادئ المردوديـة     باالتجـاه لإلطار الـذي يرسـمه المخطـط الـوطني للقـرض، وهـذا       

  .و الربح في الجهاز المصرفي

ــرار  ــكل ق ــا ش ــحابكم ــة ال انس ــل الخزين ــن تموي ــة ع ــتثماراتعمومي ــات  االس والمؤسس

بورصــة األوراق الماليــة ســنة  وإنشــاء، 1987العموميــة، الــذي اتخذتــه الدولــة فــي ســنة 

ــق    1989 ــى تحقي ــل عل ــي العم ــان ف ــان هامت ــتقالليةخطوت ــة   اس ــا حري ــوك ومنحه البن

  .التصرف في تجميع وتوزيع مواردها

ــانون  ة ويعتبــر أهمهــا علــى اإلطــالق، لإلصــالحات الســابق اســتكماال 10-90ثــم جــاء ق

وحاول هـذا القـانون تكييـف النظـام المصـرفي الجزائـري مـع متطلبـات اقتصـاد السـوق           

العامــة التــي باشــرتها الجزائــر بعــد تخليهــا  االقتصــاديةالحــر، تماشــيا مــع اإلصــالحات 

 .االشتراكيعن النظام 

حــددها فــي ثمانيــة وتضــمن القــانون جميــع المســائل المتعلقــة بالنقــد والقــرض والبنــك، و

  :محاور رئيسية وهي

                                                             
، كليـة العلـوم   غير منشورة في العلوم االقتصادية ماجستيررسالة ، النقود والرقابة المصرفية مع دراسة حالة الجزائر :بعداش عبد الكريم 1

 .149، ص 1999، جامعة الجزائر، )فرع النقود والمالية(االقتصادية وعلوم التسيير
   أفريل :, العدد .الجزائرية للجمهورية لرسميةا الجريدة 2
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 النقد؛ -

 هياكل البنك المركزي؛ -

 التنظيم البنكي؛ -

 مراقبة البنوك والمؤسسات المالية؛ -

 حماية المودعين والمقترضين؛ -

 تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس األموال؛ -

 العقوبات الجزائية؛ -

 .مختلفة انتقاليةأحكام  -

ـ  ولقد أعيد هيكلـة البنـك المركـزي إلـى     ة مسـتويات مـن السـلطة لتنظـيم الوظيفـة      ثالث

  :المصرفية وهي

   . اللجنة المصرفية -, بنك الجزائر  -, مجلس النقد و القرض -

ــرض : أوال ــد و الق ــس النق ــا  :مجل ــافظ رئيس ــن مح ــس م ــذا المجل ــون ه ــه  يتك ونواب

ــيس    ــن رئ ــوم م ــب مرس ــين بموج ــامين معين ــوظفين س ــة م ــاء و ثالث ــة كأعض الثالث

ــة تتمتــع بأوســع   و هــو مجلــس ،1الحكومــة ــك المركــزي و هــو ســلطة نقدي إدارة للبن

ــزي ــك المرك ــانون   2الصــالحيات إلدارة شــؤون البن ــذا الق ــها ضــمن إطــار ه و يمارس

  :3بإصدار أنظمة مصرفية تتعلق باألمور اآلتي بيانها

 مـن هـذا القـانون    5و  4إصدار النقـود علـى النحـو المنصـوص عليـه فـي المـادتين         -1

 و تغطيته؛

                                                             

  العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة، 32 المادة، 10-90قانون النقد والقرض قراطية الشعبية، الجزائرية الديمالجمهورية  1

                         أفريل

  العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة، 42 المادة، 10-90الشعبية، قانون النقد والقرض  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية    2

                                          أفريل 

  العدد ،الجزائرية ةللجمهوري الرسمية الجريدة، 44 المادة، 10-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون النقد والقرض  ا 3

                                  أفريل 
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 ؛شروط عمليات البنك المركزي أسس و -2

 اصر الكتلة النقدية و حجم القروض؛أهداف تطور مختلف عن -3

 ؛ةصغرفة المقا -4

 إنشاء البنوك و المؤسسات المالية؛شروط  -5

 وك المالية األجنبية في الجزائر؛شروط فتح مكاتب تمثيل البن -6

ــة   -7 ــات المالي ــوك و المؤسس ــى البن ــة عل ــب المطبق ــس و النس ــة و األس ــة تغطي و خاص

 ؛)القدرة على التسديد( توزيع المخاطر و السيولة و المالءة 

 مالء البنوك و المؤسسات المالية؛حماية ع -8

 على البنوك و المؤسسات المالية؛ النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق -9

 .مراقبة الصرف و تنظيم السوق -10

  : كما يتخذ المجلس القرارات الفردية التالية

   ؛الترخيص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و ألجنبية -1

 وك و المؤسسات المالية األجنبية؛الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبن -2

 فويض صالحيات لتطبيق نظام الصرف؛ت -3

ــاً  ــه   : ثاني ــزي و عمليات ــك المرك ــالحيات البن ــزي    :ص ــك المرك ــة البن ــير مديري يس

ــواب المحــافظ المحــافظ باإلضــافة إ ــواب و يعــين المحــافظ و ن ــة ن ــى ثالث  مــن طــرف ل

ــدة   ــة لم ــيس الجمهوري ــزي    6و  5رئ ــك المرك ــع البن ــوالي و يتمت ــى الت ــنوات عل  س

  :هيبصالحيات و مهام رئيسية 

ــبكته    - 1 ــطة ش ــة بواس ــع النقدي ــة و القط ــدار األوراق النقدي ــزي بإص ــك المرك ــوم البن يق

  ة؛من الوكاالت الرئيسية و الجهويالمكونة 
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ــع        -2 ــراء والبي ــداول بالش ــرة الت ــة ح ــالت األجنبي ــذهب و العم ــات ال ــيير احتياط تس

 االقتراض و الخصم و إعادة الخصم؛والرهن و 

ــنح     -3 ــم و م ــادة الخص ــة كإع ــة النقدي ــتخدام أدوات السياس ــزي اس ــك المرك ــن للبن يمك

ــ  ــدده المجلس ــغ يح ــدود مبل ــي ح ــروض مضــمونة ف ــة   أو وق ــوق النقدي ــي الس ــدخل ف الت

راء و البيــع للســندات عامــة تســتحق فــي أقــل مــن ســتة أشــهر و ســندات خاصــة  بالشــ

سـبة احتيـاطي علـى مجمـوع ودائـع البنـوك و ال يمكـن        نيمكن قبولهـا للخصـم و فـرض    

 ؛% 28أن يتعدى 

ــة     - 4 ــات الخزين ــع عملي ــة لجمي ــة للدول ــة المالي ــو المؤسس ــزي ه ــك المرك ــر البن يعتب

ــ  ــك المرك ــن للبن ــليف و يمك ــاب المصــرفية و التس ــوفات الحس ــة مكش ــنح الخزين زي أن يم

يومــا متتاليــة أو غيــر متتاليــة خــالل الســنة الواحــدة علــى  240الجــاري لمــدة أقصــاها 

ــي حــد أقصــاه  ــد و ف ــتم بالتعاق ــة خــالل  %10أن ي ــة المثبت ــرادات العامــة للدول مــن اإلي

  تسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية؛السنة المالية السالفة، و يجب تسديد هذه ال

 و ســلطة وصــية علــى النظــام المصــرفييقــوم البنــك المركــزي بــدور بنــك البنــوك  -5

حيث يضع البنك المركـزي جميـع المعـايير التـي يلتـزم كـل بنـك باحترامهـا بشـكل دائـم           

 استمرارية جيدة للقطاع المصرفي؛ مثل القواعد االحترازية التي تضمن

ــ    -6 ــا مع ــدد يومي ــث يح ــرف حي ــدل الص ــزي مع ــك المرك ــير البن ــرف دل يس الص

  .للدينار و ينظم سوق الصرف
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إن الهــدف مــن إنشــاء اللجنــة المصــرفية هــو مراقبــة تطبيــق  :اللجنــة المصــرفية :ثالثــاً

القــوانين و األنظمــة التــي تخضــع لهــا البنــوك و المؤسســات الماليــة و معاقبــة المخالفــات 

  1 .المثبتة

يس و قاضــيين مــن و تتــألف هــذه اللجنــة مــن المحــافظ أو مــن نائبــه الــذي ينــوب الــرئ

ــا و عضــوين يتمتعــان بخبــرة فــي الشــؤون المصــرفية و الماليــة وخاصــة   المحكمــة العلي

ــون    ــة يك ــر المالي ــن وزي ــاقتراح م ــة ، ب ــيس الحكوم ــن طــرف رئ ــين م المحاســبية معين

   :عملها كما يلي 

ــإجراء الرقابــة علــى أســاس القيــود و المســتندات و يمكــن   -1 ــة المصــرفية ب تــأمر اللجن

  مراكز البنوك و المؤسسات المالية؛ابة في إجراء الرق

ــدة إد  -2 ــنظم وح ــزي أن ي ــك المرك ــن للبن ــذلك، و  يمك ــة ب ــة مكلف ــة للرقاب ــة خاص اري

ــى       ــة إل ــد الرقاب ــن أن تمت ــرفية، و يمك ــة المص ــي للجن ــر المهن ــيح بالس ــن أن يب يمك

ــ  ــودة ف ــة والموج ــركات الجزائري ــن الش ــة ع ــركات المتفرع ــار الش ــارج ضــمن إط ي الخ

 ية؛اتفاقات دول

ــن      -3 ــة يمك ــة أو التنظيمي ــام القانوني ــدى األحك ــة إح ــة مالي ــك أو مؤسس ــالف بن إذا خ

، المنـع مـن ممارسـة بعـض     التنبيـه، اللـوم   : للجنة المصـرفية أن تسـلط العقوبـات التاليـة    

  .ل وإلغاء الترخيص بممارسة العملاألعما

  : 10-90المؤسسات المالية الجديدة بعد قانون 

باإلضــافة الخــاص ون الــذي شــجع تطــور القطــاع المصــرفي بعــد صــدور هــذا القــان   

ــومي ــى القطــاع المصــرفي العم ــن ســنة  إل ــداء م ــات  1995وابت ــم إنشــاء عــدة مؤسس ت

  :مالية جديدة مثل مؤسسات تمويل قطاع السكن وهي 

  ؛CNL    إنشاء الصندوق الوطني للسكن  -

 ؛SRHإنشاء شركة تمويل الرهن العقاري  -

 ؛CGCHالعقارية إنشاء صندوق ضمان القروض  -
                                                             

  العدد ،الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة، 143 المادة، 10- 90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون النقد والقرض 

                       أفريل 
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   .CGPEإنشاء صندوق الترقية العقارية  -

ــاط إ   ــوفير واالحتي ــوطني للت ــندوق ال ــل الص ــم تحوي ــا ت ــكم ــندوق ل ــك الص ى بن

ــاط   ــوفير واالحتي ــوطني للت ــري    CNEP.Bال ــة الجزائ ــك التنمي ــة بن ــادة هيكل  BADوإع

ــة    ــفقات العمومي ــمان الص ــندوق ض ــة وص ــزات العمومي ــندوق التجهي ــاء ص ــ ،وإنش م وت

بعــد صــدور القــانون لمــدة اقــل  1990ديســمبر  6نــك البركــة الجزائــري فــي تأســيس ب

ــبة     ــعودية بنس ــة وس ــة جزائري ــة مختلط ــو مؤسس ــهر وه ــتة اش ــن س ــرف  %51م للط

ــري و ــالمية   %49الجزائ ــيغ إس ــل بص ــعودي وتعم ــرف الس ــة  ، للط ــت أول مؤسس وكان

ــادي   ــك االتح ــي البن ــا ه ــرخيص له ــم الت ــة ت ــي  ) (UNIONBANKمالي ــاي  7ف  1995م

ــك لألعمــال كمــا يمكــن  بمســ ــة وهــي علــى شــكل بن اهمة رؤوس أمــوال خاصــة وأجنبي

   :ذكر بعض المؤسسات التي حصلت على االعتماد من مجلس النقد والقرض 

ــركة م - ــة، و تش ــروض اآلجل ــي الق ــة ف ــام خصص ــندوق   ق ــركة الص ــذه الش ــيس ه بتأس

ــوطني ــة ا   ال ــي ومؤسس ــاد الفالح ــة للعت ــة الوطني ــة والمؤسس ــدية الفالحي ــويق للتعاض لتس

  ؛الفالحي وبنك الوحدة

  ؛Mouna Bankمونا بنك   - 

  ؛BCIAالبنك التجاري والصناعي الجزائري  - 

  ؛AIBالبنك الدولي الجزائري  - 

  ؛K.Bبنك الخليفة  - 

  ؛BGMالبنك العام للبحر األبيض المتوسط  - 

  .CABالمجمع الجزائري البنكي  - 

  :كما تم اعتماد بنوك خاصة دولية هي 

  ؛فرع  من سيتي بنك نيويورك CBي بنك الجزائري سيت -

  ؛BAAالبنك العربي الجزائري  -
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  SGA؛ة العامة الجزائرية كالشر -

  ؛Natexis Franceناتكسي الجزائر فرع من مجموعة  -

  ؛بنك الريان -

  .CLالقرض الليوني  - AFG-Hermes Algeria    الجزائريَ بنك هرمز  -

 2003في الجزائري بعد إصالحات مصرال قطاعال: المطلب الرابع

ــد ــن بع ــالل    2003 ةس ــن خ ــرفي، م ــيم المص ــي التنظ ــة ف ــدخل الدول ــة ت ــت درج ارتفع

وبـاألخص خـالل السـنوات األولـى بعـد أزمـة الخليفـة         القوانين الصادرة فـي هـذه الفتـرة   

، والتــي ال تتــرك حريــة كبيــرة للبنــوك للتصــرف والبنــك الصــناعي التجــاري الجزائــري

  : أهم هذه القوانين في وتتمثل. جوع لبنك الجزائروالعمل دون الر

 النقــد القــانون صــياغة أعــاد الــذي ،2003 أوت 26 فــي الصــادر 11 – 03 رقــم ألمــرا -

 142كـان بمثابـة قـانون جديـد يلغـي فـي مادتـه        وعن طريق أمر رئاسي  الصادرو والقرض،

ـ      10-90قـانون النقـد و القـرض     دان المـالي و  ، و جـاء ضـمن التزامـات الجزائـر فـي المي

وإعـداد المنظومـة المصـرفية     لتطـورات المحـيط المصـرفي الجزائـري    المصرفي و استجابة 

 التـي  األزمـة  بعـد  الخاصـة  البنـوك  على والرقابة اإلشراف تدعيم، وللتكيف مع المقاييس العالمية

  :و يهدف هذا التعديل إلى ،التجاري الصناعي البنك و الخليفة بنك إفالس أحدثها

ــز * ــة  تعزي ــر و الحكوم ــك الجزائ ــين بن ــة ب ــة  : العالق ــاء لجن ــالل إنش ــن خ ــك م و ذل

ــدين    ــة و ال ــتخدامات الخارجي ــيير االس ــة لتس ــر و وزارة المالي ــك الجزائ ــين بن ــتركة ب مش

  ؛الخارجي و تحقيق سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية

هــذا  فــي 03/11و يظهــر معــالم األمــر : دعـم بنــك الجزائــر فــي ممارســة صـالحياته   *

ــالحيات     ــرض و ص ــد و الق ــس النق ــالحيات مجل ــين ص ــل ب ــالل الفص ــن خ ــال م المج

مجلــس إدارة بنــك الجزائــر، و كــذلك توســيع صــالحيات مجلــس النقــد و القــرض و هــذا 

ــة     ــة، و ثالث ــه الثالث ــافظ و نواب ــع المح ــي م ــوم رئاس ــطة مرس ــوين بواس ــافة عض بإض

ــوظفين ــاميين م ــم س ــرة له ــة و خب ــؤون دراي ــة بالش ــةال و النقدي ــادة(  مالي ــن 52 الم  م
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 مراقبـة  فـي  دورهـا  تفعيـل  و المصـرفية  اللجنـة  اسـتقاللية  تـدعيم  إلـى  باإلضـافة  ،) األمر

ــوك أنشــطة ــة بإضــافة البن ــا عامــة أمان ــدادها و له  لممارســة الصــالحيات و بالوســائل إم

  .مهامها

ــة تــوفير * ــائن حماي ــك و: الزب ــدعيم طريــق عــن ذل ــايير و شــروط ت  اعتمــاد مــنح مع

ــوك ــيريها، و للبن ــرار مس ــات وإق ــة العقوب ــى الجزائي ــالفين عل ــروط المخ ــد و لش  قواع

  .المصرفي العمل

  .الودائع على التأمين البنوك يلزم الودائع على التأمين صندوق إنشاء *

  .المخاطر مركزية عمل شروط تدعيم و توضيح *

 الــذي الجزائــر بنــك محــافظ صــالحيات تقلــيص إلــى أيضــا 11-03 األمــريهــدف كمــا 

ــا ــع نك ــا يتمت ــي و به ــت الت ــل كان ــزاع محــل تمث ــه ن ــين و بين ــة، وزارة ب ــه المالي  ومن

  .10-90 للقانون وفقا بها يتمتع كان التي الجزائر بنك استقاللية تقليص

 المنظومــة فــي الدولــة تــدخل وقــوة النقديــة، المركــزي البنــك ســلطة علــى يؤكــد وهــو

 تــدعيم أجــل مــن والقــرض النقــد مجلــس فــي شخصــان أضــاف أنــه حيــث المصــرفية،

 و يشـير  ال األمـر  هـذا . الماليـة  لـوزارة  تـابعيين  الجمهوريـة  رئاسـة  مـن  معينـان  الرقابة،

ــي ال ــة يعط ــدث فرص ــن التح ــر ع ــرفي التحري ــا و المص ــي إنم ــدخل يعط ــومي للت  الحك

 . جدية أكثر

 البنوك لرأسمال األدنى بالحد الخاص ، 2004 مارس 04 في الصادر 04 – 01 رقم نظامال -

 لرأسمال األدنى الحد يحدد 1990 لسنة المالية فقانون الجزائر، داخل تنشط التي المالية، والمؤسسات

 المال لرأس األدنى الحد حدد بينما المالية؛ للمؤسسات دج مليون 10 وبـ. دج مليون 500 بـ البنوك

 . المالية للمؤسسات بالنسبة مليون 500و للبنوك دج مليار 2.5 بـ 2004 سنة في

 و السياسية السلطات تحكم يؤكد وهذا االعتماد، منها ينزع سوف الشروط، لهذه تخضع ال مؤسسة فكل

 . المصرفي النظام في النقدية
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 االحتياطي تكوين شروط يحدد الذي ، 2004 مارس 04 في الصادر 04 – 02 رقم نظامال -

 15 و%   0 بين اإلجباري اطياالحتي معدل يتراوح عامة وبصفة. الجزائر بنك دفاتر لدى اإلجباري

 . أقصى كحد% 

ــم نظــامال - ــي الصــادر 04 – 03 رق ــارس 04 ف ــذي ، 2004 م  ضــمان نظــام يخــص ال

ــع ــرفية، الودائ ــدف و المص ــذا يه ــام ه ــى النظ ــويض إل ــودعين تع ــي الم ــة ف ــدم حال  ع

 حيـث  الجزائـر،  بنـك  لـدى  الضـمان  يـودع  بنـوكهم،  مـن  ودائعهـم  علـى  الحصول إمكانية

ــوم ــييره تق ــركة بتس ــاهمة ش ــركة ”تســمى مس ــع ضــمان ش ــة الودائ ــاهم“ البنكي ــه ،تس  في

ــص ــاوية، بحص ــوم متس ــوك وتق ــداع البن ــالوة بإي ــبية ع ــندوق نس ــمان لص ــع ض  الودائ

ــدر المصــرفية، ــدل تق ــة حســب%  1( ســنوي بمع ــة المنظم ــغ مــن) للتجــارة العالمي  المبل

  المحلية بالعملة سنة كل من ديسمبر 31 في المسجلة للودائع اإلجمالي

  لسوق في القطاع المصرفي الجزائريهيكل ا: المبحث الثاني

، تناولنـا فـي هـذا المبحـث العناصـر المكونـة       هيكـل السـوق المصـرفي الجزائـري     لتحليل

ــه حســب نمــوذج هيكــل دخــول الســوق، عوائــق  أداء، حيــث ســنقوم بدراســة-ســلوك-ل

   .تركيز السوق وفي األخير تحديد مدى تمايز المنتجات فيه

   خول إلى القطاع المصرفي الجزائريعوائق الد: ولالمطلب األ

القطــاع المصــرفي الجزائــري كغيــره مــن األســواق االقتصــادية بعوائــق للــدخول،  ميــزيت

ــع     ــي من ــا ف ــدى نجاحه ــدتها وم ــق وش ــذه العوائ ــة ه ــي نوعي ــتالف ف ــى االخ ــن يبق لك

ــي ســنحاول حصــر أهــم هــذه   ــوج هــذه الســوق، وفيمــا يل ــدة مــن ول المؤسســات الجدي

  :العوائق

  :يوجد العديد من أصناف عوائق الدخول القانونية في القطاع المصرفي منها. العوائق القانونية: أوال

فـي الجزائـر وفـي فتـرة ليسـت ببعيـدة لـم تكـن         : عائق الحصـول علـى االعتمـاد    - 1

ــاهمين      ــان المس ــان بإمك ــث ك ــددة حي ــرفي مش ــاط المص ــة النش ــروط ممارس ش

. ســنوات 5للبنــك والبقيــة فــي أجــل رأس المــال عنــد اإلنشــاء النهــائي ¼ تحريــر 
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ــك محــدد ب   ــى لرأســمال البن ــان الحــد األدن ــار 500كمــا ك ــون دين ــل أن  1ملي قب

 2.مليون دينار 500إلى مليارين و 2004مارس  04يرفع في 

ــدد ب   ــال المح ــول أن رأس الم ــن الق ــذا يمك ــحب   500ل ــن س ــذي يمك ــار وال ــون دين ملي

ــتثم     ــام المس ــواب أم ــتح األب ــة، ف ــي البداي ــه ف ــرفي  ريربع ــاع المص ــدخول القط ن ل

وأن الشروط القانونيـة لـم تكـن عـائق أمـام الـدخول والـدليل علـى ذلـك عـدد            الجزائري،

، ولكـن بعـد هـذا التــاريخ    2003إلـى غايــة   1990البنـوك التـي تـم اعتمادهــا مـن سـنة      

ــر   ــدور األم ــد ص ــي  03/11وبع ــذي    2003أوت  26ف ــرض، وال ــد والق ــق بالنق المتعل

ــانون ــار الق ــزز اإلط ــي ع ــاط البنك ــري،  ي للنش ــام المصــرفي الجزائ ــتقرار النظ ــدعم اس ل

وذلــك بعـد قضــيتي بنـك الخليفــة، والبنــك   . عـن طريــق تشـديد شــروط الـدخول للقطــاع   

ــري ــا . التجــاري الصــناعي الجزائ ــان هزت ــاماللت ــ. البنكــي النظ ــالي يوضــح والج دول الت

ـ          ة والماليـة  تطور هيكـل السـوق المصـرفي الجزائـري مـن خـالل عـدد المؤسسـات البنكي

  :الناشطة في الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
1 Règlement 93-03 du 04/07/1993 modifiant et complétant le règlement 90-01 du 04/07/1990 relatif au capital 

minimum des banques et des établissements financiers exerçant en Algérie.  
2 Règlement 04-01 du 04 Mars 2004 relatif au capital minimum des banques et des établissements financiers 

exerçant en Algérie.           
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  2008-2003تطور عدد البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر :  1-3جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنة

  26  26  26  25  24  29  30  العدد اإلجمالي

  6  6  6  6  6  6  6  بنوك العمومية

  1  1  1  1  1  1  1  المصرفية مؤسسات تأمين مرخص لها بالقيام بالعمليات

  14  14  12  11  12  15  15  بنوك خاصة

  3  3  3  3  2  4  5  مؤسسات مالية

  2  2  3  3  2  2  2  )اليزينغ(تمول تأجيري  شركات 

  0  0  1  1  1  1  1  بنوك تمنية عمومية لم تنته عمليات إعادة هيكلتها

  .2008- 2003للسنوات من إعداد الطالب باالعتماد على تقارير بنك الجزائر: المصدر

ــي    ــطة ف ــة الناش ــات المالي ــوك والمؤسس ــدد البن ــض ع ــف انخف ــدول كي ــن الج يالحــظ م

ــري،    ــاري الصــناعي الجزائ ــك التج ــة والبن ــة الخليف ــدوث أزم ــذ ح ــة من الســوق الجزائري

مــن ســنة (ؤسســات خــالل ســنة واحــدة معــدد ال تقلــصحيــث  03/11وصــدور األمــر 

ــنة  2004 ــى س ــن ) 2005إل ــ 29م ــى مؤسس ــة أي 24ة إل ــروج  مؤسس ــات، 5خ  مؤسس

ليثبــت بعــدها عــدد  2006،2007ثــم شــهد القطــاع دخــول بنكــين جديــدين خــالل ســنتي 

ــد العــدد ــة فــي الجزائــر عن ــة  26البنــوك والمؤسســات المالي ــة بداي  2010ســنة إلــى غاي

تقـدمت بهـا بنـوك، مـن     رغم وجـود عـدة طلبـات اعتمـاد لـدى مجلـس النقـد والقـرض،         

ــرب ــدة، المغ ــة المتح ــارات العربي ــروع  اإلم ــتح ف ــدة لف ــة عدي ــن دول أوروبي ــران وم ، إي

لهــا فــي الجزائــر، إال أن مجلــس النقــد والقــرض يــرفض الموافقــة علــى هــذه الطلبــات  

ــي  ــوك الت ــك البن ــاك تل ــة نش ــرتبط بطبيع ــة بعضــها م ــال  بحجــج مختلف ــي مج ــل ف تعم

ــالمية، ــق    الصــيرفة اإلس ــم عوائ ــن أه ــاد م ــى االعتم ــار الحصــول عل ــن اعتب ــذا يمك ل

قطـاع المصـرفي الجزائـري حيـث أن البنـوك أقـدمت علـى طلـب مزاولــة         الـدخول فـي ال  
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ــدخل     ــا، إال أن ت ــا الحق ــنتطرق إليه ــي س ــرى والت ــدخول األخ ــق ال ــم عوائ ــاط رغ النش

  . مجلس النقد والقرض بشكل مباشر حال دون ذلك

يوجــد العديــد مــن إجــراءات السياســة : عوائــق الــدخول المتعلقــة بالسياســة النقديــة - 2

اطي اإلجبــاري، و القواعــد االحترازيــة، التــي يمكنهــا فــي بعــض النقديــة، كاالحتيــ

ــريعية      ــراءات التش ــود اإلج ــا أن وج ــدخول، كم ــق لل ــكل عوائ ــاالت أن تش الح

الراميــة إلــى ضــمان القــدرة علــى الوفــاء للبنــوك وبصــفة خاصــة معامــل كــوك 

لكـن هـذه اإلجـراءات لـم تعـد تشـكل حقيقـة        . يمكن أن تشكل أيضـا عـائق دخـول   

ــول و ــائق دخ ــة   ع ــات المالي ــوك والمؤسس ــع البن ــى جم ــق عل ــا تطب ــة أنه خاص

ــي   ــذه اإلجــراءات والت ــي حــول ه ــيق دول ــذلك وجــود تنس ــدة وك ــة و الجدي القديم

 .تطبق في معظم دول العالم ليس فقط في الجزائر

ــا ــة: ثاني ــق التكنولوجي ــدد أن  . العوائ ــداخلين الج ــى ال ــي عل ــاع البنك ــي القط ــدماج ف لالن

ــى اســ   ــدرة عل ــديهم الق ــون ل ــال   يك ــي المج ــة ف ــرة طويل ــخمة ولفت ــوال ض تثمار أم

  .التكنولوجي

فــالتطور التكنولــوجي فــي المجــال المعلومــاتي يفــرض علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة 

  . التحكم الجيد في هذه التكنولوجيا للتمكن من العمل في المجال البنكي

ــام   ــال نظ ــبيل المث ــل س ــر  A.R.T.S فع ــي الجزائ ــع ف ــذي اتب ــري   ال ــي فيف  2006ف

فـــي مـــاي مـــن    A.T.C.I (Algérie Télé compensation Interbancaire(و

ــا    ــرا لكونه ــك نظ ــية للبن ــلية تنافس ــب أي أفض ــتثمارات ال تجل ــتوجب اس ــنة تس ــس الس نف

  . متعلقة بالمقاصة بين البنوك

ــا ــتراتيجية : ثالث ــق االس ــق الــدخول      . العوائ ــرة لعوائ ــة كثي ــاد أمثل ــن ايج ال يمك

ــاع   ــي القط ــتراتيجية ف ــال    االس ــبيل المث ــى س ــد عل ــال يوج ــري، ف ــرفي الجزائ المص

يجعــل دخــول بنــوك  مؤسســات بنكيــة تقــوم بتخصــيص ميزانيــات كبيــرة لإلشــهار ممــا

وهــذا راجــع لكــون البنــوك العموميــة هــي التــي تتمتــع باألقدميــة،  جديــدة أكثــر كلفــة،

ــرفي  ــوق المص ــن الس ــرة م ــى حصــة كبي ــيطرة عل ــذه   وبالس ــز ه ــا يمي ــري، وم الجزائ
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ـ         البنوك هـو  دث منـذ دخـول   الجمـود النسـبي وعـدم سـعيها للتصـدي للتغييـرات التـي تح

والجــدول التــالي يمثــل تتطــور حصــة الســوق بالنســبة للبنــوك  البنــوك الخاصــة للســوق،

  .يخص قبول الودائع وتقديم القروض العمومية والخاصة فيما

  )2008-2000(الحصة السوقية للبنوك العمومية والخاصة في الجزائر : 2-3: جدول رقم

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  

الودائع 

  المجمعة

بنوك 

  عمومية

  

94.8%  

  

92.2% 

  

87.5%  

  

94.4%  

  

93.5%  

  

93.3%  

  

92.9%  

  

93.1%  

  

92.2%  

بنوك 

  خاصة

  

5.8%  

  

7.8%  

  

12.5%  

  

5.6%  

  

6.5%  

  

6.7%  

  

7.1%  

  

6.9%  

  

7.8%  

  

القروض 

  الممنوحة

بنوك 

  عمومية 

  

97.3%  

  

95.9%  

  

85.7%  

  

92.8%  

  

92.9%  

  

92.6%  

  

90.7%  

  

88.5%  

  

87.5%  

بنوك 

  خاصة

  

2.7%  

  

4.1%  

  

14.3%  

  

7.2%  

  

7.1%  

  

7.4%  

  

9.3%  

  

11.5%  

  

12.5%  

  2008-2003للسنوات  اعداد الطالب باالعتماد على تقارير بنك الجزائر : المصدر

    :كن تلخيص الجدول في الشكل التاليويم
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 )2008-2000(حصة السوقية للبنوك العمومية والخاصة في الجزائر ال 3 - 3: الشكل رقم 

  .3-3الطالب باالعتماد على الجدول  إعداد :المصدر

نالحظ كيف تطورت الحصة السوقية للبنوك الخاصة على حساب البنوك العمومية حيث حققت أعلى 

قبل أن ) بالنسبة للقروض الممنوحة %13.3ع المجمعة وبالنسبة للودائ %11.5( 2002نسبة نمو سنة 

نتيجة وضعية بنك الخليفة والبنك التجاري الصناعي الجزائري  2003تتراجع الحصة السوقية في 

في النمو مجددا ولكن بنسب أقل، وبالتالي  2004اللذان تعرضا للتصفية فيما بعد، لتعود بداية من سنة 

السوق لم تجد مقاومة من البنوك العمومية واستطاعت أن تكسب  فإن البنوك الخاصة عندما دخلت

حصص إضافية من السوق وهذا راجع لعدم وجود استراتيجية لدى البنوك العمومية للحفاظ على 

  .مواقعها

نســبة التغيــر  :لمؤشــرلقيــاس وفــورات الحجــم نقــوم بحســاب ا. وفــورات الحجــم: رابعــا

ـ  . نسـبة التغيـر فـي اإلنتـاج    / في التكـاليف    مـن الواحـد،    أقـل  ت قيمـة المؤشـر  فـإذا كان

مــن  أكبـر  إذا كانـت قيمـة المؤشـر   يمكـن القـول أن البنـك يتمتـع بوفـورات الحجــم، أمـا       

و الجـدول التـالي    وجـود وفـورات الحجـم لـدى هـذا البنـك،      الواحد فهذا يـدل علـى عـدم    

ك منهـا يعتبـران مـن البنـو     اثنـان يوضح وفورات الحجـم لـدى أربـع بنـوك فـي الجزائـر       

صـغيرة الحجـم، ولقـد تـم تمثيـل حجـم       البنكـين اآلخـرين يمـثالن البنـوك     الكبيرة في حين 

  .اإلنتاج بحجم القروض الممنوحة
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  )2008-2000(وفورات الحجم لدى عينة من البنوك في الجزائر : 3- 3جدول رقم 

  -الوحدة مليون دينار–

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

BNA   القروض

  الممنوحة

175385 241269 265090 290426 278787 304228 207828 447739 470490 

التكاليف 

  الكلية

17430 15705 13949 13696 13081 13993 14097 14161 14001 

وفورات 

  الحجم

-  -0,263 -1,132 -0,190 1,120 0,764 -0,023 0,004 -0,222 

CNEP  B- القروض 

 الممنوحة

201462 269837 290024 316048 274781 463051 292279 561723 661890 

 التكاليف

 الكلية

27520 20418 22382 19664 20916 24311 22119 21530 22638 

 وفورات

 الحجم

-  -0,760 1,286 -1,353 -0,488 0,237 0,244 -0,029 0,289 

BDL  القروض 

 الممنوحة

57402 62648 72944 86195 90542 107502 697026 139010 157804 

 التكاليف

 الكلية

6630 6311 6028 5719 6133 5983 6028 5612 5403 

 وفورات

 الحجم

-  -0,526 -0,273 -0,282 1,435 -0,131 0,001 0,086 -0,275 

BARAKA  القروض 

 الممنوحة

5406 8119 12467 17538 25245 26266 19580 39533 51766 

 التكاليف

 الكلية

494 620 767 949 1209 1198 1351 1741 1658 

 وفورات

 الحجم

-  0,508 0,443 0,583 0,623 -0,225 -0,502 0,283 -0,154 

  اعداد الطالب باالعتماد على تقارير البنك المركزي وتقارير نشاط البنوك  :المصدر
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  .2008-2000لي يوضح متوسط وفورات الحجم لبنوك العينة للفترة اوالجدول الت

  ط وفورات الحجممتوس 4- 3جدول رقم 

  BNA  CNEP B  BDL  BARAKA  البنك

  0,195  0,004  0,072-  0,007  متوسط وفورات الحجم

  3-3على الجدول رقم  باالعتمادمن إعداد الطالب : المصدر

بمالحظــة الجــدولين يمكــن اســتنتاج أن وفــورات الحجــم لــدى البنــوك الجزائريــة ال تتــأثر 

ـ      بالحجم  ـ     فبـالرغم مـن أن بنـك البركـة وهـو أص رات وغر  البنـوك األربعـة حقـق أقـل وف

ـ وهـو بنـك صـغير أيضـا ح     BDLلحجم إال أننـا نجـد بنـك     ق وفـورات حجـم أكبـر مـن     ق

ــك   ــا بن ــي حققه ــق BNAالت ــك  CNEP، وحق ــورات،البن ــى وف ــا أن   أعل ــظ أيض ويالح

لقــرض شــهد تغيــرات كبيــر ة علــى عكــس حجــم االتكــاليف فــي البنــوك األربعــة لــم ت

أن حجـم البنـوك ال يـؤثر فـي وفـورات الحجـم، وهـذا مـا          الممنوحة وهذا مـا يـدل علـى   

  .يجعلها ال تعتبر من عوائق الدخول إلى السوق

   الجزائري تركيز السوق في القطاع المصرفي: المطلب الثاني

ئـر سـنقوم باالعتمـاد علـى مؤشـر مقلـوب عـدد        الدراسة تركيـز السـوق البنكـي فـي الجز    

ــز   ــبة التركيــ ــات، نســ ــوك  أل المؤسســ ــع  بنــ ــر أربــ  CNEP(كبــ

BANQUE,BADAR,BNA ,CPA, (    أربـع بنـوك    والجدول التالي يبـين الحصـة السـوقية ألكبـر

  . في الجزائر محسوبة على أساس القروض الممنوحة
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  )2008- 2000(الحصص السوقية لمجموعة من البنوك الجزائرية : 5-3الجدول رقم 

  - دينار مليون الوحدة–

    2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

CNEP 

–B- 

القروض 

  الممنوحة

201462 269837 290024 316048 274781 463051 292279 561723 661890 

الحصة 

  السوقية

20,29 25,04 22,91 22,93 17,91 26,03 15,35 25,49 25,32 

BADR   القروض

  الممنوحة

192876 234554 264762 314183 314591 320069 233421 449762 540417 

الحصة 

  السوقية

19,42 21,76 20,91 22,79 20,50 17,99 12,26 20,41 20,67 

BNA   القروض

  الممنوحة 

175385 241269 265090 290426 278787 304228 207828 447739 470490 

الحصة 

  السوقية

17,66 22,39 20,94 21,07 18,17 17,10 10,91 20,32 18,00 

CPA   القروض

  نوحة المم

162426 185838 188428 219405 229753 243437 147237 294018 338152 

الحصة 

  السوقية

16,36 17,24 14,88 15,92 14,97 13,68 7,73 13,34 12,94 

القروض  المجموع

  الممنوحة

732149 931498 1008304 1140062 1097912 1330785 880765 1753242 2010949 

الحصة 

  السوقية 

73,73 86,43 79,64 82,70 71,55 74,81 46,26 79,56 76,93 

إجمالي القروض 

  الممنوحة في القطاع

993053  1077699  1266042  1378474  1534388  1778916  1904102  2203700  2614100  

   -3-الملحق رقم المصدر من إعداد الطالب باالعتماد على 
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سوق، والجدول التالي يبين نسبة التركيز وباالستعانة بالجدول السابق يمكن حساب درجة تركيز ال

  .2009-2000لمصرفي الجزائري سنوات ومقلوب عدد المؤسسات للقطاع ا

  )2009-2000(درجة تركيز السوق البنكي في الجزائر : 6-3الجدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 2000  السنة 

1/n 3.84  3.57  3.57  3.33  3.44  4.16  4  3.84  3.84  3.84  

  
 ـ 76,93 79,56 46,26 74,81 71,55 82,70 79,64 86,43 73,73

  .5-3والجدول 1-3اعداد الطالب باالعتماد على الجدول  :المصدر

حسـب مؤشـر مقلـوب عـدد المؤسسـات كـان سـنة        للسوق من الجدول أن أعلى تركيز يالحظ 

 11-03نون النقـد والقـرض   ، وذلـك مـع دخـول قـا    2003، اما أدنى نسبة فكانت سـنة  2005

، وأدنـى قيمـة لـه    2001سـنة  ) 86.43( قيمة لـه بلغ مؤشر نسبة التركيز أعلى  كما. التنفيذ حيز

بـين المؤشـرين حيـث أنـه خـالل سـنوات        االخـتالف بعـض  أيضـا  يالحـظ   و .2006سنة 

شران فـي اتجـاهين متعاكسـان، وهـذا راجـع إلـى       تغير المؤ 2001،2003،2004،2005،2007

قلـل   البنوك الصغير على الحصص السـوقية للبنـوك الخارجـة مـن السـوق وهـذا مـا        استحواذ

لتركيـز رغـم   نسـبة ا  إلـى انخفـاض  ص السوقية للبنـوك الناشـطة ممـا أدى    الفارق بين الحص

  .د البنوك العاملةتقلص عد

  .تمييز المنتجات: المطلب الثالث

جـزء معتبـر    قطـاع البنـوك فـي الـدول المتقدمـة حيـث يخصـص       يشـهده   على عكس مـا 

ــائن   ــات الزب ــة تطلع ــة لمواكب ــال للبحــث والتطــوير وللدعاي ــم االعم ــن رق ــتحواذم  ولالس

ــه،  ــوقعهم في ــز تم ــوق ولتعزي ــن الس ــى حصــص إضــافية م ــنوات  عل ــي الس وخاصــة ف

األخيــرة حيــث أصــبح تمييــز المنتجــات بــديال للمنافســة الســعرية بــين البنــوك باإلضــافة 

ـ        االهتمـام د أن البنـوك فـي الجزائـر ال تـولي     إلى كونـه عائقـا لـدخول بنـوك جديـدة، نج

ــوير، ولل ــث و التط ــافي للبح ــث الك ــالن، حي ــة واإلع ــث دعاي ــاوز مخصصــات البح ال تتج
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ــوك   ــن البن ــد أحس ــوير عن ــال   %4و التط ــم األعم ــن رق ــر م ــا يفس ــذا م ــار وه  انحس

وعـدم  ، فـي الخـدمات التقليديـة   ) العموميـة والخاصـة  (هـذه البنـوك   الخدمات التـي تقـدمها   

  .زبائن وتقاربها عند مختلف البنوكالمنتجات البنكية المعروضة على التنوع 

  يالجزائر مصرفيقطاع الالأثر هيكل السوق على ربحية  :المبحث الثالث

الحصـول عيهـا    أمكـن وعلى البيانـات اإلحصـائية التـي    تماد على نماذج الدراسات السابقة، باالع

ـ    ل السـوق علـى ربحيـة القطـاع المصـرفي      سنحاول في هذا المبحث تقدير نمـوذج لتـأثير هيك

الجزائري، هذا بعد التطرق لربحية القطـاع بالتحليـل، إلعطـاء صـورة عـن تطـور مؤشـرات        

إلـى غايـة    2002الربحية في القطاع وعن مصادر هذه النتائج خالل فترة الدراسـة الممتـدة مـن    

2008  .  

  الجزائري المصرفي القطاع ربحية :المطلب األول

العائـد  نقوم بتحليـل ثـالث مؤشـرات للربحيـة وهـي      ة القطاع المصرفي الجزائري لدراسة ربحي

 .2008-2002، هـامش الـربح، وذلـك لسـبع سـنوات      على األصول، العائد على حقوق الملكيـة 

  .أهم مؤشرات الربحية للقطاعول التالي يوضح دوالج

  مؤشرات ربحية القطاع المصرفي الجزائري: 7- 3جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

ROA %0,64 %0,41 %0,35 %0,48 %0,89 %1,05 %1,20 

ROE  %10,03 %6,79 %5,83 %8,44 %18,50 %24,57 %25,16 

 40,62% 35,64% 27,99% 16,07% 12,79% 14,46% 21,17%  هامش الربح

   1على الملحق رقم  باالعتمادإعداد الطالب  :المصدر

  :تاليلل اوللتوضيح نقترح الشك
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  .2008-2002مؤشرات ربحية القطاع المصرفي الجزائري  :4-3شكل رقم 

  

  .7-3المصدر اعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم

ـ مؤشـرات  ال اتجاهالحظ توافق في ي حيـث شـهدوا    )هـامش الـربح  ROA,ROE,(لربحيـة  ل ةالثالث

وهي السنوات التـي شـهدت قضـية بنـك الخليفـة و البنـك        2004و 2003خالل سنتي  انخفاضا

حيـز التنفيـذ وهـو     03-11الصناعي التجاري الجزائري، وأيضا دخول قـانون النقـد والقـرض    

 0.35أدنـى مسـتويات الربحيـة ب    2004حيـث حققـت خـالل سـنة      ما أثر في ربحية البنـوك 

قبـل   12.79بـح مقـدر   هـامش ر و  عائد علـى حقـوق الملكيـة،    5.83كعائد على رأس المال و 

العائـد علـى رأس    حتـى بلـغ    2005من سـنة   ابتداءمستمرا أن تعرف مؤشرات الربحية تحسنا 

ــال، ــدالتها   الم ــى مع ــربح أعل ــامش ال ــة وه ــوق الملكي ــى حق ــد عل  ,ROA %1.20( العائ

ROE%25.16  أكبـر معـدل    2008كمـا عرفـت سـنة     2008سـنة  ) %40.62، هامش الـربح

  .)%24.18(والعائد على حقوق الملكية ) %39.74(نمو لهامش الربح 

وبمقارنة تطور مؤشرات الربحية مع تطـور مؤشـر منفعـة األصـول ومؤشـر الرافعـة الماليـة         

يبـين تطـور منفعـة األصـول      يد مصدر التغير في مؤشرات الربحية، والجـدول التـال  يمكن تحدي

  .والرافعة المالية للبنوك الجزائرية
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  2008- 2002ول والرافعة المالية للبنوك الجزائرية منفعة األص: 8- 3جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنة

AU 304,13 282,67 271,83 297,91 319,58 295,32 295,39 

EM 15,67 16,56 16,66 17,58 20,79 23,40 20,97 

  2المصدر إعداد الطالب باالعتماد على الملحق رقم 

شر الرافعـة الماليـة ومنفعـة األصـول للقطـاع المصـرفي الجزائـري        والشكل التالي يوضح مؤ

  .2008-2002خالل الفترة 

  2008-2002منفعة األصول والرافعة المالية للبنوك الجزائرية  :5-3شكل رقم 

  

  .8-3إعداد الطالب باالعتماد على الجدول رقم  :المصدر

العائـد علـى األصـول خـالل سـنتي        يمكـن اسـتنتاج أن إخفـاض   من الشكل والجدول السابقين 

وهـو مـا يعكسـه     التكـاليف  كفـاءة فـي الـتحكم ومراقبـة    ال نقـص إلى يعود ، 2003و  2002

ألصـول وهـو مـا يعكسـه     ا اسـتخدام إلى سـوء   و ،خالل هذه الفترةمؤشر هامش الربح انخفاض 

تحسـنا  في الجزائـري بعـد ذلـك    ، ليشهد القطـاع المصـر  خالل نفس الفترة األصول مؤشر منفعة

 م فـي ارتفـاع مؤشـر   وهـو مـا سـاه   ، خالل باقي سنوات الدراسـة في التحكم ومراقبة التكاليف 
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 ارتفاعـا حيـث حققـت   األصـول   اسـتخدام كفاءة وتذبذب فيما يخص للقطاع،  العائد على االصول

ه لتسـتقر عنـد هـذ    295.32إلـى   2007قبل أن تنخفض خـالل سـنة   2006و 2005سنتي  خالل

إال أن هذا لم يمنع مؤشر العائد على األصـول مـن تحقيـق أعلـى نسـبة نمـو        .2008القيمة سنة 

  .في هذه السنة

ـ  أما فيما  إلـى غايـة سـنة     2002ل فـي ارتفـاع منـذ سـنة     يخص مؤشر الرافعة المالية فقـد ظ

رغـم مـا يكتسـيه هـذا األخيـر مـن        االقتراضالبنوك على  اعتمادوهو ما يوضح توسع  2007

، وانعكست استراتيجية التمويل هذه على مؤشر العائـد علـى  حقـوق الملكيـة فـي هـذه       طرةمخا

إال أنـه سـنة   . االمثـل لألصـول   االسـتخدام حيث تزامنـت  مـع    2004الفترة وخاصة بعد سنة 

مـن   %10بـأكثر مـن    انخفاضـا سجلت الرافعة المالية للقطـاع المصـرفي الجزائـري      2008

إلـى   حيـث انخفـض   نمو العائد على حقوق الملكية في هـذه السـنة   قيمتها وهو ما أثر على معدل

 %27,33و   %74,18، %25,65ب  2007و 2006، 2005بعدما نمى في  13.97%

 .على التوالي

  االستثمارد على ئأثر هيكل السوق على العا: المطلب الثاني

ئـري نقـوم   فـي السـوق المصـرفي الجزا    االسـتثمار لدراسة أثر هيكل السوق على العائد علـى  

  :باستخدام نموذج االنحدار حيث

  .متغير تابع): ROA(االستثمار العائد على 

 ؛الرافعة المالية -

 منفعة األصول؛ -

 تركيز السوق؛ -

 .وفورات الحجم -

  .ت مستقلةامتغير
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نمـوذج بالتسلسـل، مـع اسـتبعاد     الحد تلـو اآلخـر إلـى    اإدخال المتغيرات الويتم ولتقدير النموذج 

 SPSS ببرنـامج   وباالسـتعانة  ير مـؤثرة بوجـود المتغيـرات األخـرى،    ح غالمتغيرات التي تصب

 :تم التحصل على النموذج التالي  15.0

 

                                          (2.42)       (0.031)          (0.007)        (0.008)           

كمـا أن قيمـة    ،)0.86( امـل ارتبـاط بسـيط   تم إدخال الرافعة المالية أوال لكونها تتمتع بـأكبر مع 

P    فـي نمـوذج انحـدار     0.016حيـث كانـت   كانت أصـغر قيمـةROA   علـىEM )  نمـوذج

 داللـة عنـد مسـتوى    وهو ما يعكس اختالف معلمة الرافعة المالية عـن الصـفر   )االنحدار البسيط

مؤشـر  خـال  ثـم تـم اد   .0.062للرافعة المالية فـي النمـوذج النهـائي     P، هذا وكانت قيمة 5%

منفعة األصول لكونها تتمتع بـأعلى ارتبـاط جزئـي مـع العائـد علـى رأس المـال مـع تثبيـت          

   .، ثم تالها مؤشر نسبة التركيزالرافعة المالية

  .ولقد تم استبعاد وفورات الحجم من النموذج لعدم معنويتها

 %63.1قـد بلـغ   باينات، أما بالنسـبة لمعامـل التحديـد المصـحح ف    من الت %81.5النموذج يفسر و

دل على أن النموذج متوسط التوفيـق، كمـا يتميـز النمـوذج بصـغر الخطـأ المعيـاري        وهو ما ي

  . ولذا يمكن القول أن لهيكل السوق تأثير متوسط على مؤشر العائد على رأس المال .للتقدير

ة العائـد  بنقطـة واحـدة  يـؤدي إلـى زيـاد       ةن زيادة هذه األخيرإلى أ تشير معلمة الرافعة الماليةو

ـ نقطة هذا بثبات منفعـة األصـول وتركيـز السـوق     0.09 االستثمارعلى  أن زيـادة مؤشـر    ا، كم

، نقطـة  0.01بنقطة واحدة ينـتج عنـه زيـادة مؤشـر العائـد علـى االسـتثمار ب       منفعة االصول 

ويزيد مؤشر العائد على راس المال بنقطة واحـدة فـي حـال زيـادة مسـتوى تركيـز السـوق ب        

   . نقطة 0.007

  .هذا وتمثل األرقام التي بين قوسين االنحراف المعياري للمعلمة المقابلة
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  سوق على العائد على حقوق الملكيةأثر هيكل ال: المطلب الثالث

نقوم باتباع نفس خطوات تقدير نموذج أثر هيكل السـوق علـى العائـد علـى رأس المـال، لتحديـد       

   : وذلك باعتبارة تأثير هيكل السوق على العائد على حقوق  الملكي

 ؛الرافعة المالية -

 منفعة األصول؛ -

 تركيز السوق؛ -

 .وفورات الحجم -

  .متغيرات مستقلة، ومؤشر العائد على حقوق الملكية متغير تابع

 :نتحصل على النموذج التالي SPSS 15.0ومن خالل برنامج 

 

                                                   (10.4)            (0.54)            (5.16)   

، كمـا  )0.92( أيضـا  لكونها تتمتع بـأكبر معامـل ارتبـاط بسـيط      تم إدخال الرافعة المالية أوالو

نمـوذج  ( EMعلـى   ROEفـي نمـوذج انحـدار     0.003كانت أصغر قيمة حيث كانت  Pأن قيمة 

ـ   ) االنحدار البسيط د مسـتوى داللـة   وهو ما يعكس اختالف معلمة الرافعة المالية عـن الصـفر عن

ثـم تـم ادخـال مؤشـر     . 0.062للرافعة المالية فـي النمـوذج النهـائي     P، هذا وكانت قيمة 5%

مـع تثبيـت    حقـوق الملكيـة  لكونها تتمتع بأعلى ارتباط جزئي مـع العائـد علـى     وفورات الحجم

ومنفعـة األصـول فقـد تـم اسـتبعادها مـن        مؤشر نسـبة التركيـز  ل ، أما بالنسبةوفورات الحجم

   .لعدم اختالف معلماتها عن الصفرموذج الن

 %79.7من التباينات، أما بالنسـبة لمعامـل التحديـد المصـحح فقـد بلـغ        %86.5ويفسر النموذج 

ـ     جيـد وهو ما يدل على أن النمـوذج   وذج بصـغر الخطـأ المعيـاري    التوفيـق، كمـا يتميـز النم

  . حقوق الملكيةلعائد على على مؤشر ا قويولذا يمكن القول أن لهيكل السوق تأثير  للتقدير،

ويشير النموذج السابق إلى أن الزيادة في الرافعة الماليـة بنقطـة واحـدة ينـتج عنـه زيـادة فـي        

ثيرا عكسـيا فـي العائـد    نقطة، هذا وتؤثر وفـورات الحجـم تـأ    2.57العائد على حقوق الملكية ب 
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فـض مـن العائـد علـى     على حقوق الملكية بحيث أن الزيادة في وفورات الحجم بوحدة واحـدة يخ 

وهـو مـا يـدل علـى أن متوسـط       ،في حال ثبات الرافعـة الماليـة   نقطة 3.67حقوق الملكية ب 

   .ؤسسات البنكية في الجزائر تجاوز الحجم األمثلمحجم ال

  أثر هيكل السوق على هامش الربح: المطلب الرابع

م نفـس طريقـة   نسـتخد تقدير نموذج أثر هيكل السوق علـى هـامش ربـح البنـوك الجزائريـة      ل

  :  التقدير في المطلبين السابقين حيث

 ؛الرافعة المالية -

 منفعة األصول؛ -

 تركيز السوق؛ -

 .وفورات الحجم -

  .متغيرات مستقلة، ومؤشر العائد على حقوق الملكية متغير تابع

 :نتحصل على النموذج التالي  SPSS 15.0برنامج  وباستخدام

 

                                                   (10.4)            (0.54)            (5.16)   

، كمـا  )0.85( وتم إدخال الرافعة المالية أوال  لكونها تتمتع بـأكبر معامـل ارتبـاط بسـيط أيضـا     

وهـو مـا     EMعلـى   PMفي نمـوذج انحـدار    0.016كانت أصغر قيمة حيث كانت  Pأن قيمة 

 P، هـذا وكانـت قيمـة    %5الصفر عنـد مسـتوى داللـة    يعكس اختالف معلمة الرافعة المالية عن 

ثم تم ادخـال مؤشـر وفـورات الحجـم لكونهـا تتمتـع       . 0.062للرافعة المالية في النموذج النهائي 

مـع تثبيـت الرافعـة الماليـة، أمـا بالنسـبة لمؤشـر نسـبة          هامش الربحبأعلى ارتباط جزئي مع 

   .ذج لعدم اختالف معلماتها عن الصفرالتركيز ومنفعة األصول فقد تم استبعادها من النمو

 %62من التباينات، أمـا بالنسـبة لمعامـل التحديـد المصـحح فقـد بلـغ         %74.7ويفسر النموذج 

التوفيـق، كمـا يتميـز النمـوذج بصـغر الخطـأ المعيـاري         متوسطوهو ما يدل على أن النموذج 

   .امش الربحهعلى مؤشر  متوسطولذا يمكن القول أن لهيكل السوق تأثير . للتقدير
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تؤثر تأثير اجابي فـي هـامش الـربح،  حيـث يزيـد      ويشير النموذج السابق إلى أن الرافعة المالية 

، هـذا مـع ثبـات    هامش الربح ب أكثر من ثالثة نقاط كلما زادت الرافعـة الماليـة بنقطـة واحـدة    

ـ تؤثر وفورات الحجم تأثيرا عكسيا فـي العائـد علـى حقـوق الملكيـة      و. وفورات الحجم ا فـي  كم

حيـث أن الزيـادة فـي وفـورات     نموذج انحدار العائد على حقوق الملكية علـى هيكـل السـوق،    

نقطـة فـي حـال ثبـات      6.16الحجم بوحدة واحدة يخفض من العائـد علـى حقـوق الملكيـة ب     

  . الرافعة المالية

حـة  وعليـه فـإن ربي  أدخلـت،  ثة السابقة يالحظ أن جميع متغيرات الدراسـة قـد   النماذج الثالومن 

، إال أن بعـض المتغيـرات تـؤثر فـي بعـض مؤشـرات       هـذه المتغيـرات  السوق تتأثر بجميـع  

والتابعـة   ةربحية دون أخرى، وتختلف أيضـا شـدة التـأثير علـى حسـب المتغيـرات المسـتقل       ال

  . المستعملة
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  : خالصة الفصل الثالث

بــرزت أربعــة مراحــل أساســية مــر المصــرفي الجزائــري  مــن خــالل دراســتنا للقطــاع

خــالل فتــرة  مــن مرحلــة النشــأة ابتــداءإلــى غايــة اليــوم،  االحــتالل الفرنســي منــذ بهــا

ــم  ــتالل، ث ــور االح ــة ظه ــتقالل مرحل ــد االس ــري بع ــام المصــرفي الجزائ ــن النظ  إرث م

ــات ــل المؤسس ــودة والهياك ــرة اإلصــالحات وال  ، الموج ــاع فت ــك القط ــد ذل ــهد بع ــي  ليش ت

ــة   ــن اإلصــالح، الموج ــيتين م ــوجتين أساس ــت م ــىعرف ــنة  األول ــد س ــة  1986بع والثاني

ــنة  ــد س ــاءت ، 2003بع ــا ج ــاع   كم ــة القط ــأثر ربحي ــد ت ــث لتؤك ــل الثال ــائج الفص نت

ــه، ــري بهيكل ــة المصــرفي الجزائ ــائج الدراســة النظري ــى غــرار نت ــائج الدراســات  عل ونت

  .التجريبية السابقة
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ــدفت ــذه  ه ــةه ــى الدراس ــيم إل ــرأ تقي ــل  ث ــىهيك ــوق عل ــاعأداء ا الس ــرفي  لقط المص

ــفة  ــه بص ــى ربحيت ــة وعل ــفة عام ــري بص ــة الجزائ ــي، خاص ــوذج  نمتبع ــك نم ــي ذل ف

ــل( ــلوك -هيك ــ )أداء -س ــن  أخوذالم ــادم ــناعي االقتص ــار ، الص ــم اختي ــاع  وت القط

، لمـا للقطـاع مـن    الدراسـة  اتفرضـي الجزائـري لنختبـر تجريبيـا مـدى صـحة      المصرفي 

فـي االقتصـاديات الوطنيـة، وكـذلك للتحـوالت التـي مـر بهـا هيكلـه نتيجـة           أهمية بالغـة  

ــنة   ــد س ــة بع ــفة خاص ــته بص ــي مس ــالحات الت ــار  1990اإلص ــا باختب ــمح لن ــا يس ، مم

  .بشكل يعطي أكثر مصداقية للنتائجالعالقة 

  :جاءت نتائج الدراسة على النحو التاليو

عالقــة الالصـناعي تجلـت    االقتصــاداالقتصـاد الجزئـي و  مـن خـالل دراسـتنا ألدبيــات     -

الربحيـة، حيـث اتفقـت جميـع الدراسـات علـى التـأثير        الموجودة بـين هيكـل السـوق و   

الذي يمارسـه الهيكـل علـى الربحيـة رغـم أنهـا اختلفـت فـي طريقـة التحليـل حيـث            

ــت بــ  ــي و  تأرجح ــاد الجزئ ــي االقتص ــيط ف ــة ين التبس ــاد  اإلحاط ــاملة لالقتص الش

الصناعي، وكذلك مـن حيـث أهميـة وثقـل هيكـل السـوق فـي تحديـد الربحيـة، وهـذا           

ــين الهيكــل والســلوك  ــى المفاضــلة ب تصــاد الصــناعي، حســب مــدارس االقراجــع إل

ــل،     ــاس للتحلي ــر األس ــوق حج ــل الس ــة هيك ــة التقليدي ــر المدرس ــا تعتب ــتبينم  جعل

ــلوك الم  ــناعي س ــاد الص ــة لالقتص ــة الحديث ــل، المدرس ــور التحلي ــات مح ــم ؤسس رغ

يقـوم بـه علـى ربيحـة     القـوي و المباشـر الـذي     التـأثير حـول   الحقلـين هذا ال يختلف 

 .نسلم بصحة الفرضية األولى قما سبللقطاع ، لذ وم

ــري - ــة  عــرف االقتصــاد الجزائ ــي عملي ــادة ف ــملت ، واإلصــالحخطــوات ج ــي ش الت

ــرفي،  ــاع المص ــذه      القط ــع ه ــيا م ــة تماش ــوالت جذري ــدة تح ــرف ع ــث ع حي

 :مراحل أساسية مر القطاع المصرفي الجزائري بثالثةاإلصالحات، وقد 

ــة  • ــتاللمرحل ــك   : االح ــي تل ــري ف ــاد الجزائ ــة االقتص ــت ازدواجي ــد انعكس وق

ــز   ــث تمي ــرفي الجزائري،حي ــاع المص ــى القط ــرة عل ــن الفت ــوعين م ــود ن بوج

ــة  ــات البنكي ــاد    : المؤسس ــل االقتص ــة لتموي ــورة موجه ــة متط ــات بنكي مؤسس
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ــي،  ــة أالفرنس ــات بنكي ــومؤسس ــات التقليل تق ــة للقطاع ــت موجه ــدطــورا كان ة ي

 والنشاطات المحلية الجزائرية؛

ــة  • ــرة   : 1985-1962مرحل ــذه الفت ــزت ه ــورتمي ــيادة   بظه ــات الس مؤسس

ــيم    ــرا لتقس ــوك نظ ــين البن ــة ب ــدام المنافس ــزت بانع ــا تمي ــة، كم ــة المالي الوطني

مهامها بـين القطاعـات ولعـدم قـدرتها علـى اتخـاذ القـرارات بسـبب المركزيـة،          

ــا   ــي كونه ــا ف ــر دوره ــام   أداةونحص ــيا والنظ ــة تماش ــات الدول ــذ مخطط لتنفي

 ؛االشتراكي المتبع في تلك الفترة

ــة  • ــمين،  : اإلصــالحاتمرحل ــى قس ــة إل ــذه المرحل ــيم ه ــن تقس   اإلصــالحاتيمك

 .1990التي جاءت بعد  واإلصالحات 1986-1989

صــدور مــع  التــي شــهدها القطــاع خــالل الفتــرة األولــى اإلصــالحاتوقــد ســمحت 

ــرض   ــد والق ــانون النق ــوك    10-90ق ــام البن ــري أم ــرفي الجزائ ــوق المص ــتح الس بف

ــا انع ــذا م ــة، وه ــوك الناشــطة الخاصــة و األجنبي ــى عــدد البن ــي القطــاع كــس عل ف

ــرة   ــالل الفت ــر   2003-1990خ ــدها األم ــأتي بع ــذا    11-03، لي ــن ه ــيق م ليض

ــن    ــع م ــاح، وليرف ــراءاتاالنفت ــة     اإلج ــات البنكي ــف المؤسس ــة، لتكيي االحترازي

 لــم تســتطع أن تواكبــه بعــض البنــوك الجزائريــة مــع المقــاييس العالميــة، وهــذا مــا

ــا ــب ســحب اعتماده ــ ،فاضــطرت لطل ــين لن ــذا تب ــهدها  اإلصــالحاتا أن له ــي ش الت

القطـاع أثـرت وبشـكل مباشـر علـى هيكــل السـوق المصـرفي الجزائـري، وهـذا مــا          

ــة  ــية الثاني ــن الفرض ــطر األول م ــدعم الش ــا، ي ــر  كم ــى  أث ــل عل ــي الهيك ــر ف التغي

ســيطرة البنــوك العموميــة علــى النشــاط البنكــي رغــم المنافســة البنكيــة فــي القطــاع 

ــر ــي الجزائ ــبيا ، ف ــوقية صــغيرة نس ــديثا بحصــص س ــدة ح ــوك المعتم ــاء البن ، واكتف

ــده ــا يؤك ــذا م ــرات،   وه ــذه التغي ــاع به ــة القط ــرات ربحي ــأثر مؤش ــكلت ت ــث ش حي

 دفعنـا لتأكيـد   مـا فـي هـذه المؤشـرات،     نقـاط انعطـاف   اإلصـالحات الـدخول  سنوات 

تـي  ال باإلصـالحات لمنافسـة البنكيـة   ي مـن الفرضـية القائـل بتـأثر شـدة ا     الشطر الثـان 

  . مر بها القطاع البنكي الجزائري
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ــة القطــاع - ــأثر مؤشــرات ربحي باإليجــاب بكــل مــن  درجــة المصــرفي الجزائــري  تت

، بينمـا تـؤثر وفـورات الحجـم سـلبا      األصـول تركيز السـوق، الرافعـة الماليـة ومنفعـة     

المصـرفي الجزائـري   في مؤشـرات الربحيـة، وهـو مـا يعكـس قـدرة هيكـل السـوق         

علــى التــأثير فــي ربحيــة القطــاع بصــفة خاصــة، وبأدائــه بصــفة عامــة، كمــا يــدل 

، وهــو مــا يتوافــق مــع ههيكلــالمصــرفي الجزائــري بعلــى ارتبــاط ربحيــة القطــاع 

 .الفرضية الثالثة للدراسة

  :يلي مابناءا على النتائج السابقة نقترح : اقتراحات

ــة دور  – ــرض  تقوي ــد والق ــس النق ــزي ومجل ــك المرك ــن  البن ــز  م ــالل تعزي خ

، تــدعيما للمنافســة و للتقليــل مــن تــدخل الدولــة خاصــة بعــد صــدور اســتقالليتهما

 ؛11-03 األمر

لعــدم بلــوغ الســوق المصــرفي الحجــم  تشــجيع دخــول مؤسســات بنكيــة جديــدة،  –

 األمثل؛

مــن ســيطرة البنــوك العموميــة  يــفخفتدعــم البنــوك الخاصــة وتفعيــل دورهــا، لل –

 على السوق المصرفي الجزائري؛

ــذلك،   – ــديم المســاعدات الالزمــة ل ــي عصــرنة البنــوك وتق الحــث علــى المضــي ف

مفهــوم البنــك الشــامل لتغطيــة كافــة  إدخــالفــي مقــدمتها التطــوير التكنولــوجي، 

 .متطلبات العمالء

  : أفاق البحث

اســتكماال للدراســة ولتغطيــة جميــع الجوانــب المتعلقــة بالموضــوع نقتــرح        

  :التالية اإلشكاليات

ربيحــة المصــرفي الجزائــري وأثــره علــى  ســوقاالســتراتيجي فــي الالســلوك  –

 ؛القطاع

ــتراتيجية – ــوالت      إس ــل التح ــي ظ ــري ف ــرفي الجزائ ــام المص ــف النظ تكيي

 االقتصادية العالمية؛

 .تنافسية البنوك الجزائرية تحرير القطاع المصرفي وسبل دعم –
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 .1981 ،القاهرة ،العربية النهضة دار ،الصناعي المشروع اقتصاديات: موسى رشاد أحمد  1
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 .2002 ،القاهرة  العربية، النيل

 مؤسسة ،االئتمان وتقديم الودائع تعبئة استراتيجية، المصارف إدارة :محمود حمزة الزبيدي  4

 .2000 ،األردن ،والنشر للطباعة الوراق

 .2001 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،البنوك تقنيات: لطرش الطاهر  5

 الدوحة مطابع األمة، كتاب ،والتنظيم الحرية بين اإلسالمية البنوك عطية، الدين جمال  6

 . 1986قطر،  الحديثة،

  .1974 ،القاهرة شمس، عين مكتبة ،البنوك في قانونية بحوث: النوري حسين  7

 . 1994،الرياض ،دارالمريخ ،الطاهر بشير فريد تعريب ،الصناعة اقتصاديات: كالرك روجر  8

 والتوزيع للنشر الميسرة دار ،2ط ،البنوك إدارة: جودة أحمد محفوظ رمضان، سليم زياد  9

 .1996 ،األردن ،عمان، والصناعة

 وتحليلية، تطبيقية دراسة ،العمالء أموال استثمار في التجارية البنوك دور: النصر سيف سعيد  10

 .2000 اإلسكندرية، الجامعة، شباب مؤسسة

 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،والبنوك النقود اقتصاديات: دياب أبو سلمان  11

 .1996 بيروت،

 ،الجزائر الجامعية، المطبوعات ديوان ،2ط ،البنوك اقتصاد في محاضرات: القزويني شاكر  12

1992.   
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 والمؤسسات المصارف في األداء وتقييم والرقابة المحاسبة نظم: السيسي حسن الدين صالح  13

  .1998 بيروت ،والنشر للطباعة الوسام دار ،المالية
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 الجامعية، المعرفة دار ،وتطبيقاتها البنوك إدارة: قحف أبو السالم عبد حنفي، الغفار عبد  16
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 مصر اإلسكندرية، الجامعية الدار ،وإدارتها عملياتها الشاملة البنوك: الحميد عبد المطلب عبد  18

2000.  

 الطيب، دارالكلم ،منها اإلسالمية الشريعة وموقف المصرفية الخدمات: زعترى الدين عالء  19

 .2000 ،دمشق

 دارالشروق، ،والقانون اإلسالمية الشريعة في المصرفية واألعمال المصارف: الجمال غريب  20

 .1972, القاهرة

 واستراتيجي كمي مدخل البنوك إدارة: الدوري الرحمن عبد مؤيد ،الحسيني الحسن فالح  21
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1999. 
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  مصاريف ومؤشرات ربحية القطاع المصرفي الجزائري -1-ملحق رقم 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

pib 4123
,5 

4260
,8 

4541,9 5 266,80 6 150,40 7 563,60 8 520,60 9306,2 10 
993,80 

total actif/pib  25,72623
792 

41,77584
112 

52,55024
063 

56,1 61,8 69,3 66,3 

total 
actif 

  1168,46 2200,25 3232,05 4243,179
6 

5265,730
8 

6449,196
6 

7288,889
4 

part 
actif 

  87,5 92,8 92,1 91,4 91,7 92,2 90,8 

actif 
public 

  1022,402
5 

2041,832 2976,718
05 

3878,266
154 

4828,675
144 

5946,159
265 

6618,311
575 

roe   8,11 6,24 3,93 5,63 17,41 23,64 25,01 

roa   0,51 0,37 0,23 0,3 0,75 0,87 0,99 

lf   16 17 17 18 23 27 25 

oe 
public 

  64,29411
529 

121,0701
667 

174,2099
622 

206,6571
663 

208,0130
016 

218,8307
344 

261,9803
462 

resultat   521,4252
75 

755,4778
4 

684,6451
515 

1163,479
846 

3621,506
358 

5173,158
561 

6552,128
459 

t charg/ t 
produit 

 95 98 97 92,02 77,14 69,24 60,03 

MARGE DE 
PROFIT  

 17,29 13,85 7,46 10,7 25,11 33,39 40,07 

MARGE 
BANCAIR 

 2,97 2,7 2,58 2,82 2,97 2,61 2,47 

part 
actif 

  0,125 0,072 0,079 0,086 0,083 0,078 0,092 

actif 
privé 

  146,0575 158,418 255,3319
5 

364,9134
456 

437,0556
564 

503,0373
348 

670,5778
248 

roe p   21,59 12,57 23,59 25,43 23,4 28,1 25,6 

roa p   1,58 0,91 1,72 2,38 2,49 3,21 3,27 

lf p   14 14 14 11 9 9 8 

tcharg/tproduit  78 86 76 62,3 71,47 61,6 61,37 

resultat   230,7708
5 

144,1603
8 

439,1709
54 

868,4940
005 

1088,268
584 

1614,749
845 

2192,789
487 

oe privé   10,68878
416 

11,46860
621 

18,61682
721 

34,15233
978 

46,50720
446 

57,46440
728 

85,65583
934 

MARGE DE 
PROFIT 

 44,63 20,44 39,74 50,88 40,54 45,83 42,31 

   3,54 4,46 4,33 4,67 5,69 7,01 7,73 

total oe   74,98289
945 

132,5387
729 

192,8267
894 

240,8095
061 

254,5202
061 

276,2951
417 

347,6361
856 

résultat total   752,1961
25 

899,6382
2 

1123,816
106 

2031,973
847 

4709,77 

4942 
6787,908
405 

8744,917
947 

roa 
total 

  0,64 

 
0,41 0,35 0,48 0,89 1,05 1,20 

Roe T    10,03 6,79 5,83 8,44 18,50 24,57 25,16 

  .2008-2003للسنوات  رير البنك المركزيتق: المصدر
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مؤشرات ربحية القطاع المصرفي الجزائري -2-الملحق رقم   

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

résultat total  752,20 899,64 1123,82 2031,97 4709,77 6787,91 8744,92 

roa total 0,64 0,41 0,35 0,48 0,89 1,05 1,20 

resultat 
PUBLIC 

521,43 755,48 684,65 1163,48 3621,51 5173,16 6552,13 

PRIVé 230,77 144,16 439,17 868,49 1088,27 1614,75 2192,79 

actif public 1022,40 2041,83 2976,72 3878,27 4828,68 5946,16 6618,31 

actif privé 146,06 158,42 255,33 364,91 437,06 503,04 670,58 

MARGE DE 
PROFIT 
public 

17,29 13,85 7,46 10,70 25,11 33,39 40,07 

MARGE DE 
PROFIT privé 

44,63 20,44 39,74 50,88 40,54 45,83 42,31 

MARGE 
BANCAIR 
public 

2,97 2,70 2,58 2,82 2,97 2,61 2,47 

matgebancair 
privé 

3,54 4,46 4,33 4,67 5,69 7,01 7,73 

total actif 1168,46 2200,25 3232,05 4243,18 5265,73 6449,20 7288,89 

pnb public 3036,54 5512,95 7679,93 10936,71 14341,17 15519,48 16347,23 

pnb privé 517,04 706,54 1105,59 1704,15 2486,85 3526,29 5183,57 

pnb yotal 3553,58 6219,49 8785,52 12640,86 16828,01 19045,77 21530,80 

marge de 
profit  

21,17 14,46 12,79 16,07 27,99 35,64 40,62 

AU 304,13 282,67 271,83 297,91 319,58 295,32 295,39 

EM 15,67 16,56 16,66 17,58 20,79 23,40 20,97 

 

.1و الملحق رقم  2008-2002رير نشاط البنوك، تق2008- 2003تقرير البنك المركزي  :المصدر  
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.القروض الممنوحة والحصص السوقية لعينة من المصارف الجزائرية -3- ملحق رقم  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

CNEP –
B- 

القروض 
 الممنوحة

20146
2 

26983
7 

29002
4 

31604
8 

27478
1 

46305
1 

29227
9 

56172
3 

66189
0 

الحصة  
 السوقية

20,287
1347 

25,038
2528 

22,907
9288 

22,927
382 

17,908
1823 

26,029
9531 

15,349
9655 

25,489
9941 

25,319
9954 

BADR  القروض
 الممنوحة

19287
6 

23455
4 

26476
2 

31418
3 

31459
1 

32006
9 

23342
1 

44976
2 

54041
7 

الحصة  
 السوقية

19,422
5283 

21,764
3331 

20,912
5764 

22,792
0875 

20,502
7021 

17,992
3616 

12,258
8496 

20,409
4024 

20,673
1571 

BNA  القروض
 الممنوحة 

17538
5 

24126
9 

26509
0 

29042
6 

27878
7 

30422
8 

20782
8 

44773
9 

47049
0 

الحصة  
 السوقية

17,661
1923 

22,387
4199 

20,938
4839 

21,068
66 

18,169
2636 

17,101
8755 

10,914
7514 

20,317
6022 

17,998
1638 

CPA  القروض
 الممنوحة 

16242
6 

18583
8 

18842
8 

21940
5 

22975
3 

24343
7 

14723
7 

29401
8 

33815
2 

الحصة  
 السوقية

16,356
2267 

17,243
9614 

14,883
2345 

15,916
5135 

14,973
5921 

13,684
5697 

7,7326
2147 

13,342
0157 

12,935
6949 

القروض  المجموع
 الممنوحة

99305
3 

10776
99 

12660
42 

13784
74 

15343
88 

17789
16 

19041
02 

22037
00 

26141
00 

الحصة  
 السوقية 

73,727
082 

86,433
9672 

79,642
2236 

82,704
643 

71,553
74 

74,808
7599 

46,256
188 

79,559
0144 

76,927
0112 

اجمالي 
 القروض 

 73214
9 

93149
8 

10083
04 

11400
62 

10979
12 

13307
85 

88076
5 

17532
42 

20109
49 

 )cnep-b,BADAR, BNA, CPA( وميزانيات وجداول حسابات نتائج البنوك ،2008- 2002 رير البنك المركزيتق :المصدر

2000-2008  . 
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تكاليف ووفورات حجم عينة من البنوك الجزائرية   4ملحق رقم   

المتو 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  
 سط

BNA 14001 14161 14097 13993 13081 13696 13949 15705 17430 التكاليف الكلية  

القروض  
 الممنوحة

17538
5 

24126
9 

26509
0 

29042
6 

27878
7 

30422
8 

20782
8 

44773
9 

47049
0 

 

0,00 0,222- 0,004 0,023- 0,764 1,120 0,190- 1,132- 0,263- - وفورات الحجم 
7 

CNEP  
B- 

القروض 
 الممنوحة

20146
2 

26983
7 

29002
4 

31604
8 

27478
1 

46305
1 

29227
9 

56172
3 

66189
0 

 

  22638 21530 22119 24311 20916 19664 22382 20418 27520 التكاليف الكلية 

- 0,289 0,029- 0,244 0,237 0,488- 1,353- 1,286 0,760- - وفورات الحجم 
0,07
2 

BDL  القروض
 الممنوحة

57402 62648 72944 86195 90542 10750
2 

69702
6 

13901
0 

15780
4 

 

  5403 5612 6028 5983 6133 5719 6028 6311 6630 التكاليف الكلية 

0,00 0,275- 0,086 0,001 0,131- 1,435 0,282- 0,273- 0,526- - وفورات الحجم 
4 

BARAK
A 

القروض 
 الممنوحة

5406 8119 12467 17538 25245 26266 19580 39533 51766  

  1658 1741 1351 1198 1209 949 767 620 494 التكاليف الكلية 

0,19 0,154- 0,283 0,502- 0,225- 0,623 0,583 0,443 0,508 - وفورات الحجم 
5 

 

  .BNA, CNEP-B, BDL, BARAKA(2001-2008(رير نشاط البنوك تق

 

 

 


