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 الشكر
احلمد والشكر اوال هلل عز وجل أن كان نصريي يف كل حني 
ومدين بالقوة واإلميان والصرب والتوفيق، فاحلمد اهلل كثريا يوايف 

.نعمه ويكايف مزيده  

ال يسعين وأنا يف هذا املقام إال ان أتقدم بشكري وتقديري 
 الربوفيسور بن عيشي بشري،: وعرفاين اىل االستاذ املشرف

ائحه، وكذا صربه وسعة الذي مل يبخل علي بإرشاداته ونص
.حي فيه  روح التواضع واملعاملة اجليدةأصدره، كما   

على  اكما اتقدم بالشكر اىل أعضاء جلنة املناقشة الذين وافقو 
 مناقشة وإثراء هذا العمل

من بعيد أو قريب يف  كما اتقدم بالشكر لكل الذين سامهوا
 امتام هذا العمل
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 االهداء
 اىل ينوبوع احلنان ، الغالية امي رجاء دعوهتا 

  ع  عهر قونة دريب، الوالد الكرمي أمد اهللاىل أي

 اىل كل اإلخوة، القريب منهم والبعيد

هللا هاظحف ةيلاغلا يتجو ز  ىلا  

 اىل الذين وقفوا جبانيب وقامو مبساعديت الجناز هذا العهل

 اىل كل من ميزج بني العلم واألخالق



.  



ABSTRACT. 

     This study aims to analyses the impact of market frame through it's 

dimensions (market concentration, barriers to entry, product differentiation, 

integration) on the efficiency of banks by touching the concepts of the vertical 

frame and efficiency of banks, depending some hypothesis that's related to 

industrial economics « «structure-conduct-performance », in addition to the 

hypothesis of the traditional efficiency and the hypothesis of efficiency 

X focusing on the model SCP, so that it provides a new tool of analyzing that's 

close to the reality of economics, because the conduct and performance of banks 

in competition differs than monopoly, that leads to make organization to look 

for strategies that make them adopt the structural changes that arises on that 

bank market in order to augment it's efficiency then it's performance in general. 

     After calculating the market structure indicators for the Algerian banks 

(market concentration, access barriers) and calculating the bank efficiency using 

the random cost limit model, the study found a positive correlation between 

concentration and inefficiency levels in Algerian banks during the study period. 

In the Algerian banking system, the levels of inefficiency have increased. This is 

reflected in the role of the state protecting the public sector, as it always finances 

banks despite their losses. 

KEYWORDS:  

     Banking industry, market structure, structure-behavior-performance model, 

banking efficiency. 
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 المقدمة
 

 أ
 

يكتسيالقطاعاملصريفأمهيةبالغةحيثيعتربالدعامةاألساسيةللنشاطاالقتصادييفأيبلد،إذايساهم
األخرى، االقتصادية القطاعات وتنمية تطوير يف كبري أصحاببشكل من الودائع جتميع خالل وذلكمن

.منحهاعلىشكلقروضومعاودةالفوائض

ا الكبرية التطورات املصريفإن القطاع شهدها استعمالليت تاايد لل ويف العا،م، االعالمتكنولوجيايف
البنوكاىلمواكبةخمتلفالتطوراتومسايرهتاخاصةمناجلانباالدارياضطرواالتصالخاللاملدةاألخرية،مما

واملايل املايلواالقتصاديواملايلورفع عدتحتوالتكالتحرير االقتصاد شهد كما السلع، حركة وحترير القيود
 املصريف القطاع تأثر ولقد القطاعكغريهواخلدمات، اجلاائرامن بينها ومن الدول فقامت التحول، هبذا ت
.بإجراءاتمنأجالحتريرقطاعهااملصريف

تغريات،اليعتربتقييمكفاءةالبنوكوالعملعلىمراقبةنشاطهاأمرضروريلبقاءالبنوكيفللاملخاطرو
وثالعديدمناألزماتاملاليةاليتكانسببهاالرئيسيالبنوك،لذافقياسالكفاءةهذهاالخريةمتكنمندوكذاح

معرفةنقاطالقوةونقاطالضعف،وحماولةتصحيحاالحنرافاتوتداركاألوضاعكمايظهرالتطوريفادواتقياس
الصناعةاملصرفية،ويتضحذلكمنخاللتطورأوحتس نالعديدمنالكفاءةاملصرفيةعنامهيةاألداءاالجيايبيف

.املؤشراتوالتقنياتلقياسهذهالكفاءة

سلوكاداء،والذيقوماساساعلى-شهدالقطاعاملصريفكغريهمنالقطاعاتاىلاستخداممنوذجهيكل
ا لل يف وهذا النموذج، ب نعناصر العالقة طبيعة البحثعن تلكعملية تنشطهبا اليت لظروفاألساسية

لالصناعات،وعادةمامتاستخداممتغريينيفالدراساتالسابقة،سواءكانتمتعلقةباهليكلمعاألداءأواهليك
.معالسلوكأوالسلوكمعاألداء

لسلطاتاملشرفةذايدفعاداءتتمعلىأساسالكفاءة،فإنهوعادةمايربطالعالقةب نهيكلالصناعةواأل     
وكعلىتطويركفاءهتا،دونتقييدعمليةاالندماجداخلاعةاملصرفيةالعملعلىتشجيعالبنعلىنشاطالصن

حتديدبإمكاهناالصناعة،غريأناملشكلالذيميكنانتواجههتلكالسلطاتيكمنيفاختياراملؤشراتاليت
احلقيقيةاليتتربطقةبإمكانهالتعبريعنالعالديدالنموذجالذياهليكلاحلقيقيللصناعةاملصرفية،اىلجانبحت

.هيكلالصناعةبادائها
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 االشكالية

:منخاللماسبقميكنطرحاالشكاليةالرئيسيةهلذهالدراسةعلىالنحوالتايل

 ؟للبنوك الجزائريةالى أي مدى يمكن ان يؤثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية 

:ملعاجلةهذهاالشكاليةميكنطرحاألسئلةالفرعيةالتاليةو

 ؟وكيفميكنقياسمؤشراتهعلىالبنوكاجلاائريةيأهمحمدداتهيكلالسوقاملصريف،ماه 
 هومفهومالكفاءةوكيفيتمقياسها؟ما 
 كيفتؤثرحمدداتهيكلالسوقعلىالكفاءةاملصرفية؟
 لةباجلاائر؟كيفميكنحتسنكفاءةالبنوكالعام

 فرضيات الدراسة

 القلة؛باحتكاراائركلالسوقاملصريفيفاجلييتمياه 
 ؛اجلاائريةتوجدعوائقدخولعاليةللصناعةاملصرفية 
 أوكفاءةالتكاليف؛ختصيصيةأوفنيةتتمتعالبنوكاجلاائريةبكفاءةعالية،سواءكانتكفاءة 
 بدرجةكبريةصارفالعاملةباجلاائريؤثرتركاالسوقعلىمستوياتالكفاءةبامل.

 أسباب اختيار الموضوع

:لعلامههاوراءهمجلةمناملربراتواألسبابهلذااملوضوعكاناختيارناإن

 الرغبةيفتناولهذااملوضوعألنالقطاعاملصريفيعتربمهمجدابالنسبةللقطاعاتاالقتصاديةاألخرى؛
 بيعةالقطاعاملرصريف،وذلكمنخاللتسليطالضوءعلىمستوياتالرتكاحماولةالتطرقاىلهيكلوط

 وخمتلفالعراقيلاليتتعيقالدخولاىلهذاالقطاع؛
 ؛التعرفعلىالنتائجاحملققةيفجمالاألداءللصناعةاملصرفيةوخاصةالكفاءة 
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 ا ورفعمنمستوياتالكفاءة بدائللتحس نهيكلالصناعة اجياد ومنمثاالداءبصفةملصحماولة رفية
.عامة

 أهداف الدراسة

:النتائجأمههاهندفمنخاللهذهالدراسةاىلالوصولاىلجمموعةمن

 توضيحمكانةالقطاعاملصريفيفالسوقاجلاائرية؛ 
 حماولةحتس نهيكلالسوقاملصريفاجلاائري؛ 
 ناعةاملصرفيةاجلاائرية؛قياسالكفاءةاملصرفيةمنخاللتقديردالةالتكاليفللص 
 حتليلوفراتاحلجموالنطاقللمصارفاجلاائرية؛ 
 حماولةوضعمنوذجب نتركاالسوقاملصريفوالكفاءةاملصرفية.

 الدراسة هميةأ

من حيثيعتربالقطاعاملصريفيفالوقتاحلايلهو القطاعيفحدذاته، منأمهية الدراسة تكمنامهية
،واجلاائركغريهامندولالعا،متسعىاىلتطويرسيةاحملركةملختلفمشاريعالتنميةيفالدولالقطاعاتاألسا

.بصفةعامةآداءههذاالقطاعمنخاللحتس ن

يلعبموضوعالكفاءةاملصرفيةامهيةبالغة،حيثتساهمالكفاءةمنرفعمستوىاخلدماتاملقدمة،وبالتايل
.صريفاجلاائرياملرفعتنافسيةالقطاع

 المنهجية المتبعة

علىكلمايتعلقجبوانبهيكلالسوقوالكفاءةلإلطالعاعتمدنايفهذهالدراسةعلىاملنهجالوصفي
املصرفية،واملنهجالتحليليمنخاللحتليلخمتلفاالحصائياتاليتمتمعاجلتهاباجلداولواألشكالالبيانية،كما

.الرتكاوالكفاءةاملصرفيةوالعالقةبينهماتقياسمستويايفياسياملنهجالقاستخدمنا
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 حدود الدراسة

واملتواجدةمقراهتابالعاصمةاجلاائرتتمثلاحلدوداملكانيةللدراسةيفجمموعةالبنوكالعموميةالعاملةباجلاائر
 60)وهيستة بنوكمتثلتيف( القرضالشBNAالبنكالوطيناجلاائري: البنكCPAعيباجلاائري، ،

،الصندوقالوطينBDL،بنكالتنميةاحملليةBADR،بنكالفالحةوالتنميةالريفيةBEAاخلارجياجلاائري
.BADلالستثمار

:فتمثلتيفمايليامنيةالأمامنحيثالفرتة

 نخالل،وذلكم2610اىل2662سنةمن12منحيثدراسةالكليةللقطاعاملصريففكانت
 دراسةاجملاميعالكليةمنودائعوقروضوحصصالبنوكالعموميةواخلاصة؛

 وذلكحسباملعطيات2614اىل2662سنواتخاللالفرتةمن16اماالدراسةالقياسيةفكانت،
.املتوفرة

 الدراسات السابقة

  وذج حد مالية ونمائرية باستخدام النسب الفاطمة الزهراء نوي، تقييم كفاءة أداء البنوك الجز
كومريلاةعماج،ةروشنمريغريتسيجامةركذم ،4002-4002التكلفة العشوائية خالل الفترة 

، ثيح .2669،ندرألا اجلاائرية للبنوك املصرفية الكفاءة تقييم حول الدراسة هذه اشكالية تدور
اىلتطورأداءالنظاماملصريفباإلضافةوتطرقتاىلاالطارالنظريملفهومالكفاءةاملصرفيةوطرققياسها

اجلانبالتطبيق خالل من العشوائيةاستخدامحاولتياجلاائري، التكلفة ومنوذجحد النسباملالية
كنموذجكمي،هبدفقياسمروناتاالحاللومروناتالطلبالسعريةووفراتاحلجموالنطاقلعينة

الدراسةأنالبنوكاجلاائريةحملالدراسةتتمتعتتكونمنستةبنوكجاائرية،وأهمماتوصلتاليههذه
الذي األمر علىالتحكميفتكاليفها، بالقدرة التتمتع اإلنتاجوالكنها إحاللب نعناصر بكفاءة

 .جعلهاالحتققوفراتحجمكماأهناتتمتعبوفراتنطاقتتيحهلاتنويعمنتجاهتا
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  ةركذم،راسة حالة القطاع المصرفي الجزائريد–علي بن الطاهر، هيكل السوق وربحية القطاع
حيثجاءتهذهالدراسةلتب نتأثري،2616/2611،رئااجلا،ةركسبةعماج،ةروشنمريغريتسيجام

اىل وخلصتالدراسة االرتباطبينهما، ومدىقوة القطاعاملصريفاجلاائري، السوقعلىرحبية هيكل
تأكيدهذهالعالقة،وهومايعكسقدرةهيكلالسوقاملصريفيفاجلاائرعلىالتأثرييفرحبيةالقطاع

 ةخاصة،وبأدائهبصفةعامة،كمايدلعلىارتباطرحبيةالقطاعاملصريفاجلاائريهبيكليهبصف
 دراسة حالة الصناعة المصرفية في  -محمد رضا بوسنة، تحليل العالقة بين هيكل الصناعة واألداء

،ةركسبةعماج،ةروشنمريغهاروتكدةحورطأ ،(4002-4002)الجزائر خالل الفترة 
الع ،2612/2610 حتليل على الدراسة قامت الحيث السوق هيكل ب ن الصناعةألداءواقة يف

عةفرضياتأساسيةخاصةبأراختبار،حيثمتالعملعلىBERGERاملصرفيةمنخاللمنوذج
واليتترىأنهوجودعالقةطرديةمباشرةب نتركياالصناعةأداء-سلوك-هبذاالنموذجوهيفرضيةهيكل

صةالسوقيةللمؤسساتومؤشراتواألداء،فرضيةالقوةالسوقية،واليتتفرضوجودعالقةموجبةب ناحل
 الكفاء هيكل وفرضية Xادائها، الكفاءة بان ترى الصناعةXاليت ب نهيكل سببالعالقة هي

تؤثرعلىاألداءوهيكلالصناعةيفنفسالوقت،أماالفرضيةالرابعةفهيXواألداء،حيثانالكفاءة
حيث،العالقةب نهيكلالصناعةواألداءفرضيةاهليكلالكفءواليتترىأنكفاءةاحلجمهيسبب

وتوصلتالدراسةاىلحتققفرضيةواحدةفقطمنب نالفرضياتالسابقة،يؤثرعليهميفنفسالوقت
،حيثمتاحلصولعلىأثرموجبومعنويللحصةالسوقيةRMPيفالصناعةاملصرفيةوهيفرضية

عالقةب نهيكلالصناعةواالداءيفالصناعةاملصرفيةيفللبنوكعلىمؤشراتالعائدهلا،وبالتايلفإنال
 .اجلاائرهيعالقةمباشرة،تتمعربتأثرياحلصةالسوقيةعلىمؤشراتاألداء

  أسلوب التحليل التطويقي  باستخدامعبد الكريم منصوري، محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية
،رئااجلا،ناسملتةعماج،ةروشنمريغريتسيجامةركذم،-دراسة حالة الجزائر–للبيانات 
ا حيث،2669/2616 لدراسةتطبيقأسلوبالتحليلالتطويقيللبياناتكأسلوبغريحاولتهذه

برمرت ستة كفاءة 60)يلتقدير املمتدة( الفرتة خالل باجلاائر عاملة ،2662و2662ماب ن بنوك
،بينما95%جتالنتائجأنالبنوكالستةمتماثلةيفاختياروإنتاجمدخالهتاوخمرجاهتاالفنيةمبعدلروخ
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،للثالث%27متباعدةيفحتقيقالكفاءةالتكلفيةأوالدخلية،ويظهراملؤشرمبعدلهرهذهالبنوكظت
السنواتاملدروسة،وبنيتالنتائجكذلكعلىأنهاليوجدارتباطب نحجمالبنكأوامللكيةالعامة،

 .وب ننتائجالكفاءةاحملصلعليها
 دراسة "م نموذج حد التكلفة العشوائية ناهند ناهض فؤاد القبيل، قياس الكفاءة المصرفية باستخدا

نةيمالسالاةعماجلا،ةروشنمريغريتسيجامةركذم،"تطبيقية على المصارف المحلية في فلسطين
حيثخلصتهذهالدراسةاىلأناملصارفالفلسطينيةحملالدراسةبشكل،2617، نطسلف،ةاغ

عامتتمتعبالكفاءةمنحيثإمكانيةاالحاللب نمدخالهتا،لكنهاالتتمتعبالقدرةعلىالتحكميف
مدخالهتاحيثاهنا،محتققمرونةطلبسعريةلكلمنالعملورأساملالتكاليفهامنخاللأسعار

الثابتولكنهاحققتمرونةطلبسعريةيفعنصررأساملالالنقدي،كمااهنا،محتققوفراتحجم
بأهنا التشغيليةللمصارفالفلسطينيةحملالدراسة والوفراتنطاق،كمالهرتنتائجتقديرالكفاءة

وبالتايلكفاءةحققتمستوى التخصيصية تعاينمنضعفالكفاءة لكنها التقنية الكفاءة جيدمن
.التكاليف

 :وفي األخير يمكن القول

استفادتهذ - السابقة الدراسات من الدراسة تناوهلانمه اليت واملعطيات واملعلومات النظرية اخللفية
 خمتلفالباحث ن؛

الدراسةمعالدراساتالسا - املصرفيةوذلكباستخداماسلوبتشرتكهذه بقةيفطريقةحتليلالكفاءة
 حدالتكلفةالعشوائية؛

طب نهيكلالسوقوالكفاءةاملصرفية،حيثنالحظانأغلبدراسةيفحماولةالربضافةهذهالتتمثلإ -
 ؛(امااهليكلأوالكفاءة)الدراساتهتتمجبانبواحد

در - حيثيف التحليل اسلوب يف عمليةاالختالف يف الصناعي االقتصاد منهج على اعتمدنا استنا
 .التحليل
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 :هيكل الدراسة

والفرضيات الدراسة علىإشكالية أجلاالجابة اىلأربعواإلملاممن الدراسة بتقسيمهذه باملوضوعقمنا
:فصولثالثةنظريةوفصلتطبيقي

،حيثتطرقنايفهذاالفصلاىلنافسة في الصناعةتحليل محددات هيكل السوق وطبيعة الم :الفصل األول
اهمالعواملاليتحتددشكلاملنافسةيفالصناعةبصفةعامة،حيثقمنابتقسيمالفلاىلأربعمباحث،تطرقنا
يفاألولاىلالتحليلاهليكليللصناعاتبصفةعامةويفالبحوثالثالثةاملتبقيةتطرقنابالرتتيباىلتركاالسوق،

.وائقالدخول،التكاملالعموديكأهمحمدداتهيكلالسوقع

،حيثتناولنايفهذاالفصلمنخاللمباحثهاألربعةتحليل عام للكفاءة والكفاءة المصرفية :الفصل الثاني
وفراتاحلجم ويفاملبحثالثالثتناولنا املصرفية يفالكفاءة مثختصصنا عامة بصفة اىلمدخلاىلالكفاءة
قياسالكفاءة طرق أهم اىل املبحثاألخري يف وتطرقنا قياسالكفاءة، مهم نيف ووفراتالنطاقكعنصرين

 .املصرفية

تحليل العالقة بين محددات هيكل السوق والكفاءة المصرفية، :الفصل الثالث نظرةءبإعطاحيثقمنا
و املبحثاألول، يف الصناعي االقتصاد اسلوبالتحليليف على يفأولية املصريف والصناعة األداء اىل تطرقنا

.الثمناذجمفسرةلتحليلالعالقةب ناهليكلوالكفاءةاملصرفيةثاملبحث نالثالثوالرابع،وبعدهاوضعنا

اسقاط: أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية:الفصل الرابع الفصل يفهذا حاولنا
 على للدراسة سايقوقوسلالكيهتارشؤمفلتخمسايقورئااجلابةلماعةيمومعكونبةتساجلانبالنظري

ةءافكلاوقوسلالكيه نبطبرلاانلواحريخألايفوةيئاوشعلاةفلكتلادحبولسأمادختسابةيفرصملاةءافكلا
ةيفرصملا



 
 

:الفصل األول  

حتليل حمددات هيكل السوق وطبيعة املنافسة 
 يف الصناعة

 التحليل اهليكلي لصناعات؛: المبحث األول 
 السوق املفهوم والقياس؛ تركيز:المبحث الثاني 
 أمهية عوائق الدخول يف حتديد :المبحث الثالث

 هيكل الصناعة؛
 التكامل العمودي يف الصناعة: المبحث الرابع. 
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  تمهيد

 (porter)، حيث  يعترب منوذج يف الصناعة من خالل حتديد طبيعتها املنافسة الفصل بتحليل نقوم يف هذا      
بشكل واسع النطاق يف الصناعة أوال ويف  اماستخدامهحتليل املنافسة، وعمم من النماذج املهمة يف  scpومنوج 

، أمهية كبرية لقوى املنافسة تويل جيب أن  ولوضع اسرتاتيجيات مناسبة هلا  فإن املؤسسات وعليهاخلدمات ثانيا، 
 يتيري لال لذا سلوك املؤسسات اليت تعمل يف هذه األسواق الحيث أن االختالف يف طبيعة ونوعية األسواق و 

 (.منافسة تامة، منافسة احتكارية، احتكار قلة، احتكار تام) تيري هيكل السوق 

ومن بني األدوات اليت توضح طبيعة املنافسة داخل السوق مقايس تركز السوق، حيث تكمن امهية هذا       
كما تساهم عوائق الدخول على اعتبارها حمدد من  املقياس يف سهولة حسابه دون االعتماد على معلومات كبرية،

 تواجه املؤسسات القائمةحيث أن  ت هيكل السوق يف حتديد شكل وطبيعة املنافسة داخل الصناعةحمددا
احتمالية دخول منافسني جدد مما ينتج عنه ختفيض من احلصص السوقية للمؤسسات القائمة داخل الصناعة، مما 

 .رض حواجز لدخول منافسني حمتملنييفرض على املؤسسات القائمة حماولة ف

التكامل العموديي كخيار اسرتاتيجي للمؤسسات ومسامهة هذا اخليار يف حتديد  كما نتناول يف هذا الفصل      
من  يف الصناعة حتدد بدرجة أقل طبيعة املنافسة يف الصناعة ديدرجة التكامل العمو  غري أنهيكل الصناعة، 

 .مقايس الرتكز وعوائق الدخول

 : املباحث التاليةوعليه مت تقسيم هذا الفصل اىل     

 ؛للصناعةالتحليل اهليكلي : املبحث األول 
 السوق املفهوم والقياس؛ تركيز:املبحث الثاين 
 أمهية عوائق الدخول يف حتديد هيكل الصناعة؛:املبحث الثالث 
 التكامل العمودي يف الصناعة: املبحث الرابع. 
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 لصناعةالتحليل الهيكلي ل: المبحث األول

من أهم مناذج  (porter)على املستوى القطاع، حيث  يعترب منوذج بتحليل املنافسة  املبحثنقوم يف هذا      
 هبشكل واسع النطاق يف الصناعة أوال ويف اخلدمات ثانيا، ومن وجهة نظر  استخدامهحتليل قوى املنافسة، وعمم 

 تاسرتاتيجيات مناسبة كما انه يف بعض احلااللوضع فإن املؤسسات جيب أن تعري أمهية كبرية لقوى املنافسة 
ختتلف املؤسسات اليت تنتمي لىل صناعة واحدة  عن بعضها البعض، ونتيجة لتلك االختالفات داخل معظم 

تتبع نفس االسرتاتيجيات األساسية واليت ختتلف عن  تالصناعات من املمكن مالحظة جمموعة من املؤسسا
جمموعات أخرى، هذه اجملموعات تسمى اجملموعات  بعها املؤسسات يفاالسرتاتيجيات األساسية اليت تت

 .اإلسرتاتيجية

 :تقسيم هذا املبحث اىل العناصر التاليةمن هذا املنطلق مت و      

 ؛حتليل احمليط الصناعي واملنافسة على مستوى القطاع: املطلب األول 
 ؛حتليل قوى املنافسة يف الصناعة: املطلب الثاين 
 اجملموعات اإلسرتاتيجية: الثالث املطلب. 

 تحليل المحيط الصناعي والمنافسة على مستوى القطاع: المطلب األول

نقوم يف هذا املطلب بتحليل املنافسة على املستوى القطاع وذلك من خالل توضيح أبعاد االسرتاتيجية      
 :النحو التايلالتنافسية،كما نقوم بتحليل احمليط الصناعي وقياس حدة املنافسة على 

 التنافسية أبعاد اإلستراتيجية:الفرع األول

ميكن أن ختتلف اسرتاتيجيات املؤسسات لتنافس يف صناعة ما يف كثري من الطرق، غري أن أبعاد اإلسرتاتيجية      
 :1االختالفات احملتملة بني اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف صناعة ما جتمعالتالية 

درجة تركيز جهودها، أي املؤسسة من حيث اتساع خطة لنتاجها وقطاعات الزبائن مبعىن : التخصص -1
 املستهدفة، واألسواق اجليرافية اليت ختدمها؛

                                                           
األوىل، دار الكتاب العريب، ، ترمجة عمر سعيد األيويب، الطبعة أساليب تحليل الصناعات والمنافسين-اإلستراتيجية التنافسيةمايكل بورتر،   1

 .011-011:ص ص ،0202،بريوت لبنان
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درجة سعيها اىل متيز العالمة التجارية بدال من املنافسة استنادا لىل السعر أو :تميز العالمة التجارية -0
مة التجارية عرب االستثمار يف اإلعالنات، أو فريق العالبشكل رئيسي،وميكن حتقيق متيز املتيريات األخرى 

 ؛املبيعات أو العديد من الطرق األخرى
اختيار قنوات التوزيع اليت ترتاوح من القنوات اليت متلكها املؤسسة لىل منافذ البيع : اختيار القناة -3

 ؛املتخصصة لىل منافذ البيع العامة
 ؛ملواد اخلام واملواصفات واخلصائص وغريهامبعىن جودة منتجها من حيث ا: جودة المنتج -4
سعيها لىل الريادة التكنولوجية مقابل اإلتباع والتقليد، ومن املهم اإلشارة لىل أن  أي: ةالريادة التكنولوجي -5

كنها تتعمد عدم لنتاج املنتج األعلى جودة يف السوق، فاجلودة ل ااملؤسسة ميكن أن تكون رائدة تكنولوجي
 ؛تتماشيان بالضرورة ال ةالتكنولوجيالريادة  و

مبعىن هل قنوات التوزيع اخلاصة باملؤسسة حكر عليها فقط، أو هل متتلك منافذ بيع : التكامل الرأسي -6
 ؛بالتجزئة ، أو شبكة خدمات داخلية، وما لىل ذلك

ستثمار يف والتوزيع عرب اال ،منخفضة يف الصناعةتكلفة مبعىن مقدار سعيها لىل حتقيق : موقف التكلفة  -7
 ؛تسهيالت ومعدات ختفض التكلفة

وشبكة اخلدمة  درجة تقدميها خدمات لضافية مع خط لنتاجها، مثل املساعدة اهلندسية،: الخدمة -8
 ؛الداخلية واالئتمان وغريها

موقفها السعري النسيب يف السوق، حيث يتصل املوقف السعري عادة مبتيريات أخرى : سياسة األسعار -9
وجودة املنتج، لكن السعر متيري اسرتاتيجي منفصل جيب التعامل معه بشكل  مثل موقف التكلفة

 .مستقل

 تحليل المحيط الصناعي: الفرع الثاني

 :1وتقاس حدة املنافسة يف احمليط الصناعي باستخدام املعاير التالية     

الرتكيز، وتزداد تزداد حدة املنافسة بازدياد عدد املنافسني مبعىن اخنفاض معدل : عدد المنافسين -0
حدة املنافسة أكثر كلما وصل السوق لىل حد التشبع، حبيث ال ميكن جذب عمالء جدد أو زيادة 

 معدل استهالك العمالء احلاليني من لنتاج الصناعة؛
                                                           

 .000-002:، ص ص0222، اإلسكندرية، مصر،اإلدارة اإلستراتيجية، األصول واألسس العلمية الدار الجامعيةعوض حممد أمحد،   1
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تزداد حدة املنافسة بني مؤسسات الصناعة اليت تنتج سلع وخدمات ال حتمل : العالمات التجارية -0
ثل ما تقدمه كل منها بديال كامال عما تقدمه املؤسسات األخرى يف عالمات جتارية، واليت مت

 الصناعة، وذلك ألنه من السهل على الزبون أن يستبدل مؤسسة مكان مؤسسة أخرى؛
تزداد حدة املنافسة بني مؤسسات الصناعة لذا كان ميكن للعميل اختاذ قرار بالتوقف : تكلفة التحول -3

ل للتعامل مع مؤسسة أخرى داخل الصناعة دون أن يتحمل على التعامل مع مؤسسة ما، والتحو 
 تكلفة حتول نتيجة اختاذه هذا القرار؛

تزداد حدة املنافسة كلما تقاربت أحجام املؤسسات اليت تعمل يف : حجم مؤسسات الصناعة -4
الصناعة وتقاربت قواها النسبية، ويف حالة وجود عدد من املؤسسات الكبرية املسيطرة على الصناعة 

قلل من املنافسة وجيعل السوق أقرب لىل سوق احتكار القلة، حيث تفرض املؤسسات الكبرية ي
 أسعارها وشروطها على السوق كله؛

كلما زاد هامش الربح أغرى ذلك مؤسسات الصناعة على الدخول يف حرب سعرية : هامش الربح -5
لربح ييري املنافسني اجلدد واسرتاتيجيات هجومية، والقيام حبمالت لعالنية مكثفة، كما أن هامش ا

على الدخول يف الصناعة وبالتايل تزداد حدة املنافسة، وبطبيعة احلال فإن مرحلة النمو اليت متر هبا 
 الصناعة حتدد التأثري النهائي هلامش الربح على زيادة حدة املنافسة؛

ه املؤسسات تزداد حدة املنافسة بني مؤسسات الصناعة عندما ال تستطيع هذ: مرونة اإلنتاج -6
التحكم يف الكميات املنتجة، وبالتايل يكون هناك احتمال لزيادة العرض على الطلب يف حني تقل 
حدة املنافسة يف الصناعات اليت ميكن للمؤسسات التحكم يف حجم العرض من السلع واخلدمات، 

 وبالتايل تتجنب املنافسة الناجتة عن زيادة العرض على الطلب؛
تزداد حدة املنافسة اذا مل يكن من املمكن للمؤسسة اخلروج من : لصناعةتكلفة الخروج من ا -7

الصناعة دون حتمل خسائر كبرية، فاملؤسسات الصيرية والضعيفة جتد أنه ال سبيل أمامها لىل حماولة 
البقاء يف الصناعة ولتباع اسرتاتيجيات هجومية كإجراء ختفيضات كبرية يف األسعار، وعادة ما يتم 

حلة تدهور الصناعة، حيث حتاول املؤسسات الكبرية نسبيا لتباع اسرتاتيجيات هجومية ذلك يف مر 
تعمل من خالهلا على لخراج املؤسسات الضعيفة كمحاولة لتخفيض الكمية املعروضة من السلع 

 واخلدمات؛
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 المنافسة على مستوى القطاع:الفرع الثالث

و املقصود هنا بالقطاع هو جمموع املؤسسات اليت تعمل يف جمال واحد واليت تتميز بإمكانية لحالل منتوج      
 .1املؤسسة الواحدة حمل منتجات املؤسسات األخرى يف حالة تباين األسعار

 : 2و تصنيف قطاعات النشاط حسب     

اك مورد وحيد يف الصناعة، أو هناك مبعىن انه قد يكون هن: عدد الموردين ودرجة اختالف المنتج -0
 جمموعة من املوردين، يف حني قد يكون املنتج متميز وغري متميز؛

فإذا كان للمؤسسة عوائق دخول فان عند خروجها تتعرض لىل جمموعة : عوائق الدخول والخروج -0
ودي، من العراقيل أمهها القيمة املنخفضة لألصول املهتلكة، املستوى العايل من التكامل العم

 باإلضافة لىل القوانني احلكومية؛
كل قطاع يتميز بتقسيم التكاليف اليت حتدد طبيعة االسرتاتيجيات املنتهجة، : هيكل التكاليف -3

 ويعترب ضروريا حتديد مراكز التكاليف األكثر حساسية ألجل السيطرة عليها؛
كامال عموديا يف بعض القطاعات يكون من األفضل للمؤسسة أن حتقق ت: التكامل العمودي -4

 لنشاطاهتا من األعلى أومن األسفل؛
حيث أن هناك صناعات كاإلعالم اآليل واإلعالم واالتصال تعترب صناعات : مستوى الشمولية -5

عاملية بالتايل جيب على هذه املؤسسات أن تتصور اسرتاتيجيات شاملة قادرة على احلفاظ على 
 وحتكمها يف التكاليف؛ يتقدمها التكنولوج

 تحليل قوى المنافسة في الصناعة: المطلب الثاني 

بشكل واسع النطاق يف الصناعة  استخدامهمن أهم مناذج حتليل قوى املنافسة، وعمم  (porter)يعترب منوذج      
فإن املؤسسات جيب أن تعري أمهية كبرية لقوى املنافسة ومتابعة  (porter)أوال ويف اخلدمات ثانيا، ومن وجهة نظر 

املؤسسة، وقد جسدت هذه القوى التنافسية  لسرتاتيجيةتطور التيريات احلاصلة يف هذه القوى ملعرفة تأثريها على 
 :التايل خبمسة قوى أساسية كما يوضحها الشكل

                                                           
 .04، ص0200بعة األوىل،عمان ، االردن،، دار جرير للنشر والتوزيع، الطالتنافسية والبدائل االستراتيجية-المنافسةزغدار أمحد،   1

2 Philip Kotler, et bernard dubois, marketing management, Pearson édition, 11eme édition, 
paris,2003. p p251 ;252. 
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 تحليل قوى المنافسة في الصناعة:11الشكل رقم  

 

 

 القوة التفاوضية للموردين هتديد الداخلني اجلدد 

 

 

 

 هتديد املنتجات البديلة القوة التفاوضية للعمالء 

 

 

Source : Porter Michael: Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors, the free presse 1980, p.04 

 :تهديد الداخلون الجدد في الصناعة: الفرع األول

يشكل الداخلون اجلدد لىل صناعة جذابة ويف النمو أو حىت يف صناعة تتسم بالثبات هتديدا للمؤسسات      
صناعة، فعادة الداخلون اجلدد يأتون بقدرات جديدة وهذا رغبة منهم يف احلصول على املوجودة يف لطار هذه ال

حصة سوقية،مما يودي ذلك لىل تأثريهم على مردودية القطاع كتخفيض أسعار العرض، أو ارتفاع تكاليف 
 .1املؤسسات املتواجدة يف القطاع، الشيء الذي ينجم عنه اخنفاض يف اإلنتاج

املنافسني يعتمد بالدرجة األوىل على املعوقات املوجودة أمامهم للدخول لىل الصناعة، لن جدية دخول       
يضاف لليها ردود فعل املؤسسات املوجودة حول هذا الدخول، فقد تكون ردود الفعل هذه يف صناعات معينة 

                                                           
1 Michael. Porter, Les choix stratégiques et concurrence, édition économica,France, 1982 
p. 7. 

 

شدة املزامحة بني املؤسسات 
 املتواجدة يف القطاع

 املنافسون اجلدد

 املوردون

 املنتجات البديلة

 العمالء
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حيد من دخول  شديدة وال تسمح بقبول داخلني جدد، وهكذا ميكن أن تشكل املؤسسات القائمة عامال
مؤسسات جديدة قد يعود هذا األمر لىل امتالكها خربة وتكاليف ثابتة أقل ومتيز منتجاهتا ومعرفة فنية أكرب، 
وبشكل عام فإن هتديد دخول منافسني جدد لصناعة معينة يقل كلما كانت حواجز الدخول كبرية وال تستطيع 

 .املؤسسات األخرى جتاوزها

 سة بين المؤسسات المتواجدةشدة المناف: الفرع الثاني

يتكون القطاع من خمتلف املؤسسات اليت تصارع داخل القطاع الواحد لما من أجل رفع حصتها أو احلفاظ      
على نصيبها األصلي داخل القطاع، هذا ومتتلك مؤسسات القطاع الواحد يف غالب األحيان نفس الوسائل اليت 

التجديد  ئل تتمثل يف التأثري على األسعار،اعتماد محالت لشهارية،تعتمد عليها يف هذه املواجهة،هذه الوسا
 1اخل...واالبتكار، حتسني املنتجات املوجودة

لن معرفة املنافسني يعطي املؤسسة اإلمكانية يف تقدير شدة املنافسة احلالية واملستقبلية، وكذلك تصور مدى     
ه، وبشكل عام فإن حتليل املنافسة بني املؤسسات القائمة جاذبية الصناعة واستمرارية منوها املستقبلي من عدم

يشمل أوجه عديدة، وهذه األوجه تعطي طبيعة احملددات والتسهيالت املمكنة للمنافسة داخل الصناعة لكل 
 :2مؤسسة بذاهتا دون غريها، ومن بني هذه احملددات ما يلي

 النمو مستقبال؛ طبيعة الصناعة ودرجة منوها احلالية واحتماالت استمرار هذا 
 القيمة املضافة وطبيعة تركيبة التكاليف الثابتة واملتيرية؛ 
 القدرة على استخدام الطاقة اإلنتاجية بشكل مرن؛ 
 االختالف يف املنتجات واخلدمات ودرجة التنويع لدى املنافسني؛ 
 موانع اخلروج من الصناعة وتكاليف التحول باجتاهات خمتلفة؛ 
 عة؛طبيعة الرتكيز يف الصنا 

 

 

                                                           
 .44، صمرجع سبق ذكرهزغدار أمحد،  1
 .11، ص0200، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان ،األردن، اإلدارة اإلستراتيجية المفهوم والعملياتطاهر حمسن منصور اليايل، وأخرون،   2
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 تهديد المنتجات البديلة: الفرع الثالث

احملتملة  لمتثل السلع واخلدمات البديلة لسلعة معينة هتديدا قائما هلا لذلك هتتم املؤسسات مبعرفة البدائ     
ملنتجاهتا وخدماهتا، فإذا كانت السلع واخلدمات البديلة توفر اشبعا لنفس احلاجات بأسعار ونوعيات أفضل فإهنا 
تصبح بالتايل هتديدا ملنتجات وخدمات املؤسسة، من حيث اجتاهات تطورها أو أهنا غري معروفة لال يف حالة 

ع جبدية هتديدات البدائل اخلاصة بسلعها ومنتجاهتا ملعرفة ظهورها ووضوح هتديدها، لذلك على املؤسسة أن تتاب
 :1ازدياد التهديد أو نقصانه، وعلى العموم يزداد هتديد املنتجات البديلة يف احلاالت التالية

 قدرة السلع واخلدمات البديلة على لشباع حاجات عمالء الصناعة بطريقة أرخص وأفضل؛ 
 كنه من املقارنة بني السعر وجودة املنتج البديل وسعر وجودة املنتج عدم توافر املعرفة لدى العميل اليت مت

 األصلي؛
 عدم حتمل العميل لتكلفة حتول نتيجة اختاذ قرار بشراء السلع واخلدمات البديلة؛ 
 لذا كان املنتج األصلي هو املنتج الوحيد وال ميكن تعديله لقصور يف اإلمكانات؛ 

 ردينالقوة التفاوضية للمو : الفرع الرابع

لن قوة املساومة أو القوة التفاوضية للموردين جيب أن حتلل بشكل علمي وموضوعي ملعرفة تأثري العالقة      
املتبادلة بني املؤسسة واملوردين، لذلك يهتم واضعو اإلسرتاتيجية بتحليل املتيريات اخلاصة بعمليات التوريد خاصة 

االقتصادية  ةواعيد التسليم، أثر التيريات التكنولوجيمن حيث الكلفة والنوعية وطبيعة املواد واملنتجات، م
اجتاه عام لتوظيف  (porter)استمرار عمليات التوريد يف املستقبل القريب والبعيد، وقد قدم  ىوالسياسية عل

 :هو مهم من بني هذه العوامل العالقة بني املوردين واملؤسسة من خالل اإلشارة لىل ما

  ج املنافسة احلرة كلما زادت قوة املورد على رفع األسعار اجتاه املؤسسة كلما ابتعد التوريد عن منوذ
املشرتية، مبعىن أن احتكار املورد لسلعة معينة تتيح له لمكانية رفع سعرها وفق اعتبارات تطور السوق 
واملنافسة، لن هذا األمر جيعل املؤسسة تبحث باستمرار على مصادر التوريد ليرض احلصول على أفضلها 

 ن حيث النوعية واألسعار واستمرارية التوريد؛م

                                                           
 .056،ص0205طبعة األوىل،عمان، األردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،الاإلستراتيجية والتخطيط االستراتيجيبالل خلف السكرنه،  1
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  لذا كانت املؤسسة عميل غري مهم وتشرتي بكميات قليلة وعلى فرتات متباعدة تقل قوهتا التفاوضية اجتاه
 املورد بسبب تركيزه على مؤسسات أخرى؛

 يستطيع املورد زيادة قوته يف املساومة لذا استطاع حتقيق تكامل أمامي وبشكل أكرب. 

ويف املقابل فإن املؤسسة تستطيع زيادة ضيطها على املوردين وتقوية موقفها التفاوضي من خالل العديد من     
 :اإلجراءات من بينها

  يكون يف صاحل املؤسسة البحث عن مصادر توريد عديدة تتنافس فيما بينها بتقدمي أفضل األسعار
 وأحسن النوعيات للمؤسسة املشرتية؛

 ة مبوردين معروفني يضعها يف موضع احملتكر لتوريد هؤالء، وبالتايل تستطيع تركيز مشرتيات املؤسس
 توجيههم من خالل مصاحلها وتبادل املنافع معها؛

 قيام املؤسسة بتحقيق تكامل خلفي للصناعة اليت تعمل فيها، وتطوير اإلمداد باالعتماد على ذاهتا. 

 القوة التفاوضية للزبائن: الفرع الخامس

العمالء قوة تفاوضية كبرية يف الوقت احلايل بسبب وجود بدائل عديدة أمامهم تعرضها املؤسسات لن لدى      
املتنافسة، وبالتايل فان العمالء الصناعيني وقنوات التوزيع الكبرية تتفاوض للحصول على أقل األسعار يف لطار 

ع يعطيهم قدرة عالية على التفاوض أمام نوعيات حمددة للسلعة و املنتج، وبالتايل معرفة العمالء الكاملة بالسل
املؤسسات وبالتايل لمكانية ختفيض األسعار واحلصول على مزايا عديدة، ويف حالة كون املشرتين يف أعداد كبرية 
من األفراد واجملموعات فإن املؤسسة تتابع تتطور حالة االستهالك والسلوك اخلاص هبؤالء املشرتين بيرض تلبيتها 

ل خاصة وأن املؤسسة ليست حمتكرة بل تتنافس مع اآلخرين يف تقدمي السلع واخلدمات، ويف بشكل كفء وفعا
شرائه بكميات كبرية وباستمرار، ويف  ببعض احلاالت يصادف أن يكون املشرتي ذو أمهية كبرية للمؤسسة بسب

 .هذه احلالة يكون موقفه التفاوضي مؤثرا

 :1وفرت لديهم الشروط التاليةوبصفة عام يعترب العمالء أقوياء لذا ت     

 لذا امتازوا بدرجة متركز كبرية كانت مشرتياهتم كبرية؛ 
 لذا كانت املشرتيات متثل جزءا هامه من تركيبة املنتجات اخلاصة بالزبون؛ 

                                                           
1 Porter Michael: Choix Stratégique et Concurrence, op cit p. 7. 
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 لذا كانت أرباح الزبائن قليلة؛ 
 لذا كان لنتاج القطاع ال يؤثر على نوعية املنتجات أو اخلدمات اخلاصة بالزبون؛ 
 لذا كان املنتج ال حيقق ادخار أو وفرة للمؤسسة؛ 
 لذا كان قادر على التكامل العمودي من األعلى أو اإلنتاج بنفسه؛ 
 لذا كانت تكاليف التحويل اليت يواجهها الزبائن ضعيفة؛ 
 لذا كان الزبون ميلك معلومات كاملة حول الطلب، أسعار السوق احلقيقية وتكاليف املوردين. 

األخري تعمل املؤسسة على حتديد موقعها ضمن اهليكل الصناعي الذي تعمل فيه، وهنا جيب عليها أن  ويف     
حتدد بشكل دقيق فرص جناحها والتهديدات املوجهة هلا، وبذلك فقط يتسىن هلا وضع لسرتاتيجية متكنها من 

 .احلفاظ على مكانتها يف السوق

 سعلى نموذج القوى الخم اإلضافات:الفرع السادس

السابق يصلح بدرجة كبرية على الدول املتقدمة حيث االقتصاديات احلرة واليت يكون فيها التدخل  النموذج     
تعديال على النموذج كي يتماشى وبيئة  (Austin, 1990)احلكومي حمدود، وانطالقا من هذا الفهم فقط أضاف 

األعمال املوجودة يف الدول النامية من خالل لضافة عامل أخر هو السياسات احلكومية، باعتبارها أحد القوى 
عامال أخر وهو قوة املتممون وهم املؤسسات اليت تقدم  (Grove,1996)الفعالة يف هيكل الصناعة، كما أضاف 

 ( Macmillab & Tampoe,2000)نتجات املؤسسة، وأخريا أضاف كل من منتجات أو خدمات متممة مل
عاملني آخرين و مها مجاعات الضيط، التقلب والتيري يف العالمة التجارية أو أمناط احلياة ليصبح النموذج كما يف 

 :الشكل التايل
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 ثرة يف الصناعةؤ األمنوذج املعدل للعوامل امل: 10 الشكل رقم

 

 

 

 

 املنافسون احلاليون 

 

 

 

دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ، اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكامليصالح عبد الرضى رشيد،إحسان دهش جالب،: رالمصد

.681، ص 8002األردن،   

 المجموعات اإلستراتيجية: المطلب الثالث

بعضها البعض فيما يتعلق عن يف احلياة العملية غالبا ما ختتلف املؤسسات اليت تنتمي لىل صناعة واحدة      
املستهلك وشرائح السوق، وسياسة  ةوخدم، ةبعوامل مثل قنوات التوزيع وجودة منتجاهتا والقيادة التكنولوجي

تتبع  تالتسعري، ونتيجة لتلك االختالفات داخل معظم الصناعات من املمكن مالحظة جمموعة من املؤسسا
نفس االسرتاتيجيات األساسية واليت ختتلف عن االسرتاتيجيات األساسية اليت تتبعها املؤسسات يف جمموعات 

 .عات اإلسرتاتيجيةأخرى، هذه اجملموعات تسمى اجملمو 

 :تعريف المجموعات اإلستراتيجية: الفرع األول

هي تلك اجملموعات اجلزئية اليت تضم مؤسسات هلا نفس اخلصائص اإلسرتاتيجية واليت تتبع اسرتاتيجيات      
هي جمموعة من املؤسسات تتبع لسرتاتيجية نفسها أو اسرتاتيجيات ،1متقاربة أو ختضع لنفس عوامل املنافسة

                                                           
1 Gerry Johnson et autre, Stratégique, 2ème ed, Ed Pearson, France, 1983, P.167. 

المحتملون المنافسون  

 قوة الموردين

 السياسات الحكومية

 قوة المشترين

 الموضعية والتقلب

 المنتجات والخدمات البديلة

 جماعات الضغط
 المتممون
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تماثلة وفقا لألبعاد اإلسرتاتيجية، فقد يكون يف الصناعة فئة لسرتاتيجية واحدة فقط لذا اتبعت كل املؤسسات م
اإلسرتاتيجية نفسها تقريبا، ويف الطرف األخر ميكن أن تشكل كل مؤسسة فئة لسرتاتيجية خمتلفة، لكن يكون 

فات اإلسرتاتيجية األساسية بني املؤسسات يف هناك عادة عدد صيري من الفئات اإلسرتاتيجية اليت حتدد االختال
 .1الصناعة

ختتلف اجملموعات اإلسرتاتيجية يف اليالب يف مقاربة املنتجات أو التسويق، ولكن ليس دائما، يف بعض      
األحيان تكون املنتجات متطابقة لكن ختتلف أساليب الصناعة واخلدمات اللوجيستية والتكامل الرأسي، ورمبا تتبع 

ة األم أو احلكومات املضيفة يؤثر على أهدافها، املؤسسات اسرتاتيجيات متماثلة لكن اختالف عالقتها باملؤسس
وعليه اجملموعات اإلسرتاتيجية ال متثل قطاعات السوق أو اسرتاتيجيات جتزئة السوق لكن حتدد على أساس 

 مفهوم واسع للموقف االسرتاتيجي

 :لعل أهم فوائد هذا النوع من التحليل هي     

 ملباشرين وعلى أي أساس تقوم املنافسة؛تعرفنا مباشرة وبصورة واضحة على املنافسني ا 
 معرفة حواجز الدخول داخل كل جمموعة، ومعرفة درجة ومدى حرية التحرك؛ 
 اجملموعات اإلسرتاتيجية تتيح لنا التعرف على الفرص املوجودة يف القطاع؛ 
 وعات معرفة اخلطط اإلسرتاتيجية املمكنة واملتبناة من طرف املنافسني املتواجدين يف خمتلف اجملم

 .اإلسرتاتيجية

 الخارطة الصناعية للمجموعات االستراتيجية:الفرع الثاني

املؤسسة لىل معرفة اجملموعات اإلسرتاتيجية، ميكنها حينئذ أن تندمج يف واحدة منها أو أهنا  لعندما تتوص     
يجية من املنافسة داخل حتدد مكانتها بالنسبة هلذه اجملموعات، وعليه ختتلف املنافسة وفقا للمجموعات اإلسرتات

 .اجملموعة الواحدة لىل املنافسة بني اجملموعات

                                                           
 .010، ص مرجع سبق ذكرهمايكل بورتر،  1



 تحليل محددات هيكل السوق وطبيعة المنافسة في الصناعة: الفصل األول

14 
 

و ميكن عرض اجملموعات اإلسرتاتيجية يف صناعة ما على خريطة، ولرسم هذه اخلارطة البد من اختيار بعدين      
جة التخصص، در : 1من األبعاد اإلسرتاتيجية واليت ختتلف تبعا خلصوصية كل صناعة، ومن بني هذه األبعاد نذكر

، خيارات التكامل العمودي، مستوى اخلدمات، اخيارات قنوات التوزيع، مستوى اجلودة، مستوى التكنولوجي
ولذا اعتمدنا على التخصص كبعد عمودي سسات األخرى، العالقة مع احلكومة،سياسات السعر، العالقة مع املؤ 

 :ت لسرتاتيجية كما موضحة يف الشكل التايلو التكامل العمودي كبعد أفقي ميكن التميز بني أربع جمموعا

 اإلستراتيجية تخارطة الصناعة وفق المجموعا: 13 الشكل رقم

  التخصص 

  

تشكيلة كاملة 
  

 

 

 

 

  تشكيلة ضيقة 

 تكامل عمودي متقدم تجمع

 التكامل العمودي 
-الصغيرة والمتوسطةالتجمعات العنقودية كعامل تنافسي في قطاعات المؤسسات ، سعاد قويف:المصدر

دراسة لبعض جتارب البلدان النامية، أطروحة دكتوراه غي منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .31،ص0206/0207

                                                           
مذكرة ، 0116-0113القطاع على تحقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية جالة مؤسسة موبيليس تأثير المنافسة في حبة جنوى،   1

 .30، ص 0227/0221ماجيستيري غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 

 المجموعة أ

تشكيلة كاملة، تكامل 

 عمودي متقدم

 المجموعة د

تشكيلة ضعيفة، تكامل 

عمودي متقدم، سعر 

 منخفض، خدمات قليلة

 المجموعة ج

تشكيلة متوسطة، سعر متوسط، 

خدمات مهمة للمستهلكين، جودة 

 دون المتوسط، سعر منخفض

 المجموعة ب

تشكيلة ضعيفة، تجمع، 

معقدة اتكنولوجي  
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 المنافسة داخل الخارطة الصناعية: الفرع الثالث

ة كل مؤسسة تنافس بأكثر شراسة ضد املؤسسات اليت يأيت تصنيفها يف ييف نفس اجملموع اإلسرتاتيج     
ص متماثلة وتستهدف ئت لسرتاتيجية خمتلفة، وقد تكون هناك حروب أسعار فيما بينها ألن هلا خصااجمموع

 .نفس املشرتين، ذلك أن أقرب منافسي املؤسسة هم أوالئك الذين يشاركوهنا يف جمموعتها اإلسرتاتيجية

 ماملؤسسة وتسهيل توقع سلوكياهتو لذا كان رسم اخلارطة يساعد على حتديد املنافسني األكثر تأثري على      
واجتاهاهتم اإلسرتاتيجية، وعليه البد من اإلشارة لىل عنصر أخر ذو أمهية بالية يف التأثري على املنافسني يف 

، وميكن ذكر 1الصناعة، وهو تصنيف املؤسسات املتنافسة يف الصناعة الواحدة على أساس تشابه أمناط السلوك
 :2يلهذه األمناط على النحو التا

حيث تتمتع هنا املؤسسة حبصة سوقية كبرية وتتميز بالتجديد وباالبتكار، وعادة :المؤسسة الرائدة -0
 تقود املؤسسات األخرى يف تيريات السعر؛

هي املؤسسة اليت تنافس من خالل الدفاع عن حصتها، وذلك باالعتماد على :المؤسسة المتحدية -0
از التفوق عن طريق توسيع التشكيلة، االبتكار الكفاءة، وتتعدى ذلك لىل انتهاز الفرص إلحر 

 وحتسني اخلدم؛
حيث قليال ما تقوم هذه املؤسسات بتطوير املنتجات واجتاهها العام حنو  :المؤسسة المدافعة -3

 الكفاءة اإلنتاجية؛
وهي املؤسسة اليت متارس السلوك املعاكس للمؤسسة الرائدة، كون ليس هلا صياغة : المؤسسة التابعة -4

 .غري متوافقة مع بيئتها اللرسالة واسرتاتيجياهتواضحة 

 

 

 

                                                           
 .34، ص مرجع سبق ذكرهجنوى حبة،   1
 .31، صمرجع سبق ذكرهسعاد قويف،   2
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 السوق المفهوم والقياس تركيز:المبحث الثاني

 يتيري لال لذا سلوك املؤسسات اليت تعمل يف هذه األسواق ال لن أنواع خمتلفة من األسواق، و يوجد هناك      
، ومن بني األدوات اليت توضح (احتكار تاممنافسة تامة، منافسة احتكارية، احتكار قلة، ) تيري هيكل السوق 

طبيعة املنافسة داخل السوق مقايس تركز السوق، حيث تكمن امهية هذا املقياس يف سهولة حسابه دون االعتماد 
 .على معلومات كبرية

 :وعليه مت تقسيم هذا املبحث اىل العناصر التالية     
 هيكل املنافسة؛: املطلب األول 
 ية تركز السوق؛ماه: املطلب الثاين 
 مؤشرات قياس تركز السوق: املطلب الثالث. 

 هيكل المنافسة: األولالمطلب 

دلت على وجود أنواع خمتلفة من األسواق، وان سلوك املؤسسات اليت تعمل يف هذه  هناك دراسات عديدة     
 .األسواق ال يتيري لال لذا تيري هيكل السوق، وهي على الرتتيب حسب درجة املنافسة

 المنافسة التامة: الفرع األول

تعترب سوق املنافسة التامة من أبسط أنواع األسواق، حيث تتميز بوجود عدد كبري من املنتجني لسلع       
ذلك تتوفر حرية الدخول واخلروج يف السوق وال توجد فيها سيطرة على األسعار، وهي كمتشاهبة وبسعر واحد،  

 .1اقع وتدرس فقط للمساعدة يف دراسة األسواق األخرىتوجد يف الو  حالة تقريبا منعدمة ال

املستهلك يف ظل هذا النموذج يعرف بصفة جيدة خصائص وتقنية املنتج، فاملنتج يباع وفق قانون العرض      
 .والطلب، مما أدى لىل عدم امتالك املؤسسات املنافسة لسلطة السوق أو قوة املساومة

 :2اخلصائص التاليةتتميز سوق املنافسة التامة ب     

 تشابه كبري بني السلع اليت تنتج وتباع يف السوق؛ 

                                                           

 1Dennis W. Carltonk, Jeffey M.Perloff,tra: Fabrice Mazeroll, Economie industrielle,2éme 
édit,Group De Boeck, 2008, p98. 

 .31،31، ص ص0226، اجلزء الثاين، مركز املناهج، الطبعة األوىل، االقتصاد الجزئيهبجت حممد أمحد لتيم، وأخرون،   2
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  وجود عدد كبري من املستهلكني واملنتجني، وهذا يعين أن بائعا واحدا او مشرتيا واحدا ليس مبقدوره
 التأثري على سعر هذه السلعة ألن دوره وتأثريه يف هذا السوق صيريا جدا؛

 التامة بأحوال السوق، فكل منتج ومستهلك له علم كامل مبستوى السعر يف السوق وبالتايل ال  املعرفة
يستطيع أي منتج البيع بسعر أعلى واملستهلك بشراء بسعر أقل الن هذا ليس من مصلحة البائعني 

 واملستهلكني؛
 ن السوق، وقرار حرية الدخول واخلروج من و لىل السوق، أي عدم وجود عوائق الدخول أو اخلروج م

الدخول واخلروج يعكس وبالدرجة األوىل لمكانية وجود اربح عالية أو خسارة عالية، فعند وجود أرباح 
عالية سيحفز على دخول منتجني جدد لىل السوق، أما لذا كانت هناك خسارة عالية فإن بعض املنتجني 

 .يفضلون اخلروج من السوق وتقليل خسائرهم

 .سة االحتكاريةالمناف: الفرع الثاني

ميتاز هذا النوع من األسواق بوجود عدد كبري من املنافسني هلم القدرة على متيز منتجاهتم بصفة كلية أو      
جزئية، حيث تتحد األسعار حسب النوعية واخلدمة والقيام باحلمالت الدعائية، وهذا النوع هو األقرب من 

 ، 1وسيلة لتوفري مناذج معينة من املنافسة اكارية اليت متثل استخداماهتاملنافسة التامة، وهذه هي مسات املنافسة االحت

وعليه تعرف املنافسة االحتكارية بأهنا تدخل عنصري املنافسة التامة واالحتكار معا، لذ أن كل منتج يف قطاع      
معني يتمتع بدرجة طفيفة من االحتكار نتيجة تنويع املنتجني، ولكنه يتعرض لدرجة كبرية من املنافسة نظرا لكثرة 

 .2عدد املنتجني

 :3لتاليةويتصف هذا السوق باخلصائص ا     

  ،وجود عدد كبري من املؤسسات الصيرية، مما يعكس عدم قدرة أي مؤسسة على التأثري على سعر السوق
 حيث حصة كل مؤسسة من لنتاج السوق تكون صيرية نسبيا؛

  مجيع املؤسسات يف هذه السوق تنتج سلع متشاهبة وال كنها ليست متجانسة، وبالتايل فإن لنتاج أية
 جيدا إلنتاج املؤسسات األخرى ولكنه ليس بديال تاما، وهذا يعطي للمؤسسة مؤسسة قد يكون بديال

 تلك القدرة على رفع سعر منتجها مبستوى بسيط دون فقداهنا لزبائنها؛

                                                           
 .043، ص 0220املطبوعات اجلامعية اجلزائر،،ديوان نظرية السعر واستخداماتهاضياء جميد املوسوي،   1
 .451، ص 0116، دار الفكر العريب، مصر، الموسوعة االقتصاديةحسني عمر،   2
 .53، ص مرجع سبق ذكرههبجت حممد ايتيم، واخرون،   3
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 سهولة الدخول واخلروج من السوق،أي أنه ال وجود لعوائق قانونية أو طبيعية يف هذا السوق؛ 
 أن جذب الزبائن يتم بأسلوب أخر وهو التميز السلعي،  وجود منافسة غري سعرية يف هذا السوق،حيث

 .لذا تعتمد املؤسسات يف هذا السوق على الدعاية واإلعالن لرتويج وبيع منتجاهتا

 احتكار القلة: الفرع الثالث

يسود هذا السوق عدد حمدود من املؤسسات تستحوذ على معظم السوق، يتيح هذا السوق اإلنفاق على      
وبالتايل لجبار بقية احملتكرين على تعديل أسعارهم لتكون يف نفس املستوى ولال اضطروا لىل اخلروج أسعار البيع 

من السوق وغالبا ما متيل لىل الثبات أو لىل التيري البطيء، كما تتميز املنتجات بالتشابه ويرتتب على ذلك 
حتد من دخول مؤسسات جديدة  استخدام وسائل عديدة للتنافس كالسعر واإلعالن ويتم فرض عوائق كثرية

 .1لليه

 :2وميكن التمييز بني نوعني رئيسيني من احتكار القلة     

الذي يتسم بقلة عدد البائعني الذين يتنافسون فيما بينهم على لنتاج وبيع منتج : احتكار القلة البحت-1
ة العرض الكلي للمنتجات متجانس، وهنا تسهل معرفة وضع توازن القطاع يف السوق، مبا أنه من السهل معرف

 .املتجانسة، ومن مثة ميكن أن يقرر سعر موحد يف السوق للمنتجات املتجانسة داخل الصناعة

الذي يتسم بقلة عدد البائعني الذين يتنافسون فيما بينهم على لنتاج وبيع : احتكار القلة مع تنوع المنتج-0
طاع يف السوق وما يتبعه ذلك من تقرير أسعار خمتلف منتج متنوع، ما جيعل من املتعذر معرفة وضع توازن الق

 .املنتجات املتنوع يف الصناعة

 االحتكار التام: الفرع الرابع

، مبعىن هو ذلك السوق الذي توجد فيه مؤسسة واحدة 3"وجود بائع مبفرده"هو نقيض التنافس ومعناه احلريف      
تنتج سلعة ليست هلا بدائل قريبة منها، كذلك وجود عوائق كثرية متنع دخول بائعني آخرين هلذا السوق، واملنتج 
الواحد أو البائع الواحد يف هذا النوع من األسواق أي احملتكر هو الذي ميثل الصناعة ككل، وهو الذي يقرر مثن 

                                                           
 .004، ص 0226، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة السابع، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدويعمر صخري،   1
 .043، ص 0111، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، إقتصاد السوقحسني عمر،  2

 .45، ص 0221، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ، االردن، االقتصاد االداريطارق احلاج، حسن فليح،   3
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عة أو اخلدمة، ألنه ال يوجد بديل أو لمكانية لحالل كامل بسلع أخرى لسلعته، فإن املستهلك ال جيد بدائل السل
أخرى عنها لكي يتحول طلبه عنها فهو يف أحيان كثرية يكون مضطرا لشرائها، لضافة لىل ذلك فإن درجة 

باملقارنة لىل السلعة احملتكرة، وكذلك  اإلحالل تعتمد أيضا عل مقدار اإلشباع الذي يتوقعه املستهلك يف السلعة
 .1تعتمد أيضا على قناعة املستهلك يف كون السلعة البديلة حتقق له نفس اليرض

 تركز السوق ماهية: لثانيالمطلب ا

 مفهوم تركز السوق: الفرع األول

أيدي عدد حمدود املقصود برتكز السوق هو لىل أي مدى يرتكز اإلنتاج يف لحدى الصناعات أو األسواق يف      
من املؤسسات، لذا عند قياس تكز السوق ينصب اهتمامنا على كل صناعة أو سوق بشكل منفرد، وعلى العدد 

ثبات كل العوامل املؤثرة يف الرتكيز فإن السوق يكون أكثر  ضواحلجم النسيب للمؤسسات يف كل صناعة، وبافرتا
 .2أنصبتها يف السوق تركزا كل ما قل عدد املؤسسات املنتجة أو زاد تباين

 :3وعند قياس الرتكز الصناعي جيب التفريق بني نوعني من املقاييس     

  ،مقايس الرتكز املطلق اليت تعتمد على عدد املؤسسات وأنصبتها السوقية ومنها معكوس عدد املؤسسات
 نسبة الرتكيز، مؤشر هريمشان وهريفندال، مؤشر هنا وكاي؛

  تعتمد على قياس تشتت األنصبة السوقية وتيليل عدد املؤسساتمقايس عدم املساواة اليت. 

 الخصائص المطلوب تحققها في مقاييس تركز السوق: الفرع الثاني

، وقد أورد هول وتايدمان اخلصائص واألحباث الرتكز اليت تستخدم يف الدراسات  سهناك عدد من مقايي     
 :ملقياس الرتكز اجليد التالية

  ؛أحادي األبعادأن يكون مؤشر الرتكز مقياسا 
 ؛جيب أن يكون الرتكز يف أي صناعة مستقل عن حجم تلك الصناعة 

                                                           
 .062، ص 0111األردن، ، دار جمدالوي للنشر، الطبعة الثانية، التحليل االقتصادي الجزئيعقيل جاسم عبداهلل،   1
 .10، ص0202، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، اقتصاديات اإلنتاج الصناعيعبد اليفور حسن كنعان املعماري،   2
 ، أنضر املوقع االلكرتوين 02، صمحددات التركز الصناعي في المملكة العربية السعوديةممدوح اخلطيب الكسواين   3

www/ cba.ksued . server261.com 
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  جيب أن يزداد الرتكز لذا زاد النصيب النسيب ألي منشأة على حساب املنشآت األصير حجما، مبعىن
 ؛معيار التحولجيب حتقق 

  لذا قسمت مجيع املنشآت لىلk  1جيب أن يقل بنسبة مؤشر الرتكزقسما متساويا، فإن/k   
  لذا كان هناكn منشأة متساوية احلجم، فيجب أن يكون الرتكز دالة متناقصة بداللةn ؛ 
 جيب أن يكون مؤشر الرتكز حمصور بني الصفر والواحد. 

 :المعاير العامة لمقايس التركز: الفرع الثالث

األخذ هبا عند حساب مؤشر الرتكز نذكر األربعة  سبع معاير البد( Hannah andkay 1977 )قد اقرتح      
 :1األوىل األكثر أمهية

، وعليه جيب أن Bو  Aلذا افرتضنا أنه لدينا منحنيني لرتكز يف الصناعة : معيار ترتيب المنحنيات -0
كلية   Aلذا ما وقع منحىن الرتكيز  Bعنه يف  Aيدل مقياس الرتكز على زيادة الرتكيز يف الصناعة 

 . Bأعلى من منحىن الرتكيز يف الصناعة 
حتويل املبيعات من مؤسسة صيرية لىل أخرى كبرية من شأنه أن يزيد من  :مبدأ المبيعات المحولة -0

 .تركيز السوق، هذا التحويل يؤدي لىل زيادة حتدب منحىن الرتكز يف بعض مواضعه
خفض  تركيز السوق بشرط أن يؤدي دخول مؤسسة صيرية لىل السوق لىل : شروط دخول السوق -3

ال يؤدي ذلك لىل تييري أنصبة املؤسسات األصلية يف السوق، وحيدث العكس يف حالة خروج 
مؤسسات صيرية، ويالحظ هنا انطباق هذا الشرط على احلجم الصيري من املؤسسات فقط فمن 

 .كيز السوقالواضح أن دخول مؤسسات ذات احلجم الكبري نسبيا يؤدي يف الواقع لىل زيادة تر 
يؤدي اندماج مؤسستني أو أكثر لىل زيادة تركيز السوق، وهي نتيجة حتمية لذا ما : شرط الدمج -4

أخذ يف االعتبار أن الدمج ميثل حتويال ملبيعات املؤسسات الصيرى لىل املؤسسة الكربى ويعين يف 
لىل زيادة  ذات الوقت خروج مؤسسات صيرية من السوق وهذه العوامل كما أوضحنا سابقا تؤدي

كحد   %022تركيز السوق وعلى الرسم ميثل االندماج بامتداد اخلط املنقط لىل أعلى حىت خط 
 .أعلى

                                                           
 .33، ص 0114، ترمجة فريد بشري الطاهر، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية السعودية،اقتصاديات الصناعةروجر كالرك،   1
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 : نرسم الشكل التايلريورد يف هذه املعاي ولتوضيح ما     

 وضعيات منحنيات التركز: 14 الشكل رقم 

 النسبة املئوية الرتاكمية لالنتاج 

 C B A 022 

  

 

  

 

 10 

 العدد الرتاكمي ملؤسسات مرتبة من األكرب 

 .33، ص مرجع سبق ذكرهروجر كالرك، : المصدر

 مؤشرات تركز السوق:المطلب الثالث

 :هناك العديد من مؤشرات تركز السوق نتناوهلا على النحو التايل     

 باألحجام النسبيةوهو أبسط مؤشرات الرتكز، وال يهتم هذا املؤشر : معكوس عدد المنشآت:الفرع األول
 :قة التاليةللمؤسسات، ويأخذ هذا املؤشر العال

R= 1/N 

 عدد املؤسسات  Nهي قيمة املؤشر و  Rحيث 
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ويعد أبسط مؤشرات الرتكيز خاصة يف حالة تساوي حجم املؤسسات العاملة يف الصناعة، ويساوي الواحد      
الصحيح يف حالة وجود مؤسسة واحدة حمتكرة، أي درجة الرتكيز عالية، وينخفض كلما زاد عدد املؤسسات 

 .ويقرتب اىل الصفر مما يدل على اخنفاض الرتكز وزيادة درجة املنافسة

 نسبة التركيز: رع الثانيالف

" r "من املؤسسات يف اإلنتاج اإلمجايل للصناعة حيث أن " r "ئوية لنصيب أكرب تعرف على أهنا النسبة امل     
 هي رقم اختياري حيدده الباحث، 

 :1بالعالقة التالية" Cr"وحتسب نسبة الرتكز      

CR           
   

 
    

C :نسبة الرتكيز؛ 

R : اختياري حيدده الباحث؛رقم 

xi  :لنتاج املؤسسة؛ 

X :اإلنتاج الكلي للمؤسسات التابعة للصناعة؛ 

S :نصيب املؤسسة الواحدة من السوق. 

 :ويتميز هذا املؤشر بالبساطة لال انه ال خيلو من بعض العيوب أمهها     

 ال يدخل كل املؤسسات يف حسابه و يأخذ أكرب املؤسسات حجما فقط؛ 
  االختيار هذه ال تستند لىل معيار موضوعي حمدد لمنا ختتلف من باحث اىل أخر؛عملية 
  نسبة الرتكيز الذي يتحدث عليها من فرتة لىل أخرى سوف ختتلف تبعا لعدد املؤسسات األكرب حجما

 اليت أخذت يف االعتبار؛
 نسبة الرتكز ال تستويف املبيعات احملولة والدمج. 

 
                                                           

 .16-15، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد اليفور حسن كنعان املعماري،   1
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 وهيرفيندال مؤشر هيرشمان:الفرع الثالث

هو األفضل يف قياس نسبة الرتكز ألنه يتميز باستعمال  HHأشارت الكثري من الدراسات اىل أن مقياس      
على أنه يساوي اجلذر  0491سنة  Hirshmanومت استعماله ألول مرة من طرف CRمعطيات أكثف من مؤشر

، وقد استعمل هذا 0491سنة  Herfindahl الرتبيعي جملموع مربعات احلصص السوقية، مث مت تعديله من طرف
املؤشر بشكل واسع يف الدراسات خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية، وتعتمد عليه شعبة مكافحة االحتكار يف 

 .1كمقياس لرتكيز السوق يف قضايا مكافحة االحتكار 0491وزارة العدل األمريكية منذ   

 :2يع املؤسسات العاملة يف أحدي الصناعات كما يليوميكن حسابه كمجموع مربعات أنصبة مج     

      
      = 0HH=  

  

 
  

    

 .i متثل احلصة السوقية للمؤسسة: si: حيث     

فرتبيع أنصبة املؤسسات يعطي وزنا أكرب للمؤسسات كبرية احلجم، كما أن املبيعات احملولة تؤدي ليل زيادة      
الرتكيز يف السوق، وكذالك احلال بالنسبة الندماج املؤسسات واليت تتضمن باإلضافة لىل ذلك نقصا يف عدد 

ترتاوح قيمة هذا املؤشر من الصفر يف حالة املؤسسات، غري انه ال يتأثر بدخول املؤسسات صيرية احلجم، و 
 .املنافسة التامة والواحد الصحيح يف حالة االحتكار التام

ومن أهم االنتقادات اليت توجه لىل هذا املعيار أن لعطاء كل مؤسسة وزنا يساوي نصيبها النسيب من السوق      
تأثري على السعر يف السوق تتحدد بعوامل قد ال يكون لجراء مالئما يف كل احلاالت، فمقدرة املؤسسة يف ال

 .أخرى، ومثل هذه العوامل قد تزيد من هذه املقدرة أو قد تقلل منها

 

 

                                                           
، 06، جملة الباحث، العدد شرات التركيز السوقي و أثرها على المنافسة المصرفية في الجزائرتطور مؤ سهام بوخاللة، حممد اجلموعي قريشي،   1

 .44،ص 0206
الملتقى الدولي األول بن بريكة عبد الوهاب، صيفي وليد، دور مقايس الرتكيز والالمساواة يف قياس الرتكيز الصناعي والسلطة على األسواق،    2

 .، جامعة حممد خري بسكرة، ص 0221ديسمرب  3و 0، والسياسات الصناعيةحول االقتصاد الصناعي 
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 H-statistic1مؤشر : الفرع الرابع

من بني أشهر املقايس املستعملة يف حتديد ( Panzar et Rosse 1987 )يعترب هذا املقياس الذي اقرتحه،     
يف التعرف على اثر   Hهيكل الصناعة، وهذا من خالل قياس التنازعية داخل الصناعة املعنية، حيث تسمح قيمة 

تساوي جمموع مرونات الصناعة  Hالتيري يف أسعار مدخالت الصناعة على التيري يف ليراداهتا وبالتايل فان قيمة 
 :باستعمال الصيية التالية املدروسة وهذا 

Log Rit         
           

        
     

 
   

 
   

 
    

 Sit  :؛القدرة التشييلية للمؤسسة املدروسة 
 Rit :؛الدخل اإلمجايل 
 Xit :؛عوامل خارجية خاصة بكل مؤسسة 
 Wit :؛مدخالت العملية اإلنتاجية 
 I : ؛املدروسةعدد املؤسسات 
 T :املدة الزمنية. 
 :من خالل قيمة هذا املؤشر ميكن حتديد نوع هيكل الصناعة املدروس كما يلي     

  لذا كان(H=0 )؛يكون هيكل الصناعة يف حالة املنافسة تامة 
  اذكان(H  )  ؛يكون هيكل الصناعة يف حالة احتكار تام 
 الصناعة بني املنافسة واالحتكار يكون هيكل(      )لذا كان. 

 مؤشر هانا وكاي: الفرع الخامس

األوزان اخلاصة بتباين أنصبة املؤسسات وأعدادها، وهي من السمات املهمة يف حالة ( H)يتناول املؤشر      
يتم تربيع أنصبة املؤسسات أي أننا نوزن األنصبة بنفسها قبل ( H)منحنيات الرتكيز املتقاطعة، فعند حساب قيمة 

وتعكس هذه القيم يف الشكل السابق، (  C،B) مجعها، وبذلك حنصل على قيم الرتكيز لكل من الصناعتني

                                                           
مجمع مداخالت الملتقى الدولي حول األداء ، scpمسرية عطوي، حممد رضا بوسنة، حتليل أداء الصناعة املصريف و يف اجلزائر باستخدام منوذج الـــ  1

 .002، ص 0200نوفمرب  03و 00رباح، ورقلة، ، الطبعة الثانية، جامعة قاصدي مالمتميز للمنضمات والحكومات
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العالقة العددية بني الرتكيز يف كل من هاتني الصناعتني رغم تقاطع منحنياهتا، ويعكس هذا املؤشر يف الواقع 
 .قة العددية بني مجيع الصناعات حىت ولو مل تتقاطع منحنيات تركيزهاالعال

كنها ختتلف عنه يف األوزان  وال( H)وقد اقرتح هانا وكاي جمموعة من املؤشرات أكثر عمومية متثل مؤشر      
 :العامةاليت تعطيها للمؤسسات الكبرية وتعتمد هذه املؤشرات على الصيية 

          ∞   HK     
  

    
 
    

 

 هي معلمة حتكمية للمرونة ∞حيث أن    

ويتميز هذا املؤشر باملرونة اليت أدخلت على مقايس الرتكز حيث أعطيت للمؤسسات ذات احلجم الكبري      
 .، ويستويف هذا املؤشر املعاير األربعة اليت وصفها هنا وكاي∞أوزاننا أكرب وذلك بزيادة قيم 

 مؤشر أنتروبي: الفرع السادس

    :هو أحد املؤشرات املعكوسة للرتكيز وحلسابه تعطى املؤسسات أوزانا مساوية لـــــ     
 

 
، أي اللوغريتم   

 :الطبيعي ملعكوس نصيب املؤسسة يف السوق، مث جتمع على النحو التايل

E       
 
     

    

هذا أن هذا املقياس يعطي وزنا أقل للمؤسسات ذات احلجم األكرب، ووزنا أكرب للمؤسسات ذات  ويعين     
، يف حني أن الوزن 0.0هو  %32احلجم األقل، فالوزن الذي يعطى للمؤسسة اليت نصيبها النسيب من السوق 

 .0.6هو  %02الذي يعطى للمؤسسة اليت نصيبها النسيب من السوق 

ويرتتب على ما سبق أن قيمة املؤشر تتناسب عكسيا مع درجة الرتكز فكلما قلت قيمة معامل أنرتويب، كلما      
 .دل على زيادة درجة الرتكز، وكلما زادت قيمته كلما دل ذلك على نقص درجة الرتكز
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وس من األعداد بطريقة أكثر فائدة وذلك بأخذ معك(  Marfols 1971)وقد مت لعادة صياغته من طرف      
 :1املقابلة للوغاريتم كالتايل

       
  

 

   

 

   ومؤشر حساب األوزان هو     
 

  
  

 مقاييس الالمساواة:الفرع السابع

نتطرق أوال لىل منحىن  س، وبالتايل وقبل التطرق لىل هذه املقاييزيشتق هذه املقياس من منحىن لورن عادة ما     
 .زلورن

 :منحنى لورنز -1

ميثل منحىن لورنز العالقة بني النسبة الرتاكمية لعدد املؤسسات مرتبة من األصير لىل األكرب، و النسبة      
املئوية الرتاكمية للناتج الصناعي،وليس  العدد الرتاكمي للمؤسسات كما احلال يف منحىن الرتكيز، والشكل 

 .التايل يوضح منحىن لورنز لرتكيز لحدى الصناعات

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .12، صمرجع سبق ذكرهعبد اليفور حسن كنعان املعماري،   1
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 منحنى لورنز: 10 الشكل رقم

                           t                                                  النسبة املئوية الرتاكمية لالنتاج 

 

 

 

 

 S 

 2 النسبة املئوية الرتاكمية للمؤسسات مرتبة من األصير

 .10، ص مرجع سبق ذكرهكنعان املعماري، عبد اليفور حسن  : المصدر

يالحظ من الشكل تقعر املنحىن بعيدا عن خط احملور ويعكس ذلك عدم تساوي حجم املؤسسات وترتيبها      
حالة تساوي املؤسسات يف أحجامها، وكلما زاد تباين  0tمن األصير لىل األكرب، كما يصوره خط احملور 

املؤسسات يف أحجامها ابتعد منحىن لورنز عن خط احملور، أما لذا تقاطعت منحنيات لورنز لبعض الصناعات فال 
ميكن اجلزم برتتيب معني لتلك الصناعات وفق لرتكيزها، ويستقل منحىن لورنز متاما عن عدد املؤسسات، ففي 

ات املتساوية احلجم ينطبق منحىن لورنز على خط احملور وال يتأثر يف ذلك بعدد املؤسسات يف حالة املؤسس
 .الصناعة

 :معامل جيني -0

مباشرة من منحنيات لورنز،حيث ميثل مساحة اجلزء املضلل لىل مساحة G) ( ميكن استنباط معامل جيين     
يف الشكل السابق، وكلما زاد عدم تساوي املؤسسات يف أحجامها زادت مساحة اجلزء املضلل  OSTاملثلث 

 .، حيث أن قيمته حمصورة بني الواحد والصفرG) (وبالتايل زادت قيمة 
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 :تباين لوغاريتم أحجام المنشأت -3

للمؤسسات داخل يعترب هذا املؤشر أيضا من املؤشرات املستخدمة لقياس التشتت يف احلصص السوقية      
 :1الصناعة، وميكن التعبري عنه بالصيية التالية

V2 
 

 
      

  

   
  

 
 
    

الوسط اهلندسي ألحجام املؤسسات، وتكمن أمهية هذا املقياس خاصة عندما يتوزع لوغاريتم  xgومتثل      

ترتيبا حمددا  v2وتعطي  ةأحجام املؤسسات توزيعا معتدال، ففي هذه احلالة تكون منحنيات لورنز غري متقاطع

 .لتباين أحجام املؤسسات باألسواق املختلفة

 :ذا املقياسومن أهم االنتقادات اليت توجه هل     

 معتدال فان استخدام هذا املعيار يؤدي لىل  تلذا مل يكن التوزيع الفعلي للوغاريتمات أحجام املؤسسا

اإلخالل مببدأ التحويل، أي أن حتويل املبيعات من املؤسسات الصيرية لىل الكبرية ال يؤدي لىل زيادة 

 درجة الرتكز؛

 وفقا هلذا املعيار لذا صير حجم املؤسسات فان درجة الرتكز تزداد ؛ 

  بالرغم من أن االندماج يؤدي لىل قلة عدد املؤسسات يف السوق وزيادة درجة الرتكز، لال ان التباين بني

 .األحجام قد يقل مشريا بذلك لىل اخنفاض درجة الرتكز

 

 

 
                                                           

 .40، ص مرجع سبق ذكرهروجر كالرك،  1
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 كل الصناعةأهمية عوائق الدخول في تحديد هي:المبحث الثالث

عادات ما تواجه املؤسسات القائمة احتمالية دخول منافسني جدد مما ينتج عنه ختفيض من احلصص       

السوقية للمؤسسات القائمة داخل الصناعة، مما يفرض على املؤسسات القائمة حماولة فرض حواجز لدخول 

حمددات هيكل السوق يف حتديد شكل منافسني حمتملني، كما تساهم عوائق الدخول على اعتبارها حمدد من 

 .وطبيعة املنافسة داخل الصناعة

 :تم التطرق يف هذا املبحث اىل العناصر التاليةسيو      

 مفهوم عوائق الدخول؛:املطلب االول 

 عوائق الدخول الطبيعية؛: املطلب الثاين 

 عوائق الدخول اإلسرتاتيجية:املطلب الثالث. 

 مفهوم عوائق الدخول: األول المطلب

عوائق الدخول على أهنا لىل أي حد ويف املدى الطويل ميكن للمنشاة القائمة أن ترفع أسعار " bain" عرف     
،  1"مبيعاهتا فوق احلد األدىن لتكلفة اإلنتاج وتوزيع الوحدة دون أن تيري منشات جديدة بالدخول لىل الصناعة

استقرار األسعار عند مستوى احلد األدىن لتكلفة ) فان األثر املتوقع لعوائق الدخول " bain"فمن وجهة نظر 
 . هو الذي يعرف طبيعتها(الوحدة املنتجة يف املدى البعيد

بأهنا التكلفة اإلضافية اليت جيب أن تتحملها املؤسسات الراغبة يف الدخول لىل السوق " Stigler"كما عرفها      
  2املؤسسات احلالية يف األمد الطويلدون أن تتحملها 

    

                                                           
1
 .37نفس املرجع السابق، ص  

2 Stigler George, the organization of industry , Chicago ,University of Chicago, University 
Press .p 67. 
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 :1وهناك مجلة من التعاريف نذكر منها  

  حسب(Ferguson 1974)  ": هي كل العوامل اليت جتعل من دخول مؤسسات جديدة اىل السوق ال
يكون مرحبا هلا، وميكن للمؤسسات املوجودة يف السوق من وضع أسعار أقل من التكلفة احلدية 

 ".ة يف الدخول، مما ميكنها من كسب عوائد االحتكار الدائمةللمؤسسات الراغب
  حسب(Demsetz 1982:) " يرى أن التعريفات كلها توضح عوائق الدخول املوجودة بني املؤسسات

الراغبة يف الدخول واملؤسسات املوجودة يف السوق، لال أهنا توضح القيود القانونية اليت تعترب حسبه هي 
 .و الدائمة عوائق الدخول الفعالة

  حسب(Spulber 2003 ":) ،عائق الدخول هي ميزة تنافسية مؤقتة، خاصة من جانب التكاليف
االبتكار وميزة املعامالت، تكتسبها املؤسسات املتواجدة يف السوق دون املؤسسات الراغبة يف الدخول 

 .لىل هذا السوق

 عوائق الدخول الطبيعية:المطلب الثاني

 :من احلجم الكبري للمؤسسة وهذه العوائق نذكرها على النحو التايل تأيت هذه العوائق     

 اقتصاديات الحجم:الفرع األول

يقصد باقتصاديات احلجم تناقص متوسط التكاليف الكلية يف األجل الطويل مع زيادة حجم اإلنتاج أي      
ترتفع أو تنخفض مع الزيادة يف  ، حيث أن التكلفة املتوسطة ملؤسسة ما قد2توسيع نطاق اإلنتاج وحجم املؤسسة

حجم اإلنتاج، فإذا اخنفضت التكلفة املتوسطة مع الزيادة يف حجم اإلنتاج نقول أن املؤسسة حتقق اقتصاديات 
احلجم أو أن عائدات احلجم تكون متزايدة، ولذا كانت التكلفة املتوسطة ال ختتلف مع حجم اإلنتاج نقول أن 

كانت التكلفة تزداد بزيادة حجم اإلنتاج هنا املؤسسة حتقق اقتصاديات احلجم عائدات احلجم مستقرة، أما لذا  
 .السالبة أي عائدات احلجم تكون متناقصة

                                                           
-0111حالة مؤسسة موبيليس للهاتف النقال خالل الفترة -هيكل الصناعة وأثره على أداء المؤسسة الصناعية الجزائريةعادل بوعافية،   1

 .06، ص 0207ماجيستري غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة،  مذكرة، -0119
، ص 0224، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أساسيات اقتصاديات األعمالاحب أبو أمحد، مؤيد عبد احلسن الفضل، رضا ص  2

047. 
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وعليه تأيت اقتصاديات احلجم من ضخامة حجم اإلنتاج، فإذا كان حجم اإلنتاج الذي حيقق أفضل كفاءة      
حجم اإلنتاج عن ذلك املستوى سيرتتب عنه زيادة لنتاجية للمؤسسة هو من الضخامة حبيث أن أي اخنفاض يف 

ملموسة يف تكلفة اإلنتاج املتوسطة، فإن هذا الوضع سيشكل عائق أمام دخول مؤسسات جديدة لىل الصناعة، 
للمحافظة على مستوى حجم اإلنتاج الذي حيقق  هوالسبب يف ذلك هو ضخامة حجم رأس املال املطلوب توفري 

 . أكرب كفاءة لنتاجية

يف بعض الصناعات يتعني على أي مؤسسة جديدة أن تبدأ فيها حبد أدىن معني للحجم حىت ميكنها أن      
تصل التكلفة حلدها األدىن، ويسمى هذا باحلد األدىن للحجم األمثل ولذا بدأت املؤسسة بأي حجم أقل من هذا 

ؤسسات القائمة، ونتيجة لزيادة حجم احلد األدىن فإن تكلفة لنتاجها تصبح مرتفعة بدرجة ال تستطيع منافسة امل
اإلنتاج األمثل الالزم لالستفادة من وفرات اإلنتاج الكبري يف بعض احلاالت يعد عائقا للدخول، وكلما اخنفض 
حجم الطلب الكلي، فإن لنتاج عدد قليل من املؤسسات سوف يكفي حجم السوق ويف هذه احلالة يكون من 

 .1ناعة حيث يصعب عليها تسويق وبيع منتجاهتاالصعب دخول مؤسسات جديدة لىل الص

 :وهو ما يوضحه الشكل التايل     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70، ص مرجع سبق ذكرهلميان نعمون،   1
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  اقتصاديات الحجم كعائق للدخول: 16شكل رقم 

 السعر 

 A P1 

 LAC B 

 P2 

 D 

 Q2 Q1 Q اإلنتاج

دراسة حالة مؤسسة قديلة -الصناعيةاستراتيجيات التميز في تنمية الحصة السوقية للمؤسسة دور  نعمون لميان،:المصدر

   .70ص ،8066-8060-ماجيستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة مذكرة -للمياه المعدنية بسكرة

 :حيث    
 D :؛منحىن طلب الصناعة لسلعة ما 
 LAC :؛متوسط التكلفة يف األجل الطويل 
 Q :احلد األدىن للحجم األمثل. 

وبافرتاض متاثل ظروف التكلفة بني املؤسسة القائمة واملؤسسة حمتملة الدخول فإنه يتعني على أي مؤسسة      
على األقل، ويف مثل هذه احلالة تبادر املؤسسة القائمة بوضع سعر مانع  Qجديدة أن تبدأ باحلجم يساوي

ال يسمح بتحقيق أي ربح ملؤسسة و  A،Bيسمح هلا بتحقيق ربح عن كل وحدة مباعة يساوي  P1للدخول مثل 
 .Qترغب يف الدخول عن حجم يساوي أو يزيد عن 

وعندما تريد أي  Q1ويالحظ أن الكمية املباعة يف الصناعة من قبل املؤسسة القائمة عند هذا السعر هي      
ويرتتب عن ذلك  Q2لىل  Q1فإن هذا يزيد الكمية املباعة يف الصناعة من  Qمؤسسة الدخول حبجم لنتاج 

عند مستوى أقل من احلد األدىن للتكلفة املتوسطة فتخسر املؤسسة اجلديدة  P2لىل  P1اخنفاض سعر السوق من 
بذلك، وال شك أن معرفة املؤسسة احملتملة هبذه احلقيقة مينعها من الدخول، ويالحظ أن السعر املانع للدخول قد 

 .Qستوى التكلفة لذا زاد اإلنتاج مبقدار صمم حبيث ينخفض لىل مستوى أقل من األدىن م
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  المزايا المطلقة لتكاليف اإلنتاج:الفرع الثاني

تتمثل عوائق التكاليف املطلقة مبقدرة املؤسسات القائمة على لنتاج أي مستوى من اإلنتاج بتكلفة أقل عما      
قد يكون للمؤسسات القائمة السيطرة املزايا ألسباب خمتلفة، فمثال  هتستطيعه املؤسسات الداخلة، وقد تنشأ هذ

على تقنيات لنتاجية أفضل بالنسبة لتلك املتوفرة لدى املؤسسات الداخلة، وأن متتلك املؤسسات القائمة موارد 
 .1أفضل، كما قد يتحتم على املؤسسات اجلديدة دفع أسعار أعلى للموارد مقارنة مبا تدفعه املؤسسات القائمة

املطلقة لتكلفة اإلنتاج كل ما من شأنه أن جيعل تكلفة اإلنتاج يف املؤسسات القدمية أقل  وعليه تشمل املزايا     
من تكلفة املؤسسات اجلديدة الراغبة يف الدخول لىل الصناعة، ويعين ذلك أن منحىن التكلفة املتوسطة 

عند أي مستوى  للمؤسسات الراغبة يف الدخول سيكون أعلى من منحى التكلفة املتوسطة للمؤسسات القائمة
 :من مستويات اإلنتاج كما هو موضح يف الشكل

 المزايا المطلقة لتكاليف اإلنتاج كعائق لدخول: 17الشكل رقم 

 D السعر 

 

 MC1 Pe 

 

 MC2 Pm 

 Q اإلنتاج

النشر ، الدار اجلامعية للطباعة االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيق عبد القادر عطية عبد القادر،:المصدر
 مع بعض التصريف. 51ص ،0111والتوزيع، االسكندرية، مصر ،

                                                           
 مذكرة، حالة مجمع صيدالدراسة : مساهمة التحليل التنافسي في تحديد االستراتيجيات التنافسية لمؤسسة الصناعة الدوائيةحسن مفتاح،  1

 .10، ص 0200/0203ماجيستري غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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يف حني املؤسسة القائمة ستقوم بوضع أقل  Pmيكون احلد األدىن للتكلفة املتوسطة القائمة عند السعر      
حبيث يقع حتت احلد األدىن للتكلفة املتوسطة الداخلة ويكون هذا السعر مانعا لدخول، ولن  Peبقليل من 

 .يع املؤسسات اجلديدة الدخول ألن هذا السعر ال ييطي التكاليف الكلية عند أي مستوى من اإلنتاجتستط

 :1اليت تتمتع هبا املؤسسات القائمة ونذكر منها توهذا راجع لالمتيازا     

  امتالك املؤسسات القدمية لرباءة اخرتاع ال تستطيع املؤسسات اجلديدة احلصول عليها لال عن طريق
 ا أو دفع تكلفتها؛شرائه

  سهولة احلصول على عوامل اإلنتاج، بالنسبة للمؤسسات القائمة، باإلضافة لالستحواذ على مصادر
 املواد اخلام أو طاقة نادرة أو حمدودة العرض بتكلفة منخفضة باملقارنة مع املؤسسات اجلديدة؛

 احلصول على مصادر متويل بسهولة وبتكلفة منخفضة باملقارنة مع  باستطاعة املؤسسات القائمة
 .املؤسسات اجلديدة لقوة مركزها املايل وخربهتا

 تميز المنتجات كعائق لدخول: الفرع الثالث

ة اليت يهدف من خالهلا املنتج لىل جعل منتجه متفردا أو ييشري مفهوم متيز املنتجات لىل تلك اإلسرتاتيج    
و وتعترب العالمة التيليف  ظر املستهلك حبيث يستطيع املستهلك متيزه عن بقية املنتجات املتماثلةمتميزا يف ن

 .2سائل هذه اإلسرتاتيجيةمن و خاصة اإلعالن 

 :3ميكن التميز بني التميز األفقي والتميز العمودي     

لصناعتها ولكنها ختتلف يشري لىل املقارنة بني سلع تتطلب نفس القدر من املوارد : التمييز األفقي -0
يف التصميم نفسه لكن يوجد بكل تصميم ميزة تؤدي وظيفة خمتلفة، أو تشبع ذوقا خمتلفا مثل 

 اختالف اللون واألبعاد ومثال ذلك صناعة السيارات؛
فهو يشري لىل جمموعة من املنتجات من نفس النوع ولكنها مرتبة على معيار : التميز العمودي -0

 .ة يكون املنتج ذات النوعية األفضل مستخدما ألكرب قدر من املوادمعني، ففي هذه احلال
                                                           

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حممد دراسة حلة صناعة األدوية في الجزائر: ، أثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعةمراد حطاب  1
 .71، ص 0205/0206خيضر بسكرة، 

2 Jean-Marie Chevalier, L’échiquier industriel, Calwau –Levy, Paris, 1984, p 82-83. 
 .67، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر عطية عبد القادر،   3
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هيكل الصناعة كما أنه يف نفس الوقت هو أهم ركائز الدخول لىل الصناعة،  ديعترب متيز املنتجات أحد أبعا    
ة حبيث ال وذلك عن طريق تنويع املؤسسات يف صناعة ما ملنتجاهتا تنويعا جيعلها مميزة عن بقية السلع يف الصناع

تعد سلعة بديلة هلذه السلع من قبل املستهلكني، ففي سوق يتسم متيز املنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة 
ميزات على املؤسسات اجلديدة نتيجة لتفضيالت املستهلكني للسلع اليت تنتجها تلك املؤسسات، وقد حتدث 

ت من تصميمات أفضل من خالل محاية حق هذه التفضيالت يف بعض األحيان بسبب ما متلكه هذه املؤسسا
 ااالخرتاع، وبالتايل جتعل من الصعوبة مبكان على الراغبني يف الدخول لىل الصناعة أن يفعلوا ذلك دون يتحملو 

سلعهم بأسعار أقل من أسعار املؤسسات القائمة فقد تصل عند الضرورة  اتكاليف لضافية يف اإلنتاج، أو أن يبيعو 
 .لىل أقل من التكلفة املتوسطة لإلنتاج

 تكاليف التحول: الفرع الرابع

لن تكاليف التحول املرتفعة اليت قد يتحملها الزبون تشكل حاجزا أمام املؤسسات اجلديدة الراغبة يف الدخول      
فاملؤسسة اليت ترغب يف دخول الصناعة تستطيع لغراء الزبائن وحتويلهم باجتاه التعامل معها لىل الصناعة ألول مرة، 

فقط عندما تتمكن من تقدمي منتجات أو خدمات متفردة يف خصائصها أو منخفضة يف أسعارها باملقارنة مع 
 فإن ذلك ينعكس سلبا على املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املوجودة يف الصناعة، ويف كلتا احلالتني

 .1أرباحها املتوقعة ومن مث يؤثر يف قرارها بالدخول لىل الصناعة

وعليه فإذا أرادت املؤسسة الداخلة أن تعوض العمالء عن هذه التكاليف من خالل ختفيض أسعارها ألن      
يف التحويل كمانع للدخول، املؤسسة القائمة تكون على استعداد لتخفيض أسعارها بنفس املقدار حىت تبقى تكال

وبالتايل ميكنها بيع  ACفإذا افرتضنا أن منحىن الطلب الذي تواجهه املؤسسة القائمة قبل دخول منافسني هو 
القائمة سوف تكون هلا ردة فعل من  ةوعند سعي أي مؤسسة للدخول فان املؤسس، P1عند السعر  Qالكمية 

تكاليف التحويل للعمالء، لتحافظ املؤسسة  تساوي ABباعتبار أن  ABمبقدار  P2خالل ختفيض السعر لىل 
ولذا أرادت أن تكسب  BDالقائمة على العمالء والكمية نفسها، فيصبح منحىن الطلب الذي يواجهها هو 

 :، هذا ما يوضحه الشكل التايلP3عمالء جدد وتعيق دخول منافسني جدد فإهنا تنتج عند السعر 

 

                                                           
 .040، ص 0204، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان ، األردن،اإلدارة اإلستراتيجيةفاضل محد القيسي، علي حسون الطائي،  1
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 تكاليف التحول كعائق للدخول: 18 الشكل رقم

 السعر 

 

 A P1 
 B P2 

 D P3 

 Q3 Q الكمية

 .60 ص ،مرجع سبق ذكره: يةعبد القادر حممد عبد القادر عط: المصدر

 متطلبات رأس المال :الفرع الخامس

بعض الصناعات موارد كبرية إلقامة التسهيالت اإلنتاجية واإلنفاق على العمليات التشييلية املختلفة،  تتطلب     
حيث أن احلجم الكبري هلذه النفقات فضال عن املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة الراغبة يف الدخول لىل 

عة واقتصار املنافسة على املؤسسات الصناعة يف حالة فشل املشروع قد يشكالن عائق أمام دخوهلا لىل الصنا
 .1 املوجودة فيها فعال

 عوائق الدخول اإلستراتيجية:المطلب الثالث

ة هناك عوائق سعرية كاحلد السعري وعوائق ال سعرية كالطاقة الفائضة واسرتاتيجيات يضمن العوائق االسرتاتيج  
 .توالد املنتج

 نظرية الحد السعري: الفرع األول

احلد السعري هو عبارة عن السعر األقصى الذي ميكن أن تتقاضاه املؤسسات املوجودة فعال يف الصناعة دون      
أن يكون ميريا للدخول وللمؤسسات القائمة اخليار بأن تأخذ باحلد السعري أو أن تتقاضى سعرا أعلى منه ومن 

                                                           
 .040، ص مرجع سبق ذكرهد القيسي، علي حسون الطائي، فاضل مح  1
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ء من اسرتاتيجيات عوائق الدخول، حيث أن مثة تشجع املؤسسات على الدخول، وتعترب هذه اإلسرتاتيجية جز 
املؤسسة القائمة بإمكاهنا منع دخول منافسني جدد وذلك بتحديد أسعار أقل تسمح بتعظيم األرباح كما أهنا 

 .1تستلزم اختيار سعر البيع واإلنتاج، وعليه يكون الطلب املتبقي غري كاف يف حالة دخول منافس جديد للسوق

عندما تشكل املؤسسات القائمة احتكار للقلة فقد تتمكن املؤسسات من تنسيق جهودها لوضع سعر متفق      
عليه بالسوق،  وعليه لذا كان هذا السعر أقل أو مساوي للحد األعلى للسعر املنفر للدخول أو حد السعر فلن 

السوقية احلالية يف املدى الطويل،ويف يكون هناك أي دخول للمؤسسات جديدة وسيدوم بقاء األرباح واألنصبة 
 :بني أربع حاالت ممكنة( Bain) الواقع فقد ميز 

  قد تكون ظروف الدخول سهلة ففي هذه احلالة ال ميكن ان خيتلف السعر يف املدى الطويل عن سعر
 املنافسة؛

 فرصة  قد تكون شروط للدخول حبيث يعاق الدخول بال فعالية، وفيي ذلك يكون للمؤسسات القائمة
 وضع حد سعري ملنع الدخول ال كنها تفضل آال تفعل ذلك؛

 قد يعاق الدخول بفعاية عندما حتاول املؤسسات القائمة وضع حد سعري لتعوق الدخول؛ 
 وأخريا قد حتجم املؤسسات اجلديدة عن الدخول . 

 :2ولقد وجهت عدت انتقادات هلذه النظرية أمهها     

 عض األحيان من أجل الدخول؛املؤسسات املوجودة تتساهل يف ب 
 القائمة يعترب غري منطقي من  تاالفرتاض الذي تتبناه املؤسسات احملتمل دخوهلا حول سلوك املؤسسا

 .حيث السعر والكمية
 مل تظهر أثر منو الصناعة و أثر حجم املؤسسة على فعالية لسرتاتيجية احلد السعري؛ 
  وهذا ال ميكن أن يتحقق دائما على أرض الواقعهذه اإلسرتاتيجية تتطلب التنسيق بني املؤسسات. 

                                                           
1 Pierre Médan et Thirry Warin ,Economie industrielle , une perspective européenne, 
dunod, Paris, 2000, p141 
2  John lipczynski john wilson,john Goddard, industrial organization, 
competition,strategy,policy,2nd edition, 
Pearson Education,2005, p 289. 
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 إستراتيجية إعاقة الدخول:الفرع الثاني

 .سعرية يستخدمها املنتج إلعاقة الدخول كالطاقة االنتاجية الفائضة، واسرتاتيجيات توالد املنتج هناك سبل ال     

  :الطاقة اإلنتاجية الفائضة -0

تعرف بأهنا كمية املخرجات اليت ينتجها النظام اإلنتاجي خالل فرتة زمنية معينة، حبيث تقيس قدرة املنتج      
خالل فرتة زمنية معينة على توليد املخرجات يف زمن معني بيض النظر عن مقدار املورد أو املوارد اليت مت 

علي للمؤسسة وحجم اإلنتاج الذي حتقق للمؤسسة على أهنا الفرق بني حجم اإلنتاج الف، كما تعرف 1استخدامها
ولعل من أهم العوامل اليت تؤدي لىل حدوث الطاقة اإلنتاجية الفائضة  ،2عند احلد األدىن من الكفاءة اإلنتاجية

 :3هي

  غالبا ما ينشأ الفائض يف الطاقة اإلنتاجية نتيجة االعتماد على العوامل التقنية ألهنا ميكن أن تساهم يف
 معدل لنتاجي أعلى خاصة لذا كانت مبعدالت وكميات كبرية؛حتقيق 

 العوامل التنافسية داخل الصناعة حيث تؤدي عمليات الدخول لىل حدوث الطاقة اإلنتاجية؛ 
 توقع الزيادة يف الطلب على السلعة يف املستقبل؛ 
 استعمال الطاقة الفائضة يف لعاقة دخول املنافسني اجلدد. 

الطاقة اإلنتاجية الفائضة عائقا للمؤسسات الراغبة يف الدخول لىل الصناعة ذلك أن هذه ميكن أن تشكل      
املؤسسات عندما يرتسخ لديها االعتقاد بوجود فائض يف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات القائمة باإلنتاج يف 

فيض األسعار فان حبيث ميكن استخدامه يف حالة دخول مؤسسات جديدة يف زيادة اإلنتاج ومن مث خت ،الصناعة
منوذج يوضح تأثري وجود  (Spence 1977)لقد قدم ، و هذه املؤسسات قد حتجم عن الدخول لىل الصناعة

الطاقة اإلنتاجية الفائضة على توقعات املؤسسات الداخلة، وذلك يف حالة املؤسسة والواحدة القائمة واليت تعمل 
للوحدة من الطاقة الكاملة، وأن  rولنفرتض ان تكلفة رأمسالية قدرها  مقاسة بوحدات اإلنتاج،  Kبطاقة لنتاجية

                                                           
 .077، ص0202، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن،إدارة اإلنتاج والعملياتحممود أمحد الفياض، عيسى يوسف قداة،  1
 .13، ص مرجع سبق ذكرهحسن مفتاح،   2
ترمجة رفاعي حممد رفاعي، حممد سيد أمحد عبد املتعال، اجلزء األول، دار املريخ  -مدخل متكامل-اإلدارة اإلستراتيجيةشارلز وجاريث جونس،   3

 .310، ص0220للنشر والتوزيع، الرياض، 



 تحليل محددات هيكل السوق وطبيعة المنافسة في الصناعة: الفصل األول

39 
 

، وبذلك تكون تكلفة الوحدة عند التشييل الكامل للطاقة  للوحدة املنتجة cهناك تكاليف تشييل كاملة قدرها
 :وذلك كما يوضحها الشكل التايل c+rهو 

  للدخولالطاقة اإلنتاجية كعائق : 19 الشكل رقم 

  AC       السعر 

 

 r pm 

 a p1 

 D  d 

  MR 

 f h m n 

 f e  

 k X1xm 

 .053، ص مرجع سبق ذكرهروجر كالرك، : المصدر

حيث  acنالحظ أنه عندما ينخفض اإلنتاج عن مستوى الطاقة الكاملة تزيد تكلفة الوحدة على طول      
على وحدات أقل من اإلنتاج وحينها ميكن أي مستوى من اإلنتاج أن ينتج بتكلفة  ةتقسم التكاليف الثابت

أن بإمكان املؤسسة القائمة يف هذا النموذج أن حتدد مستوى  ((Spence 1977، ويوضح c+rمتوسطة قدرها 
ملدى القصري، اجلديدة دو التضحية الكبرية بأرباح ا تاإلنتاج والطاقة منفصلني حىت ميكنها لعاقة دخول املؤسسا

وبذلك وضع فرضا بأن املؤسسات الداخلة تتوقع أن تزيد املؤسسة القائمة من لنتاجها لىل مستوى الطاقة الكاملة 
وختتار املؤسسة أن  k ىلذا ما مت الدخول، وحتت ظروف التكاليف ختتار املؤسسة طاقتها الكاملة عند املستو 

وبذلك حتقق املؤسسة القائمة أرباح  Cمع التكلفة احلدية  MRوعند تساوي اإليراد احلدي x1تقلص لنتاجها لىل
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ومن جهة أخرى فان االحتفاظ بطاقة ، مع احتفاظها بالطاقة الفائضة إلعاقة الدخول p1abdمساوية للمساحة 
فائضة ملنع الدخول ينطوي على التضحية ببعض أرباح احملتكر مقارنة مبوقف تعظيم الربح يف املدى القصري 

حبيث يتساوى اإليراد  pmوالسعر املقابل  xmاليت تسعى لىل صايف الربح حتدد اإلنتاج والطاقة ب  فاملؤسسة
 .احلدي والتكلفة احلدية يف املدى الطويل

 :توالد المنتج كعائق لدخول -0

الطريقة الثانية إلعاقة الدخول باستخدام السبل الالسعرية هو توالد املنتج، حيث ميكن تطبيق هذه      
اخل، وتنفذ هذه السياسة أساسا بأن ...اتيجية يف أسواق متييز املنتج مثل السجائر الصابون ومعجون األسناناإلسرت 

، حبيث ال يبقى جمال  (العالمات التجارية) تقوم املؤسسات القائمة بإغراق السوق مبختلف املنتجات أو املاركات 
ذلك تصبح املؤسسات القائمة قادرة على زيادة كاف للمؤسسات اجلديدة كي تنافس بطريقة مرحبة،فإذا أمكن 

 .األسعار واألرباح دون اخلوف من الدخول

 :1حتليل مفيد عن هذه اإلمكانية فوضع ثالث فروض( Schamlensee 1978)وقد قدم       

  يفرتض أن هناك زيادة يف اإلنتاج والتسويق لألصناف واملنتجات املنفردة على األقل حىت مستوى لنتاجي
معني، ويضع هذا الفرض حدا على عدد املاركات اليت ميكن أن تنتج، فعند أي سعر سوقي هناك حد 

 أدىن للنصيب من السوق الذي ميكن عنده عمليا لنتاج السلعة؛
  ،يفرتض أن املنافسة متمركزة مبعىن أن السوق ميكن اعتباره مقسما تقريبا بني عدد من العالمات التجاري

 وتركيزه مرتفع؛
  ض نسبيا ال تنقل من مكان لىل أخر، بسب التكاليف الباهظة املرتتبة على استعادة وضع السلعةيفرت. 

 :2اىل نتيجتني هامتني مها( Schamlensee 1978)وقد خلص     

  لذا احتدت املؤسسات القائمة هبدف الربح يف هذا السوق، بشرط أن متنع دخول املؤسسات اليت حتاكي
تضمن اإلعاقة الكلية ، وبالرغم من أن اشتقاق هذه النتيجة فقد استخدمت يف  التسعري، فمن األمثل أن

                                                           
 .057، ص مرجع سبق ذكرهروجر كالرك،   1
 .051،051نفس املرجع،  ص ص   2
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صيية خاصة لدالة الطلب، وبالتايل حسبه أن أفضل سالح ميكن استخدامه إلعاقة دخول املؤسسات 
 اجلديدة هو توليد األصناف وليس استخدام األسعار؛

 وليد العالمات التجارية، لذا افرتض ان أوضح أيضا أن الدعاية قد تستخدم بطريقة فعالة سويا مع ت
املؤسسات اجلديدة سوف حتاكي اإلنفاق على اإلعالن التقدميي بواسطة املؤسسات القائمة، فان 
عائداهتم على كل دوالر ينفق سوف يكون أقل بسبب صير املساحة السوقية اليت ختدمها، وعليه فمن 

 .لى ميزة هذا التأثرياملربح للمؤسسات القائمة أن تعلن أكثر كي حتصل ع

 والجغرافية القيود القانونية والنظامية:الفرع الثالث

 :1لن من أهم القيود القانونية والنظامية اليت ميكن ن تشكل عائق أمام دخول مؤسسات جديدة لىل الصناعة    

تتطلب عملية النشاط داخل بعض : قوانين التسجيل والترخيص لبعض األعمال والمنتجات -0
حصول املؤسسات على ترخيص من احلكومة أو من اجلهات الرمسية املخولة بتقدمي تلك  الصناعات

الرتاخيص، وبالتايل فان ذلك قد يعطي سلطات الضبط اخلاصة بتلك الصناعات القدرة على 
التحكم يف عدد املؤسسات العاملة داخل الصناعة، ويف حالة تسجيل تلك املؤسسات ألرباح غري 

ن ملؤسسات أخرى الدخول لىل الصناعة، بدون احلصول على ترخيص من قبل عادية فانه ال ميك
 .اجلهات املعنية، هلذا فإن هذه القوانني تشكل عوائق فعاللة للدخول لىل الصناعة

تعطي قوانني بعض الدول احلق لبعض املؤسسات من أن حتتل مرتبة حمتكر داخل : نين االحتكاراقو  -0
االحتكار الطبيعي، وهذا قد يكون ملدة حمدودة وغري حمدودة، بعض الصناعات اليت تتميز هبيكل 

 .وهذا قد مينع عملية دخول مؤسسات جديدة لىل الصناعة
من أجل تشجيع عمليات البحث والتطوير وكذلك عمليات االبتكار فان  :حقوق الملكية الفكرية -3

االخرتاع، حيث  بعض اجلهات احلكومية تقوم بإعطاء أصحاب االخرتاعات واالبتكارات براءات
يسمح ذلك للمؤسسة االستفادة من زيادة أرباحها دون اخلوف من لمكانية حصول مؤسسات 
أخرى على احلق يف استخدام ذلك االخرتاع، وعليه فان ذلك من شأنه أن يعوق دخول مؤسسات 

 .جديدة لىل الصناعة

                                                           
، 0114-0114دراسة حالة الصناعة المصرفية في الجزائر خالل الفترة : العاقة بين هيكل الصناعة واألداءتحليل حممد رضا بوسنة،   1

 .01، ص 0205/0206أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 



 تحليل محددات هيكل السوق وطبيعة المنافسة في الصناعة: الفصل األول

42 
 

ميكن للسياسات احلكومية يف كثري من األحيان أن تشكل عوائق للدخول  :السياسات الحكومية -4
سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة، خاصة ما تعلق بسياسات التشييل والضرائب واألسعار وحىت 
النوعية، حيث جتد املؤسسات اليت تنوي الدخول لىل الصناعة نفسها أمام العديد من االلتزامات 

 .حىت تتمكن من الدخول

  :1يف حني تقسم العوائق اجليرافية اىل  

تتمثل يف مراقبة احلدود ووضع رسوم مجركية ختلق تكاليف لدارية كتكاليف : الحواجز المادية -0
 . التخزين، حيث يودي ذلك لىل التأخر يف لمتام املعامالت من أجل دخول الشركات األجنبية 

 .فنية وتنظيمات العمل والسالمة وقوانني النقلوتشمل املتطلبات اخلاصة مبعاير ال: الحواجز التقنية -0
قد يكون هناك جانب من النظام املايل يف بلد أجنيب غري موات للمؤسسات : الحواجز الضريبية -3

وقد تفرض تكاليف رقابة على الصرف على الشركات األجنبية اليت حتتاج لىل حتويل العمالت من 
 .أجل التجارة

لن سياسة الشراء اليت متارس من طرف احلكومة الوطنية : التفضيلية للمشتريات العامة السياسة -4
 .حيث تعطي معاملة تفضيلية للمؤسسات احمللية ووضع العوائق للمنافسني األجانب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ماجيستري غري منشورة، جامعة  مذكرة، دراسة حالة مؤسسة االسمنت عين التوتة-اقتصاديات الحجم كعائق لدخول السوق،الزهرة فرحاين،   1

 .34، ص0200/0203حممد خيضر بسكرة،  
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 التكامل العمودي في الصناعة: المبحث الرابع

اسرتاتيجي للمؤسسات ومسامهة هذا اخليار يف حتديد هيكل نتناول يف هذا املبحث التكامل العموديي كخيار      
الصناعة، فيستخدم جمال على أنه مدى قيام مؤسسة باجناز مراحل متتبابعة يف اعداد أو توزيع منتج، وعليه درجة 

 .يف الصناعة حتدد بدرجة أقل طبيعة املنافسة يف الصناعة من مقايس الرتكز وعوائق الدخول ديالتكامل العمو 

 مت تقسيم هذا املبحث اىل العناصر التالية وقد

 ماهية التكامل العمودي؛: املطلب األول 
 احلاجة اىل التكامل العمودي؛: املطلب الثاين 
 نظريات التكامل العمودي؛: املطلب الثالث 
 مؤشرات قياس التكامل: املطلب الرابع. 

 ماهية التكامل العمودي:المطلب األول

 العمودي تعريف التكامل:الفرع األول

يستخدم مصطلح التكامل العمودي بطريقتني خمتلفتني يف اقتصاديات الصناعة، األوىل تتصل بوضع أو هيكل     
تنظيمي موجود، وحسب هذا املفهوم فالتكامل العمودي يتصل مبدى قيام وحدة األعمال املنفردة باجناز مراحل 

السلوك اإلداري، حيث يعرب املصطلح عن قرار املؤسسة يف  متتابعة يف لعداد وتوزيع املنتج، والثانية للتعبري عن
أو توزيع وحدات لنتاجية  دالتحرك لىل مرحلة تصنيعية أو توزيعية أخرى، من خالل االندماج الرأسي أو بتشيي

 1.جديدة

بأنه تنظيم العمليات اإلنتاجية املتعاقبة يف مؤسسة واحدة حتت ملكية يشري مفهوم التكامل العمودي          
  .2ومراقبة واحدة

 
                                                           

الطبعة األوىل، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر،  واقع أداء قطاع المحروقات الجزائرية في ظل الشراكة األجنبية،العيد قريشي،  1
 .31، ص 0207

دراسة حالة يف شركة بيداد -يدية التكامل العمودي وتأثريها يف اخليار التسويقي للمشركةسرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي، اسرتات  2
  .51ص ، 0207، العراق، 002العدد  مجلة االدارة واالقتصاد،للمشروبات اليازية،
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لىل تلك الوضعية اليت تكون فيها لحدى املؤسسات مسيطرة على مراحل متتابعة لنفس العملية  مبعىن     
 1.اإلنتاجية

تاج عملية لنتاجية كجزء أو كل من الوضع الذي تستخدم فيه املنشأة كل لن" يعرف التكامل العمودي على أنه  
، ويرتتب على التعريف عدم وجود قيم سوقية أو تعاقدية منفصلة 2"أحد مستلزمات لنتاج عملية لنتاجية أخرى

للمبادالت اليت جتري بني العمليات املشار لليها يف التعريف، ولمنا تشكل قيم هذه املبادالت جزء من احلسابات 
 .الداخلية للمنشأة ككل

يعين أن تقوم املؤسسة بأنشطة مورديها أو موزعيها أو هبما معا، فهي لحدى اسرتاتيجيات النمو اليت تستلزم     
اإلمدادات )والتكامل اخللفي ( اإلمدادات األمامية) الدخول باستثمارات جديدة هبدف حتقيق التكامل األمامي

 .3(اخللفية

ملية اإلنتاجية بالطريقة اليت تسمح للمؤسسة باستعمال ناتج وعرف على أنه منط تنويع الذي جيمع خطوط الع    
احد خطوط العمل كمدخل خلط عمل أخر مبعىن يصف مدى تيطية املؤسسة التشكيلة الواسعة لإلنتاج ومراحل 

 .4التوزيع

 5مزايا وعيوب التكامل العمودي:الفرع الثاني

 :التكامل العمودي جمموعة من املزايا والفوائد أمهها حيقق     

 التنسيق بني العملية اإلنتاجية والعملية التسويقية ووضع جداول اإلنتاج والعمل؛ 
 الرقابة بشكل فعال على األنشطة التسويقية وتنسيق اجلهود لتحقيق اهلدف املشرتك؛ 
 تكلفة اإلنتاج والتسويق وبالتايل توفري السلع للمستهلك بسعر منخفض؛ اخنفاض 

                                                           
1 John lipczynski john wilson,john Goddard, op cit,p 545. 
 

 .16، ص 0114دار زاهر للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ، اقتصاديات الصناعةأمحد سعيد باخمرمة،   2
 .51، صمرجع سبق ذكرهسرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي،   3

4 Fiona Röder. Strategic Benefits and Risks of Vertical Integration in International 
Media Conglomerates and Their Effect on Firm Performance, Dissertation to obtain the 
title of Doctor economic, St. Gallen University, Germany, 2007, P 39 . 

 .51، صمرجع سبق ذكرهسرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي،   5
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 االتصال املباشر مع املستهلك ومعرفة حاجاته ورغباته؛ 
 متكن املؤسسة من وضع عراقيل يف وجه املنافسني اجلدد؛ 
 محاية جودة منتجات املؤسسة. 

وعلى الرغم من أن لسرتاتيجية التكامل العمودي من االسرتاتيجيات الناجحة لذا ما طبقت بشكل فعال      
 :وكفء ولكن تتخللها بعض العيوب منها

  يتطلب استثمارات مهمة وكبرية، ما يسبب مساوئ مرتبطة بالتكلفة حيث يكلف املؤسسة أمواال كبرية
 ؛مبعىن حيتاج لىل مورد مايل ضخم

 ؛يف العملية اإلدارية وصعوبة يف التنسيق، وانشيال املؤسسة عن عملها األصلي تعقيد 
  يؤدي لىل زيادة استثمار رأس مال املؤسسة يف الصناعة وزيادة خماطر األعمال التجارية كما حيرم

 ؛املشروعات األخرى ذات قيمة من املوارد املالية
 حصر املؤسسة داخل وضع عميق من الصناعة.      

 خصائص التكامل العمودي:الثالث الفرع

 :من بني خصائص التكامل العمودي    

حيث يؤدي التكامل العمودي لىل حتقيق احلجم األمثل باإلضافة لىل زيادة : تحقيق كفاءة الحجم -0
أن مصنع يقوم بتجميع أجزاء السيارات : التكاليف يف بعض األنشطة، ففي صناعة السيارات مثال 

ألف وحدة سنويا، حيث أن حتقيق الكفاءة يف  022كانت تنتج ما يقارب قد تعمل بكفاءة لذا  
صناعة احملركات تتطلب حجم لنتاج يزيد عن مليون وحدة سنويا، وعلى اجلانب األخر جند أن 
حتقيق معدالت كفاءة عالية يف عملية تطوير وحتسني املنتجات اجلديدة يتطلب حجما لنتاجيا أعلى 

 .1مما سبق ذكره
حيث يؤدي التنسيق بني األعمال والنشاطات  :عمال المختلفة بطريقة إستراتيجيةإدارة األ -0

املختلفة لىل ظهور واحد من املصادر األساسية للتكاليف اإلدارية يف املشروعات اليت ترتبط ببعضها 
البعض بشكل عمودي، ويف ضوء املعاير اإلسرتاتيجية، ميكن أن نقول أن هذه األعمال ختتلف وفق 

                                                           
 .17، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  1
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مليزة التنافسية وحسب الظروف احمليطة هبا من جهة واملوارد واإلمكانات اليت تتطلب هذه أسس ا
األعمال من جهة أخرى، مما يستدعي وجود التكامل العمودي بني الشركات املصنعة وشركات 
التجزئة من احتكار صناعة ما، ألنه ال توجد عناصر مشرتكة بينهما، وميكن أن نقول أن جناح عملية 

 1.العالية، والكفاءة يف عملية تطوير املنتجات ةنيع تتطلب توافر القدرات التكنولوجيالتص
على الرغم من أن التكامل العمودي يفيد يف الربط بني املؤسسة ومورديها : زيادة حجم المخاطرة -3

الداخلني، فإن األمر يشمل على بعض املخاطرة وذلك ألن املشكالت اليت ميكن أن حتدث يف أي 
 2.من مراحل اإلنتاج وحتقيق األرباح مرحلة

لن احلاجة لالستثمارات املنسقة تتطلب التحكم يف اجلانب اإلداري وعقد املعامالت طويلة  :المرونة -4
األجل اليت حتافظ على املوقع اجليد التفاوضي للمؤسسة، عليه فان املؤسسات اليت تقوم على أساس 

اإلمكانات اهلندسية والتصميمية وبعض : التالية التكامل العمودي ميكنها أن جتمع بني األمور
اخلدمات املتخصصة، فمثل هذا التكامل العمودي يعين حتقيق نوع من الصعوبة عند حماولة التكيف 
مع كل زيادة أو تقلص أوامر الشراء، وكذلك مع االستجابة للحاجات واملتطلبات اخلاصة بكل نوع 

 3.من األنواع املختلفة للمشروعات

 أنواع التكامل العمودي:الرابع الفرع

 :التكامل العمودي الخلفي -1

يقصد به توسيع األعمال اليت تدعم عناصر املدخالت يف النظام اإلنتاجي من مواد أولية وطاقة وأجزاء       
مصادر توريد مستلزمات اإلنتاج بشرائها أو حماولة املؤسسة السيطرة على :" يقصد بهوسلع شبه مصنعة، أي 

االندماج معها وتلجأ املؤسسة لىل لتباع هذه اإلسرتاتيجية لذا مل يكن املوردون احلاليون قادرون على تلبية 
احتياجات املؤسسة من ناحية السعر واجلودة وتوقيت التسليم، ولذا مل حيرص املوردون على مساعدة املؤسسة يف 

يث يزداد الطلب على مستلزمات اإلنتاج، هكذا فإن للياء املورد وقيام املؤسسة بدوره هو أوقات األزمات ح

                                                           
، رسالة ماجيستري غي منشورة، جامعة حممد خري في قطاع الصناعة دراسة حالة مجمع صيدالإستراتيجيات التكامل العمودي فريك حيي،   1

 .64، ص0200/0200بسكرة، 
 .17،ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية،   2
 .65، ص مرجع سبق ذكرهحيي فريك،   3
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تطبيق مباشر إلسرتاتيجية التكامل اخللفي، ألن حماولة السيطرة على املورد بأي شكل هو أيضا تطبيق إلسرتاتيجية 
 :2ويتم اتباع هذه اإلسرتاتيجية عند. 1"التكامل اخللفي

 ى املوردين على تلبية االحتياجات من املواد األولية وقطع الييار أو ارتفاع أسعارهم؛عدم توفر القدرة لد 
 قلة عدد املوردين وكثرة عدد املنافسني، وجتنب االعتماد على مورد واحد؛ 
  عندما تكون متطلبات اجلودة ضمن مقادير مضبوطة جدا لذا يتطلب طرق معاجلة خاصة اليت ال يتوقع

 توفريها؛ نمن اجملهزي
 السيطرة على أسعار املواد األولية ملاله من أثر لجيايب على ثبات أسعار بيع املنتج النهائي. 
 :يالتكامل العمودي األمام -0

هو حماولة الشركة السيطرة على منافذ التوزيع أو الشراء، ويعرف التكامل األمامي دخول املؤسسة يف جمال      
حماولة املؤسسة :" على منافذ التوزيع املوصلة لىل املستهلك النهائي،مبعىن توزيع املنتجات عند طريق السيطرة

السيطرة على منافذ التوزيع باالندماج أو الشراء، وتلجأ املؤسسة إلتباع هذه اإلسرتاتيجية لذا مل تكن منافذ التوزيع 
املستهلك املستهدف وتقدمي  احلالية قادرة على تلبية احتياجات املؤسسة وحتقيق أهدافها من ناحية الوصول لىل

اخلدمة بأسعار وبالطريقة اليت تزيد من قوة املؤسسة، حيث قيامها بالتخلص من املوزعني والقيام بدورهم  هو 
التطبيق املباشر هلذه اإلسرتاتيجية، لال أنه ميكن القول بصفة عامة أن سيطرة املؤسسة على مؤسسة أخرى تعمل يف 

 ".3ناعية اليت تعمل فيها املؤسسة هو تطبيق إلسرتاتيجية التكامل األماميمرحلة الحقة عن املرحلة الص

 :4حيث يتم لتباع هذه اإلسرتاتيجية عند     

 املنتج النهائي لىل املستهلك بأسعار مرتفعة نتيجة ارتفاع كلفة املوزعني وصعوبة املنافسة نتيجة  وصول
أسعار البيع املرتفعة، األمر الذي يشجع على لتباع لسرتاتيجية التكامل العمودي األمامي لضمان البيع 

 بأسعار تنافسية؛
  يقع عليها عاتق التوزيع؛حمدودية توافر موزعني بكفاءة عالية باملقارنة مع شركات 

                                                           
 .071، ص 0224الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،، اإلدارة اإلستراتيجية، األصول واألسس العلميةحممد امحد عوض،   1
 .62سرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .071، صمرجع سبق ذكرهحممد أمحد عوض،   3
 .62، صمرجع سبق ذكرهسرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي،   4
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 تنافس املؤسسة يف جمال اإلنتاج مستمر يف النمو ومتوقع االستمرار بذلك؛ 
 توافر مقدرة مالية ولدارية لدى املؤسسة إلدارة أعمال جديدة. 
 :التكامل المتوازن -3

تتموقع فيه يف نفس ويعين اجتاه املؤسسة حنو السيطرة على النشاطات اخللفية واألمامية للنشاط الرئيسي الذي      
 ، 1الوقت، أي قيام املؤسسة باملوازنة بني التكامل األمامي واخللفي يف نفس الوقت

 :التكامل العمودي حسب درجة التكامل -4

 :2هنا ميكن أن نقسم التكامل العمودي لىل أربع أمناط     

 املواد واخلدمات داخليا، وهو قيام املؤسسة باحلصول على نسبة كبرية من احتياجاهتا من : التكامل الكلي
ويتم هذا النوع من التكامل بني مرحلتني من مراحل اإلنتاج، حيث يتم توفري مجيع متطلبات اإلنتاج 
بشكل كامل دون اللجوء اىل شرائها من اخلارج يف املرحلة األوىل، وأيضا يتم بيع املنتج بالكامل داخليا 

لب ذات النشاطات املتكاملة بشكل كبري، حيث أن  يف املرحلة األخرى، وهذا ما جنده يف مصانع الص
كل لنتاج الصلب اخلام يتم ختصيصه لعملية تصنيع الصلب، ومن مث ال تقوم املؤسسات بشراء املواد 

 .اخلام من اخلارج
 حتصل املؤسسات املتكاملة جزئيا من احتياجاهتا من مصادر خارجية حيث تقوم : التكامل الجزئي

 .من احتياجاهتا داخليا وال كنها تشرتي الباقيبإنتاج أو توزيع نسبة 
 يف هذا النوع من التكامل ال متلك املؤسسات الوحدات اإلنتاجية حمل التكامل كليا بل  :شبه التكامل

 .تقوم باحلصول على توزيع كل أو بعض من مؤسسات أخرى
 خالل مصادر توريد ميكن القول بأن كل وظيفة تؤديها املؤسسة داخليا ميكن تقدميها من  :التعاقد

 .خارجية لذا يفضل استخدام التعاقد يف حالة الصناعات املتيرية

   

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، دراسة حالة مجمع سونطراك: استراتيجي للنمو بأداء المؤسسةعالقة التكامل العمودي كخيار قريشي العيد،   1

 51، ص 0205/0206جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .51نفس املرجع، ص   2
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 :1كما قد يكون التكامل العمودي على شكل   

ويكون عندما حيدث التكامل يف نفس الوقت الذي تنشأ فيه املؤسسة، ومن مثة : التكوين العمودي -0
 .متكاملتانتنشأ عملييت اإلنتاج املتجهة لألمام واملتجهة للخلف 

وذلك لذا كان التكامل العمودي نتيجة النمو الداخلي للمؤسسة وقيامها بإقامة  :التوسع العمودي -0
 وفروع مكملة هلا مع مرور الوقت،حيث تكون هذه الفروع تنتج مدخالت تستخدمها املؤسسة أ

 .تقوم بتوزيع وتسويق منتجاهتا
وهو قيام مؤسسة بتملك مؤسسة أخرى قائمة تعمل يف مرحلة لنتاجية سابقة  :االندماج العمودي -3

 .أو الحقة مكملة للمؤسسة املتملكة

 الحاجة إلى التكامل العمودي: المطلب الثاني

 زيادة كفاءة استخدام الطاقة اإلنتاجية: الفرع الثالث

ية لعدد كري من املؤسسات اليت تستعملها نعترب أن حمتكر يقوم بإنتاج مادة أولية ويبيعها يف سوق تنافس     
لصناعة سلعة ما، حيث تقوم هذه املؤسسات مبزج هذه املادة مع مواد أخرى تشرتيها من أسواق تنافسية بنسب 
متيرية، فيمكن أن تقوم هذه املؤسسات بزيادة لحالل املواد األخرى ذات األسعار املنخفضة حمل املادة اليت يبعها 

 فع، مما يقلل من مقدرة احملتكر على استخدام طاقاته اإلنتاجية استخدما أمثال، مما يؤدي اىلاحملتكر بسعر مرت
حتفيز احملتكر على التكامل لإلمام مع مشرتين ملادته عن طريق لدماجهم يف مؤسسته، وذلك لزيادة استخدام طاقة 

 .2منشأته حىت يصل لىل املستوى األمثل

 ةتعزيز القوة السوقي:الفرع الثاني

فعلى املستوى التنافسي، التكامل الرأسي قد ينظر اليه كوسيلة للحفاظ وتعزيز القوة السوقية، السيما فيا     
يف  ، وبذلك يربز النهج األول(حيث يكون الرتكيز عال يف نشاطات املنبع واملصب) احتكارات القلة الثنائية 

منوذج االحتكار الثنائي مقارنة فوائد التنسيق بني الوحدتني املتكاملتني مع اخلسائر النامجة عن التكامل عندما 

                                                           
نشورة، جامعة حممد ، رسالة ماجيستري غري مالتكامل العمودي والمزايا التنافسية للمؤسسة الصناعية، حالة مؤسسة سونطراكعبد القادر حران،   1

 .21،ص 0200/0200خيضر بسكرة، 
 .76ص  مرجع سبق ذكره،عبد القادر  حممد عبد القادر عطية،   2



 تحليل محددات هيكل السوق وطبيعة المنافسة في الصناعة: الفصل األول

50 
 

ما لذا نظرنا من جانب املشرتي فيعتقد أساسا وجود صعوبات يف صياغة العقود أخيتفي حافز املنافسة يف السوق، 
املناسب، وبالتايل اللجوء اىل معامالت كثرية ومتكررة وعدم لتقدمي املنتج املناسب يف الوقت املناسب واملكان 

دارة تلك لاليقني حول الطلب يف املستقبل، هذه الصعوبات تؤدي لىل التخطيط لتبين كيان واحد متكامل يسهل 
التيريات يف وحدات التخزين، جودة املنتجات، فالتكامل العمودي ميكن أن يعاجل مشكلة الدخول لىل سوق 

 .1مجيع التحليالت اإلسرتاتيجية التقليدية املتعلقة به جديدة مع

  :تدنية تكاليف المعامالت:الفرع الثالث

تكاليف املعامالت هي كل التكاليف اليت تتحملها املؤسسة من خالل املبادالت بني مراحل العملية      
لجراء العقود وتنفيذها، التخزين،  اإلنتاجية، ويقصد هنا املبادالت السوقية، ومن أمثلة ذلك تكاليف املفاوضات،

اخل، حيث تزداد الوفرات يف هذه التكاليف كلما كانت الكميات املتبادلة بني ...النقل، تكاليف االتصاالت والبيع
 .2العمليات اإلنتاجية املتكاملة أكرب

 أول من ركز على تكاليف املعامالت بالنسبة لـ(  Williamson1975)مث ( Coasse 1937)يعترب كل من      
(Coasse 1937) فيعترب حتليل التكامل العمودي مير عرب استبدال املبادالت العمودية بدال من عملية اإلنتاج،لذلك

ح النامجة عن هذه الصفقة، مثل هذا التبادل لن يتم، وبالتايل ا لذا كانت تكلفة املبادالت يف السوق تتجاوز األرب
 .3الستثمار واإلنتاج املرتبط هبذه املعامالت لن يتحققا

 ةالحصول على وفرات تكنولوجي:الفرع الرابع

ويتم ذلك يف بعض الصناعات كصناعة احلديد والصلب، فعلى سبيل املثال يؤدي لقامة مصنع صلب جبانب      
مصنع الصلب وتشكيله ملنتجات مصنع احلديد وتكاملهما معا على لمكانية حتويل احلديد املنصهر مباشرة ال 

 .خمتلفة، حيث توفر هذه العملية على مصنع الصلب مرحلة صهر احلديد من جديد ومرحلة نقله أيضا

                                                           
 .66، مرجع سبق ذكره، ص دراسة حالة مجمع سونطراك: عالقة التكامل العمودي كخيار استراتيجي للنمو بأداء المؤسسةالعيد قريشي،  1
 .11، ص كرهمرجع سبق ذ أمحد سعيد باخمرمة،   2
 .65ص ،مرجع سبق ذكرهدراسة حالة مجمع سونطراك، : عالقة التكامل العمودي كخيار استراتيجي للنمو بأداء المؤسسة قريشي العيد،  3
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يف أن التفسري التقليدي للتكامل العمودي هو احلاجة ( Carlton et perloff 1998) وذلك كما أوضحه      
 .1(أساسية، من ناحية ختصص العمل، الطاقة األساسيةمادة خام ) لضمان احلصول على مدخالت هامة 

 نظريات التكامل العمودي: المطلب الثالث

 اعتبارات إخفاق السوق:الفرع األول

حيث يفرق التنسيق السوقي وتنسيق املنظم للنشاط  2(Coasse 1937)يتصل هذا املنهج أصال ببحث      
ي أهنا جتمع األنشطة االقتصادية حتت سيطرة منظم العمل بدال االقتصادي، ويف رأيه أن السمة املميزة للمؤسسة ه

عن السوق، وبالتايل يأيت السؤال ملاذا تتواجد املؤسسات املتكاملة؟، وكانت لجابته هي انه من املمكن االستيناء 
رتفعة عن املبادالت السوقية وذلك بتنسيق النشاطات داخل املؤسسة، فعندما تكون تكاليف املبادالت السوقية م

خيفق السوق يف أن يكون الوسيلة الكفء لتنسيق النشاط االقتصادي ولذلك حتول هذه املبادالت للتتم داخل 
بأن املؤسسة تستويل على العديد من األنشطة اجلديدة لىل أن تصبح تكلفة  (Coasse 1937)املؤسسة، ويقول 

سوق، ومن العوامل اليت عمل على زيادة التكامل تنسيق أداء النشاط اإلضايف داخليا مساوية لتكلفة لمتامها بال
تكاليف اكتشاف أسعار السوق وتكاليف التفاوض حول الوصول لىل عقود السوق، ومن العوامل اليت تعمل على 
احلد من التكامل العوائد املتناقصة على وظيفة املنظم وزيادة احتماالت أخطاء املنظم كلما زادت النشاطات اليت 

 .رأيه تكون هناك درجة توازنية للتكامل الرأسي تعطي أعلى كفاءة تنظيمية لإلنتاج والتوزيع تقوم هبا، ويف

وهنا حتاول املؤسسة أن ختتار بني تكلفة لمتام العملية بالداخل أو تكلفة لمتام العملية بالسوق، فإذا كان لمتام      
أي عملية شراء أو بيع يف السوق يكلف أكثر من لمتامها داخل املؤسسة، فإن هذا حيفز املؤسسة على لقامة 

ر املؤسسة يف لضافة وحدات لنتاجية جديدة سواء وحدات لنتاجية جديدة إلمتام هذه العملية، وسوف تستم
 :3لألمام أو للخلف طاملا أن

 تكلفة لمتام العملية بالداخل
                                             0 

 تكلفة لمتام العملية بالسوق

                                                           
1 Carlton D.W. et Perloff J.M., « Economie Industrielle », 1998, De Boeck Université.p:556 
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 :التايلوسوف تتوقف املؤسسة عن االستمرار يف التكامل العمودي عندما يتحقق الشرط      

 تكلفة لمتام العملية بالداخل
                                              0             

 تكلفة لمتام العملية بالسوق
بالتفصيل العوامل اليت تؤدي لىل زيادة التكاليف النسبية ملبادالت السوق  ( Williamson1975)وتناول      

وبالتايل لىل التكامل الرأسي وقد ركز وبصفة خاصة على العوامل البشرية، واليت تعمل سويا مع العوامل البيئية على 
د هبا يف العادة قد أن بعض اخلواص البشرية األولية اليت ال يعت ( Williamson)تفسري لخفاق السوق، ويرى 

تكون ذات أمهية عظيمة، وقد خص بالذكر االنتهازية أي امليل لىل االستفادة من الفرص املرحبة بدهاء،وحدودية 
الرشادة أي قدرة اإلنسان على التعامل مع املشاكل الكبرية الختاذ القرار، وتفاعل هذه العوامل البشرية مع العوامل 

دد األطراف املتعاملة بالنسبة حلجم املبادالت فتؤدي لىل لخفاق السوق ولحالل البيئية، مثل الاليقني وصير ع
 .التنظيم الداخلي حمل تنسيق السوق

وعليه فقد يكون من املرغوب فيه حتت ظروف الاليقني، وصير عدد املساومات أن يتم التكامل      
ة لىل ذلك فمن احملتمل أن يقلل من مشاكل الرأسي،ويسمح التنظيم الداخلي بالتكيف واختاذ القرارات، وباإلضاف

يعدا غنيا بالنظرة العميقة لىل دوافع التكامل الرأسي  ( Williamson1975)االنتهازية، ومن الواضح أن حتليل 
 الناشئة عن املبادالت، 

ون عند فبالرتكيز على التكامل الرأسي بصفته تكامال يهتم منهج لخفاقات السوق بقرار التكامل أو التعا     
وجود دافع التنسيق الرأسي، مثال لذا كان هناك اعتماد تقين متبادل أو احتكارات متتابعة يف اإلنتاج، فسيكون 
هناك دافع للتنسيق مراحل اإلنتاج املتتالية ولكن بإمكان مثل هذا التنسيق أن يتم من خالل تعاقدات سوقية 

سوقية لىل مبادالت داخلية، فمثال وفرات التكاليف النامجة وليس هناك احتياج للتكامل هبدف حتويل املبادالت ال
عدة مراحل عملية لنتاجية متلي ضرورة بناء موقع مشرتك لإلنتاج وال تتطلب بالضرورة تكامل املؤسسة، وباملثل فإن 

رورة أو قرارات تعظيم األرباح املشرتكة يف حاالت االحتكارات املتتابعة ميكن أن حتقق عن طريق املباحثات دون ض
حاجة لىل التكامل الرأسي، فالقرار اخلاص بالتكامل الرأسي يف كل حالة يتخذ هبدف خفض تكاليف املبدالت 

 .السوقية

على أساس لهنا وحلد بعيد تعترب غري عملية وذلك للصعوبة الشديدة  (Williamson)وميكن انتقاد دراسة       
املشرتكة فيها، فلقد حاولت بعض  ف، واألعداد القليلة من األطرايف تقدير تكاليف املبادالت املرتبطة بااليقينب

 . 1الدراسات احلديثة أن تطور بعض التوقعات القابلة لالختبار واملبنية على اعتبارات تكاليف املبادالت السوقية
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 االعتماد التقني المتبادل و الاليقين: الفرع الثاني

االعتماد التقين املتبادل يف عمليات اإلنتاج يعطي الدافع للتكامل الرأسي هو أن  للتكامل لن أبسط تفسري     
الرأسي، والتفسري الذي درج عليه رجال األعمال للتكامل الرأسي هو انه يتم هبدف تأكيد تدفق عناصر اإلنتاج 

لتقليدية أو لتأكيد وجود سوق لبيع اإلنتاج، وقد يشتمل هذا لىل وجود دوافع احتكارية للتكامل، وحتت الفروض ا
ال يبدو هناك من دافع للتكامل الرأسي بأسواق املنافسة التامة النعدام فرص خفض التكاليف ألن مجيع عناصر 
اإلنتاج والسلع املنتجة ميكن شرائها من السوق املفتوحة عند األسعار احملددة بالسوق ولكن هذا اجلدل يتجاهل 

 .فسيةمشكلة الاليقني يف النواحي األخرى لألسواق التنا

انه قد يكون هناك عدم متاثل يف املعلومات املتوفرة لكل  ( Arrow 1975)لحدى اإلمكانيات واليت قدمها       
، مما 1من منتجي املواد اخلام أو ما يسمى مبنتجي أعلى التيار، ومنتجي السلع أو ما يسمى مبنتجي أسفل التيار

فإن املؤسسة  (  Arrow)يدفعهم لىل التكامل الرأسي هبدف حتسني توزيع املواد يف مرحليت اإلنتاج، ويف حتليل 
املنتجة للسلع تكون معلوماهتا حمدودة عن أسعار املواد اخلام مما يعوق قدرهتا على اختاذ القرارات الكفئة حول 

أن منتج املادة اخلام يكون أكثر دراية بأسعارها عن   (  Arrow)نسب عناصر اإلنتاج املستخدمة، ويفرتض 
املؤسسات املنتجة للسلع، ولذلك فاملؤسسات املنتجة للسلع يكون لديها حافز واضح للتكامل لىل اخللف حىت 
تستحوذ على املؤسسات املنتجة للمواد اخلام هبدف احلصول على توقعات أفضل عن أسعار املادة اخلام، ويف هذا 

تتحسن القدرة على استطالع أسعار املادة اخلام كلما زادت حيازة املؤسسة املنتجة للسلع ملؤسسات النموذج 
تنتج املواد اخلام، حبيث يكون هناك ميل طبيعي باحليازة االحتكارية على املؤسسات املنتجة للمواد اخلام ويعين 

لىل عرض موحد يف مرحليت اإلنتاج يف  ذلك بدوره أن لنتاج السلع سوف يكون حمتكرا، وبذلك يكون هنالك ميل
 .هذا النموذج

كل من الاليقينب وبطء االستجابات يف أسواق املنافسة لتقدمي حافز للتكامل   ( Cariton 1979)وقد مجع  
الرأسي، ويقرتح هذا النموذج مباشرة أن تقوم املؤسسات املنتجة للسلع بالتكامل لىل اخللف لضمان عرض عناصر 

 .حييطه الاليقني وهي بذلك تبدو متفقة وتفسريات رجال األعمال عن التكامل لىل اخللفاإلنتاج الذي 
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ولنأخذ سوق واحدة ذات طلب ال يقيين، فتحت الفروض املعهودة يتكيف سعر السوق يف كل فرتة زمنية      
ال األسواق ليساوي بني الكمية املطلوبة واملعروضة لكي خيلي السوق من أي فوائض ولكن يف كثري من أحو 

التنافسية األخرى ال يتم تعديل أو تكييف السعر حال كما تفرتض النظرية، وباإلضافة لىل ذاك فال ميكن لإلنتاج 
أن يتعدل يف حينه ملقابلة الطلب عند سعر السوق، ولذلك فمن احملتمل أن ال يتساوى الطلب والعرض يف أي 

نتاج بالنسبة للمطلوب، ولذلك فمن وجهة نظر املشرتي فرتة سوقية، أي أن يكون هناك نقص أو زيادة يف اإل
هناك احتمال بأال يتمكن من احلصول على السلعة يف الفرتة احلالية بينما يتحمل البائع خماطر اإلفراط يف اإلنتاج 

 .وبقاء كميات غري من السلع

 فرضية دورة الحياة لستيجلر:الفرع الثالث

تولد :" ( Arch Patton)دورة حياة الصناعة أحد أهم لتحليالت األساسية يف الصناعة، حيث قال  تعترب     
استثمار أمواهلم  االسلعة مث تنمو مث تصل لىل مرحلة النضج مث الذبول والتدهور، وجيب على رجال اإلدارة أن يراقبو 

يف دورة حياة السلع لال أن أغلبها مير  ، وعلى الرغم من التفاوت"خاصة يف املراحل األخرية من حياة السلعة
 :1خبمسة مراحل واليت ميكن أن نلخصها يف ما يلي

هي أول مراحل حياة السلعة، قد يكون يف هذه املرحلة السعر مرتفعا واملبيعات : مرحلة تقديم السلعة -0
 منخفضة، حيث تكون درجة املنافسة يف هذه املرحلة منخفضة

، ويكون والسلعة كلما كان ذلك مؤشرا النتقال السلعة لىل مرحلة النم كلما زادت مبيعات:مرحلة النمو -0
م، ألنه ينخفض السعر عاليا كما يف مرحلة التقد الطلب على السلعة أعلى من العرض منها، وقد ال يبقى

 تدرجييا مع زيادة عرض السلعة واالرتفاع النسيب لدرجة املنافسة الصناعية
شتد حدة املنافسة لىل احلد الذي قد خترج معه بعض املؤسسات من يف هذه املرحلة ت: مرحلة النضج -3

السوق، والطلب على السلعة قد يزيد أو ينخفض، وعموما يستقر الطلب على السلعة كلما كانت 
 .السلعة معروفة من قبل

 .متتاز هذه املرحلة بالثبات النسيب للمبيعات من السلعة: مرحلة التشبع -4
قد يستمر حجم املبيعات يف الزيادة يف أوائل هذه املرحلة، ولكن سرعان : مرحلة التدهور واالنحدار -5

 ما يظهر االجتاه صوب النزول والتدهور، ويتهور الطلب على السلعة نتيجة ظهور سلع بديلة أخرى
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ل فرضية أكثر مشوال لعالقة التكامل بدورة احلياة، وعليه استنتج أن درجة التكام ( Stigler 1951)ولقد قدم      
الرأسي يف صناعة معينة سوف تتبع دورة حياة تلك الصناعة، فيزيد التكامل الرأسي يف الصناعات اجلديدة، مث 
ينقص التكامل كلما منت الصناعة، مث تتكامل مرة ثانية عندما تبدأ الصناعة يف التضاؤل، ويبدو أن فرضية  

(Stigler  ) تقوم على التباين يف عالقات التكاليف وحجم اإلنتاج واليت قد توجد يف صناعات معينة. 

Stigler)وفقا حلجة     
سوف متيل املؤسسة لىل القيام بكل أو على األقل بعض النشاطات السابقة وذلك من  (1

عن هذه النشاطات يف املرحلة  خالل املراحل األوىل واألخرية لدورة حياة الصناعة ولكنها سوف متيل لىل االبتعاد
حيتاج لىل مستوى  Aالوسطى عندما يكون السوق كبريان وعليه أن حتقيق الكفاءة يف تكلفة لنتاج عنصر اإلنتاج 

، حيث متلي العوامل التقنية ضرورة التخصيص اإلنتاجي عند Bلنتاجي أكرب من ذلك الذي حيتاجه العنصر 
ويف حالة السوق ذي احلجم الكبري بدرجة كافية فان النشاطات  ،مستويات حجم خمتلفة لكل عنصر لنتاجي

ذات العالقات املتنوعة بني التكاليف وحجم اإلنتاج ميكن أن ترتك لىل املنتجني املتخصصني يف اإلنتاج 
ون أن يف املراحل املتقدمة واملتأخرة لتطور الصناعة قد يك (  Stigler) املتكاملة، ويرى التخصصي مقارنة باملؤسسة

ويف هذه احلالة يصبح التكامل  Bو  Aالسوق صيريا جدا فال يكفي لدعم منتجني مستقلني لعناصر اإلنتاج 
 .مفروضا على املؤسسات بالصناعة

 نظرية التحليل التعاقدي للعالقات العمودية: الفرع الرابع

أول من أشار لىل أن الصفقة ميكن أن تكون يف السوق كما ميكن أن تكون داخل املؤسسة  (Coasse) يعترب     
 :حبيث دقق يف تكاليف املبادلة اليت ترجع اىل (Williamson)بني الوحدات، وطور هذا التحليل

 حمدودية املعلومات اليت ميلكها املقرر؛ 
 خصوصية بعض الصفقات اليت حتتاج لىل لشراف ومتابعة خاصة؛ 
 حمدودية رشادة أصحاب القرار ما قد خيلق مشاكل الحقة أي تكاليف املؤسسة؛ 
 وانتهازيني بني املتعاملني االقتصاديني؛ وجود استيالليني 
 تواتر هذه الصفات. 
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يقدران بأنه على مستوى األسواق يتم التعاون بني خمتلف األعوان  1(Williamson) و  (Coasse) لن      
االقتصادية، ال لراديا عن طريق نظام األسعار، ولكن على املستوى الداخلي للمؤسسة فهي منظمة لراديا، من 
 طرف السلطة القائمة لرجال األعمال، حيث اعترب ان التبادالت التجارية تتم وفق املفهوم التايل أن الشخص

املنسق للعروض و الطلبات الناجتة عن السوق هو مقرتح السعر األويل وبذلك فإن العارضني والطالبني يتموضعون 
، ومن النشاطات الضرورية للتنسيق التجاري هلا (Coasse)حسب السعر، تعد هذه النقطة الرئيسية يف بناء حتليل 

 .تكلفة مسيت فيما بعد بتكاليف الصفقات

يف حني أن السوق هو آلية تنسيق المركزية تعتمد على مؤشر السعر، بينما املؤسسة هي طريقة تنسيق ثابتة      
قائمة على النفوذ، يف هذه احلالة نقول أن نظام السعر قد تالشى واستبدل بنظام أخر هو السلطة، ونتيجة لذلك 

تخفيض تكاليف الصفقات ، فاالختيار بني ولألمهية االقتصادية جيب مرور باملؤسسة عوض السوق وذلك ل
السوق واملؤسسة باملقارنة بني تكاليف الصفقات وتكاليف التنظيم الداخلي باملوازنة كلما كان منو حجم املؤسسة 

 .فإن تكاليف املؤسسة الداخلية ترتفع

ؤسسة هنا نقول قد بلينا عندما تكون التكاليف اهلامشية بالسوق متساوية مع التكاليف اهلامشية للتنسيق بامل     
تكاليف البحث، تكاليف ) خمتلف تكاليف الصفقات  (Coasse)حد املؤسسة، وبتفكري بسيط يصف 

، وأكد أن تكاليف املؤسسة الداخلية ترتفع مع حجم املؤسسة (التفاوض واختاذ القرار،تكاليف الرقابة واملتابعة
 .ي حالة تكون ضعيفةولكن مل يفسر بطريقة حمكمة يف أي حالة ترتفع ويف أ

أن العوامل املسببة لتكاليف الصفقات مرتبطة من جهة بسلوك األفراد، ومن  (Williamson)لقد أوضح      
 ةجهة أخرى خبصائص الصفقات، ويف ما يتعلق بالسلوك يعترب أن األفراد يتصرفون برشادة حمدودة وانتهازية كامل

 .عية األصول والتكرار وحالة عدم التأكدويف املقابل حيدد الصفقات من خالل معرفة نو 

لن هذه التكاليف جمتمعة لن وجدت تشكل دافعا قويا للمؤسسة الستبدال هذه العالقات بشكل أخر وهو      
التكامل، لما لذا كانت املخاطرة بأداء الصفقة خارج املؤسسة ضعيفة ميكن للمؤسسة أن تتبع اسرتاتيجيات أخرى 

د عوامل أخرى قد تدفع املؤسسة لىل خيار مثل التعاقد من الباطن، لن الدوافع السابقة ليست حصرية، لذ توج

                                                           
 .000،ص0221، دار هباء الدين لنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، سنةنظريات المنظمةعبد احلميد بن الشيخ احلسني،    1
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التكامل العمودي من باب انه حالة خاصة من التنويع، كأن تتبىن املؤسسة التكامل العمودي كطريق للتحقيق 
 .1النمو

 مؤشرات قياس التكامل: المطلب الرابع

 :  نسبة القيمة المضافة إلى المبيعات: الفرع األول

 لقد اقرتح من طرف العمودي ر الطرق اليت ميكن من خالهلا قياس درجة التكاملتعترب هذه الطريقة من أشه     
Adelman 1955) )  الذي حياول قياس مدى حتقيق االكتفاء الذايت من قبل املؤسسات العاملة داخل

يم الصناعة، وهذا عرب قياسه لنسبة القيمة املضافة احملققة لىل لمجايل املبيعات، حيث نقوم حبساب جمموع الق
املضافة للعمليات اإلنتاجية للمؤسسة مقسومة على قيمة املبيعات النهائية يف سنة معينة، حيث ارتفاع هذه النسبة 

 :3، ويأخذ هذا املعيار الصيية التالية2لىل ارتفاع بدرجة أعلى من التكامل العمودي

VAS      
   

   
   

 

وتتمثل القيمة املضافة للصناعة أو املؤسسة يف الفرق بني قيمة املبيعات واإلنفاق على املدخالت املشرتاة من      
قيمة املبيعات لذا كانت املؤسسة متتلك وحدات لنتاجية تكفي إلنتاج كل = اليري، ويالحظ أن القيمة املضافة

لغ للحصول على مدخالت من اليري، ومن مثة فان املدخالت األزمة للمنتج الرئيسي حبيث ال يتم لنفاق أي مبا
VAS=1  وتكون درجة التكامل العمودي عند حدها األقصى، وكلما قلت النسبة كلما دل ذلك على اخنفاض

عدد الوحدات اإلنتاجية اليت متتلكها املؤسسة بيرض لنتاج مدخالهتا وبالتايل كلما دل ذلك على اعتماد املؤسسة 
 .من مدخالت، ومنه اخنفاض درجة التكامل العموديا هي يف حاجة لليه على ماعلى غريها يف احلصول 

 :4ولعل أهم االنتقادات املوجهة هلذا املؤشر     

 مؤشر التكامل خيتلف من مؤسسة لىل أخرى، وذلك الختالف األرباح اليت حتققها املؤسسات؛ 

                                                           
 .003، ص مرجع سبق ذكرهعبد احلميد بن الشيخ احلسني   1
سلسلة ) ، جملة اجلامعة اإلسالمية ، التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويلية الفلسطينيةباسم مكحول، نصر عيطاين  2

 .25، ص 0224، اجمللد الثاين عشر، العدد الثاين، (الدراسات اإلنسانية
 .10، صعطية، مرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر   3
 .5، ص مرجع سبق ذكرهباسم مكحول، نصر عيطاين،   4
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 الف املراحل اإلنتاجية؛تعدم لمكانية لجراء املقارنات بني املؤسسات املختلفة بسبب لخ 
  التيري يف أسعار املخرجات مبعدل خيتلف عن معدل التيري يف أسعار املدخالت يؤدي لىل اختالف

 ؛مؤشر التكامل العمودي، على الرغم من ثبات العمليات اليت تنفذها املؤسسات
  لذا ( املالأجور العاملني، األرباح، تكلفة رأس ) ات منها نتشمل القيمة املضافة على عدت مكو

 فإن أي تيري يف هذه املكونات سيؤدي لىل تيري هذه النسبة دون تيري حقيقي يف العمليات اإلنتاجية
 اليت تنفذها املؤسسة؛

  قد تتيري نسبة القيمة املضافة لىل املبيعات دون تيري حقيقي يف درجة التكامل العمودي وذلك يف
 ؛ت املؤسسة، وتربز هذه املشكلة عند املقارنة التارخييةقد ييري مشرتيا حالة تييري تقنيات اإلنتاج مما

  قد تتأثر قيمة املبيعات لذا تيري شكل املنافسة من املنافسة التامة اىل احتكار القلة أو االحتكار التام
فرتتفع األسعار نتيجة لقيام املؤسسة بتعزيز قوهتا السوقية، فتتأثر بذلك نسبة القيمة املضافة اىل 

 ؛1وامل ال ترتبط هنا بدرجة التكامل العمودياملبيعات لع
  من املمكن أن يتساوى حجم العمليات املادية يف مؤسستني وبالرغم من ذلك خيتلف هذا املؤشر

من القيمة املضافة،  الختالف معدالت الرحبية بني املؤسستني، حيث أن الربح ميثل جزءا يعتد به
 ؛2ى كثرية منها القوة االحتكارية للصناعةومن املعروف أن معدل الربح يتأثر بعوامل أخر 

 نسبة االعتماد على السوق:الفرع الثاني

، وكالمها يوضح مدى ميكن التفرقة هنا بني مؤشر درجة التكامل اخللفي ومؤشر درجة التكامل األمامي     
 :اعتماد املؤسسة على السوق ودرجة التكامل

 :3قياسه بالعالقة التاليةوميكن : مؤشر درجة التكامل العمودي للخلف -1

قيمة املدخالت املشرتاة من السوق  = 
   IVB قيمة املدخالت الكلية

   

   
 

                                                           
1 Lipczynski .J, Wilson. J, Goddard. J, op cit, p 563. 

 .61، مرجع سبق ذكره، ص دراسة حالة مجمع سونطراك: عالقة التكامل العمودي كخيار استراتيجي للنمو بأداء المؤسسةقريشي العيد،   2
 .13، صمرجع سبق ذكرهعبد القادر حممد عبد القادر عطية،   3
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أي درجة  IVB=1ونالحظ انه لذا قامت املؤسسة بإنتاج كل مدخالهتا دون االعتماد على السوق فإن      
من  يف حصوهلا على كل مدخالهتا التكامل العمودي اخللفي تكون عند حدها األقصى، وعندما تعتمد املؤسسة

أي تصل درجة  IVB=0السوق فإن قيمة املدخالت املشرتاة من السوق تساوي قيمة املدخالت الكلية، ومنه 
 .التكامل العمودي اخللفي لىل حدها األدىن

 :1وميكن قياسه من خالل العالقة التالية: مؤشر درجة التكامل العمودي لألمام -0

اتللمؤسس األخرى بالسوق  قيمة املبيعات 
   IVF =0-قيمة املبيعات الكلية

   

   
 

نالحظ انه لذا كانت املؤسسة األم تبيع كل خمرجاهتا لوحدات لنتاجية تابعة هلا لتستخدمها كمدخالت يف      
وتصل يف هذه احلالة درجة التكامل العمودي األمامي لىل حدها األقصى،  IVF=1عملياهتا اإلنتاجية ومن 

وال متلك يف هذه احلالة مراحل لنتاجية  خمرجاهتا ملؤسسات أخرى يف السوق بينما لذا قامت املؤسسة األم ببيع كل
 .وتصل بذلك درجة التكامل العمودي األمامي لىل حدها األدىن IVB=0ن إأخرى ف

 د العمليات والمراحل اإلنتاجيةعد:الفرع الثالث

سلسلة الصناعة،  من  ةسهولة كونه يعتمد فقط على عدد املراحل اليت تتكفل هبا املؤسس سوهو أكثر املقايي     
كما أنه من   ،ومن االنتقادات املوجهة له هي يف تعريف املرحلة اإلنتاجية اليت قد حتتوي أكثر من عملية أو خطوة

 .2الصعوبة حتديد بداية كل مرحلة لنتاجية وهنايتها

 نسبة النشاطات المساعدة:الفرع الرابع

أنه ميكن قياس نسبة التكامل العمودي داخل الصناعة من خالل قياس مدى  3(Gort 1962)وضح      
ك من خالل قياس نسبة مسامهة املؤسسة يف أداء النشاطات املساعدة للنشاط الرئيسي الذي تقوم به، وذل

                                                           
 .نفس املرجع والصفحة سابقا  1
 .26، ص مرجع سبق ذكرهباسم مكحول، نصر عطياين،   2

3 MARTIN K. PERRY, Vertical Integration: Determinants and Effects, chapter in: 
Richard Schmalensee and Robert 
Willig, The Handbook of Industrial Organization, Vol 1, Elsevier, UK, 1989. P 237. 
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النشاطات املساعدة لىل النشاطات الرئيسية للمؤسسة، والحظ أنه كلما زادت هذه النسبة دل على زيادة التكامل 
 .العمودي داخل الصناعة

 :نسبة المؤسسات المتكاملة عموديا:الفرع الخامس
يف صناعة معينة ويتم قياسه وفق العالقة  تكامل العمودي اخللفي أو األمامييقيس هذا املؤشر درجة ال     
 :1التالية

عدد املنشأات املتكاملة للخلف =درجة تكامل الصناعة عموديا -3
 عدد املنشأت  الكلية بالصناعة

عدد املنشأت املتكاملة لألمام= درجة تكامل الصناعة عموديا لألمام -4
 عدد املنشأت الكلية بالصناعة

 .عيوبه أنه ال يأخذ أحجام املؤسسات بعني االعتبار ولمنا يركز على عددها فقط ومن    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .04، ص مرجع سابقحران عبد القادر،   1
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 خالصة الفصل

بني املؤسسات العاملة يف صناعة ( قوة املنافسة)يالحظ من خالل هذا الفصل أن طبيعة وشكل املنافسة        
ودرجة التكامل العمودي، ( باإلضافة اىل متيز املنتجات) معينة يتحدد من خالل الرتكز الصناعي وعوائق الدخول

سوق،ذلك انه اكثر وضوح من املقياس األخرى حيث يعترب الرتكز الصناعي هو من يعطي نظرة أولية عن شكل ال
 .هليكل السوق حيث ميكن حسابه بتوفر جمموعة من املعطيات غالبا ما تكون بسيطة

تعطي مقايس الرتكز نظرة عن طبيعة املنافسة هل حنن بصدد دراسة سوق منافسة تامة أو احتكارية أو      
القيمة اليت يعطيها هذا املؤشر حيث يكون دائما حمصورا من احتكار قلة أو احتكار تام، وذلك  مبجرد النظر اىل 
عدد املؤسسات، رقم األعمال، حجم املؤسسات، حجم ) الصفر اىل الواحد الصحيح، وميكن حسابه عادة من 

 (.االنتاج

اعة، باختالف امهية الصن( عوائق الدخول،متيز املنتجات، والتكامل العمودي) ختتلف أمهية احملددات األخرى      
حيث جند صناعات تكون فيها عوائق دخول قوية وبالتايل تقلص من الداخلني احملتملني، يف حني جند صناعات 
أخرى تعتمد على متيز املنتجات كإعاقة للدخول وأخرى تركز على التكامالت العمودية سواء لألمام أو للخلف، 

مباشرة من خالل تأثريها على مقايس تركز  وما يالحظ ان هذه احملددات تؤثر على هيكل السوق بطريقة غري
 . السوق

 

 



 
 
:الثانيالفصل   

 حتليل عام للكفاءة والكفاءة املصرفية
 ؛مدخل اىل الكفاءة: المبحث األول 
 ؛الكفاءة املصرفية:المبحث الثاني 
 وفرات احلجم و وفرات النطاق:المبحث الثالث 
 قياس الكفاءة املصرفية: المبحث الرابع. 
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 :تمهيد

يقودنا اىل  ندرة املوارد وتعدد احلاجات،وكيفية ختصيص هذه املوارد احملدودة لالحتياجات املتعددة، ان مفهوم     
وعليه فالكفاءة بالنسبة للمؤسسة تعرب عن الكيفية اجليدة اليت تستعمل هبا هذه االخرية مواردها إلنتاج  مفهوم الكفاءة

حتتل الكفاءة يف القطاع املصريف أمهية  تربط املدخالت باملخرجات، و  السلع واخلدمات، وبالتايل هي تلك العالقة اليت
ني املدخرين واملستثمرين وبالتايل وجب إعطاء أمهية لتحليل وقياس  فها مبعىن الوسيط بظكبرية ذلك أنه يقدم املوارد ويو 

 .درهتا على التخصيص الكفء للمواردكفاءة املصارف ومعرفة ق

على احلفظ على حصتها يف السوق و مواجهة املؤسسات املنافسة، وقد يتعدى األمر اىل  البنوك  عادة ما تبحث     
بون يف الدخول اىل السوق، وعلى اعتبار وفرات احلجم الكبري وفرات النطاق مواجهة املنافسني احملتملني الذين يرغ

 .ودورمها يف قياس الكفاءة املصرفية مهة يف هذا اجملال

ويرجع ذلك اىل صعوبة حتديد  خالل حتديد أداة القياس املناسبة،يكتسي قياس الكفاءة صعوبة كبرية وذلك من      
، فمنهم من استخدم اجلداول املالية و أمهها النسب املالية، إال انه ويف األونة مدخالت وخمرجات العملية املصرفية

األخرية استخدمت الطرق الكمية كتحليل مغلف البيانات وأسلوب حد التكلفة العشوائية بصورة كبرية يف تقدير 
الطرق بتحديد األنواع حيث انه تسمح هذه  CAMELSالكفاءة املصرفية،  باالضافة اىل نظرية خلق القيمة و منوذج 

 .املختلفة للكفاءة املصرفية

 :وعليه مت تقسيم هذا الفصل اىل العناصر التالية

 ؛مدخل إىل الكفاءة:املبحث األول 
 ؛الكفاءة املصرفية: املبحث الثاين 
 ؛النطاق،وفرات وفرات احلجم : الثالث املبحث 
  قياس الكفاءة املصرفية: الرابعاملبحث. 
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 خل إلى الكفاءةمد:المبحث األول

يرتبط مفهوم الكفاءة باملشكلة االقتصادية األساسية، واملتمثلة يف ندرة املوارد وتعدد احلاجات،وكيفية  عادة ما     
ختصيص هذه املوارد احملدودة لالحتياجات املتعددة، وعليه فالكفاءة بالنسبة للمؤسسة تعرب عن الكيفية اجليدة اليت 

مواردها إلنتاج السلع واخلدمات، وبالتايل هي تلك العالقة اليت تربط املدخالت تستعمل هبا هذه االخرية 
 .باملخرجات

 :سوف نطرق يف هذا املبحث اىل العناصر التاليةو      

 التطور التارخيي ملفهوم الكفاءة؛: املطلب األول 
 مفهوم الكفاءة؛: املطلب الثاين 
 أنواع الكفاءة؛: املطلب الثالث 
 ا بالكفاءةمالفعالية وعالقته و االنتاجية :املطلب الرابع. 

 التطور التاريخي لمفهوم الكفاءة: المطلب األول 

 :الكفاءة في المدرسة الكالسيكية:الفرع األول 

للمؤسسة الواحدة،   اري على عنصر الكفاءة االقتصاديةيف الفكر اإلد الكالسيكيةركز أصحاب املدرسة       
وتبلور  واإلمكاناتواعتربوا املؤسسات اإلنسانية نظاما عقالنيا، تسعى اىل اجناز األهداف باالستخدام األمثل للموارد 

 .دارة العلمية وحركة اإلدارة والبريوقراطيةالفكر اإلداري للمدرسة التقليدية يف ثالث حركات وهي اإل

 ميةلالكفاءة في حركة اإلدارة الع: أوال

جاءت حركة اإلدارة العلمية كرد فعل لفرتة ساد فيها تبديد املوارد وإهدارها يف اجملال الصناعي واخنفاض مستوى      
اإلنتاجية عند احلد املطلوب، وبالتايل ركزت اإلدارة العلمية على تصحيح النشاطات اإلنتاجية والبحث عن وسائل 

الكفاءة اإلنتاجية، ومن أجل ذلك اهتمت اإلدارة العلمية بالتخطيط  األداء اليت ميكن أن حتقق احلد األقصى من
 .الدقيق جلوانب العمل ودراسة قيمة الوقت، ووضع معايري لألداء واإلنتاج وكذلك وسائل املتابعة والرقابة
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هتمامه على ويرى تايلور أن إمكانية زيادة إنتاجية العمل يتم من خالل تصميم أعماهلم بطريقة علمية، مركزا ا     
حدة املثلى للقيام مبهام العمل، كما استهدف تايلور زيادة اإلنتاج بواسطة اكتشاف أسرع أساليب اكتشاف لطريقة الو 

 .اإلنتاج وأكثرها كفاءة وأقلها إجهاد يف نفس الوقت

يت وفرت ومن أبرز الذين سامهوا مع تايلور يف توضيح مفهوم الكفاءة، هنري جانت مبتكر خرائط جانت ال     
 .لإلدارة والعاملني إمكانية مقارنة مستوى األداء الفعلي باألداء املطلوب

 :حركة المبادئ اإلدارية: ثانيا

تعترب أفكار ، حيث "ويلييب-إرويك-جرييك"جيمس موين، "،"هنري فايول"من رواد حركة املبادئ االدارية      
القاعدة األساسية حلركة اإلدارة، ويعترب لوثر جوليك أهم مفكري حركة اإلدارة يف اهتمامه بالكفاءة،  "هنري فيول"

حيث هتدف كتاباته إىل اقرتاح الوسائل اليت جتعل األجهزة احلكومية أكثر كفاءة وينظر للكفاءة على أهنا القيمة 
يعرتف أنه قد يتعارض مبدأ حتقيق الكفاءة أحيانا مع  ، وةاإلدارة العلمي ية واليت على أساسها ميكن أن تبىناألساس

 .مبادئ أخرى للمجتمع حتد من  حتقيقه، ويدعوا يف مثل هذه احلالة إىل حتقيق الكفاءة أوال

مبوضوع الكفاءة حيث يرى انه يف حالة تعارض مبدأ حتقيق الكفاءة مع مبادئى ( Gulick" )جوليك"كما أهتم       
أن حتقيق " ليندال ارويك"يقه، حيث ركز على اعطاء مبدأ الكفاءة أمهية من غريه، ويرى أخرى للمجتمع تعيق حتق

 :1الكفاءة يتم من خالل العمل على العناصر التالية

 التخصص يف العمل؛ 
 التصميم اجليد للهيكل التنظيمي؛ 
 حتديد العالقات بني املدراء والعمال؛ 
 تقليل االحتكاك بني العمال خالل العمل. 

 : الكفاءة في حركة البيروقراطية: ثالثا

اهلدف من هذه النظرية هو وصف اجلهاز اإلداري للتنظيمات وكيف يؤثر هذا اجلهاز على األداء والسلوك  كان     
يرى ،حيث نسبة للتنظيمات املعقدة والكبريةالتنظيمي، ألن البريوقراطية متثل األسلوب األمثل واألكثر كفاءة بال

                                                           
 .884، ص 8844، جامعة امللك فيصل،84، العدد مجلة االقتصاد واالدارةمسري أسعد مرشد، مفهوم الكفاءة والفعالية يف نظرية االدارة العامة،   1
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أن األسلوب البريوقراطي يتميز عن سواه يف كونه يؤدي إىل اإلقالل من االحتكاك، وختفيض التكاليف  (فيربماكس )
املادية والبشرية ألقصى حد ممكن، ويرى أيضا أن هناك خصائص جيب أن تتوفر يف التنظيم البريوقراطي متكنه من 

 :1حتقيق الكفاءة تتمثل يف

 ؛وظيفي حتكمها وتنظمها جمموعة من القواعدوجود جماالت حمددة رمسيا واثبة للتخصص ال 
 لتنظيم مع اعتبارها إن األعمال اليت تضبط عملية تسيري التنظيم البريوقراطي توزع بطريقة حمددة على أعضاء ا

 ؛واجبات رمسية
 ؛شكل رمسي ثابت وفقا لقواعد واضحةتوزع السلطة الالزمة إلعطاء األوامر بتنفيذ الواجبات احملددة ب 
 ؛ختضع لطرق وأساليب حمددةوتنفيذ الواجبات ال يتم بشكل اعتباطي بل  إن العمل 
 ؛مستويات عدة يسود التنظيم البريوقراطي الشكل اهلرمي، أي أنه مقسم إىل 
 إن العمل الرمسي يأيت يف املقام األول بالنسبة لوقت املوظف، ال ميكن تأخريه ألداء أعمال خاصة. 

 :قا  اإلناانيةالالكفاءة في مدرسة الع: الثاني الفرع

يف نظر أتباع هذه املدرسة يتأثر مستوى الكفاءة يف املؤسسة تأثريا كبريا بالروح االجتماعية والظروف السائدة هبا      
ية للمؤسسة بقدر أكثر من تأثره بالبيئة والظروف املادية السائدة فيها كما أن الكفاءة اإلنتاجية ال تتأثر بالظروف املاد

تأثرها بأسلوب التعامل مع العاملني ونظرهتم اجتاه املشرفني على أعماهلم وزمالئهم يف العمل، ويصور السلوكيون 
املؤسسة على أهنا نظام اجتماعي تعاوين يسعى إىل حتقيق أهداف معينة بنجاح لذلك نبهوا بضرورة االهتمام بفعالية 

 .كفاءةاملؤسسة وليس الرتكيز فقط على ال

هو حماولة اكتشاف العالقة بني الكفاءة ( Elton Mayo)لقد كان اهلدف من التجارب اليت قام هبا النت مايو       
اإلنتاجية من جهة وجمموعة من املتغريات املادية من جهة أخرى، واكتشاف أن العوامل النفسية واالجتماعية هي 

، وخلص التون مايو وزمالئه إىل جمموعة 2هيكل التنظيم الرمسي وعملياتهاملؤشر الرئيسي على الكفاءة اإلنتاجية وليس 
 :3من النتائج تتعلق بالكفاءة

                                                           
، 0282/0288، أطروحة دكتوراه غري منشورة،جامعة سطيف، اجلزائر، دراسة تطبيقية مقارنة-الكفاءة التشغيلية للمصارف االسالميةشوقي بورقبة،   1

 .48ص 
 .48، ص0220، مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، أساسيا  االدارةالحديثةأمحد عبد اهلل الصباب وأخرون،   2
 .44،ص0220، دار ومكتبة احلامد، عمان، األردن،تطور الفكر واألنشطة اإلداريةصبحي العتييب،   3
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 ؛ولوجية، وإمنا لطاقته االجتماعيةتبعا لطاقته الفسي دأن كفاءة العامل ال تتحد 
  ؛حتفيز العمال ودفعهم حنو الكفاءةإن املكافئات واحلوافز غري االقتصادية تلعب دورا رئيسا يف 
   ؛كفاءة وأعالها من حيث اإلنتاجيةإن التخصيص الدقيق ليس هو بالضرورة أهم أشكال التنظيم 
 إن العمال ال جياهبون اإلدارة وسياستها كأفراد وإمنا باعتبارهم كأفراد يف مجاعات. 

إجياد التعاون بني  بني الفعالية والكفاءة ، فالفعالية ترتبط بالنجاح يف( Chester Barnard)وميز شاسرت برنارد      
أفراد املؤسسة، مما يؤدي إىل حتقيق املؤسسة ألهدافها، أما الكفاءة فهي متثل درجة إشباع املؤسسة لدوافع أفرادها 
وتلبيتها الحتياجاهتم املادية واملعنوية، فإذا استطاعت املؤسسة حتقيق أهدافها فهي إذا مؤسسة فعالة، وحيث أن 

إن مستوى مسامهتهم يف اجلهود اجلماعية الالزمة لتحقيق األهداف تتأثر بإشباع أو عدم لألفراد دوافعهم الذاتية، ف
 .1ن النظام يصبح من وجهة نظرهم غري كفؤإكل منهم، فإذا مل تشبع دوافعهم فإشباع هذه الدوافع الذاتية ل

 :الكفاءة ومدرسة صنع القرارا :الفرع الثالث

الذي يرى أن املقياس األساسي للقرارات اإلدارية ( Herbert Simon)نتنسب هذه املدرسة إىل هربرت سيمو       
جيب أن يكون مقياس الكفاءة ال مقياس الفعالية، ويربر ذلك أن استخدام الكفاءة كمعيار يقود إىل حتديد اختيار 

ي القرارات يف البدائل اليت تؤدي إىل نتائج أكرب للعوامل املستخدمة، كما أنه يساعد أيضا على تسهيل مهمة متخذ
 .2اختيار البديل الذي يؤدي إىل نتيجة أكرب وتكلفة أقل

ويف احلالة اليت يواجه فيها متخذي القرارات بديلني بنفس التكلفة، فيتم اختيار البديل الذي يضفي إىل جزء      
اكرب من أهداف املؤسسة، أما يف حالة وجود بديلني يؤديان إىل حتقيق نفس األهداف، فإنه يتم اختيار البديل األقل 

مكن من األهداف احملددة بنفس التكلفة أو حتقيق األهداف تكلفة، إذا الكفاءة يف نظره هي اجناز اكرب قدر 
 .بتكاليف أقل

 

 

 
                                                           

 .43نفس املرجع، ص  1
 .43، ص مرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   2
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 :الكفاءة ومدرسة النظم: الفرع الرابع

أصبح حتقيق الكفاءة يف اإلدارة وفق نظرية النظم مرتبط بانتهاج حتليل النظم، والنظر إىل املنظمة وأعماهلا ككل       
ارجية كما أن هذه املدرسة تأخذ بعني االعتبار الكفاءة والفعالية معا، مرتابط بتفاعل بني أجزائه، وبني البيئة اخل

 .باإلضافة إىل ذلك نادت بعدم وجود طريقة واحدة مثلى حلقيق النتائج والوصول إىل األهداف بل توجد طرق خمتلفة

 (Pareto Vilfredo)ة عند باريتو ءالكفا: الفرع الخامس

سواق التنافسية تتمتع بكفاءة حيث تؤدي اىل ختصيص أمثل للموارد، ومن يفرتض اصحاب هذه النظرية أن اال     
ابرز روادها باريتو من خالل نظريته املعروفة بأمثليه باريتو وكفاءة باريتو، وهو مصطلح اقتصادي يطلق على احلالة اليت 

 1.بسلعة أخرى ال ميكن فيها زيادة منفعة املستهلك أو زيادة سلعة ما إال باإلضرار مبستهلك اخر أو

حيث ركز باريتو على ختصيص املوارد اىل املستوى األمثل، مبعىن تلبية احتياجات االفراد باستخدام املوارد النادرة، مبعىن 
 2.ختصيص هذا املوارد ال يعترب كفؤا  اذا جعل فردا على األقل أفضل دون ان يضر باآلخرين

 الكفاءة مفهوم:المطلب الثاني

ح يعرف الذي طور صياغة املفهوم وأصب "فلفريدو باريتو"يعود مفهوم الكفاءة تارخييا إىل االقتصادي االيطايل      
أي ختصيص للموارد فهو إما ختصيص كفء أو ختصيص غري كفء، وأي ختصيص غري   إنوحسبه ف"بأمثليه باريتو"

دراسة الكفاءة لدى املستهلك أو لدى املنتج أو  كفء للموارد فهو يعرب عن الالكفاءة، وينسحب هذا املفهوم عند
لالقتصاد ككل، فيطلق على عملية توزيع السلع على املستهلكني على أهنا مثلى وفقا ألمثليه باريتو إذا كان من 
املمكن إعادة تنظيم هذا التوزيع من أجل زيادة إشباع مستهلك أو عدة مستهلكني، دون أن ينخفض إشباع 

يطلق على عملية توزيع عوامل اإلنتاج على السلع واخلدمات املنتجة أهنا مثلى وفقا ألمثلي باريتو مستهلك أخر، كما 
إذا كان من غري املمكن إعادة تنظيم اإلنتاج من أجل زيادة إنتاج سلع ما أو عدة سلع دون أن ينخفض إنتاج سلع 

                                                           
، جامعة األزهرن مجلة مركز صالح لالقتصاد االسالميجمدي غيث، متيز األمثلية يف االقتصاد االسالمي عن امثلية باريتو، دراسة تقييمية نقدية،   1

 .423ص . ،0288القاهرة، مصر، 
2 Juels Goleman, Efficiency, Utility and wealth maximization, Faculty Scholarship Series, 
Paper 4202, Yale University USA, 1980, p 512. 
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عوامل اإلنتاج بشكل أمثل على السلع  أخرى، ويكون االقتصاد ككل يف توازن عام ويف وضع أمثل إذا مت توزيع
 .1واخلدمات املنتجة، وتوزيع السلع واخلدمات بشكل أمثل على املستهلكني

 من أموال )-املدخالت-املدى الذي حتول به املوارد" تعرفها املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية الكفاية هي
 .2"إىل نتائج بطرية اقتصادية( وخربة ووقت وغريها

  فليب لورينويعرف(Philippe Lorino)القدرة على تعظيم القيمة وتدنية التكاليف، إذ ال  " الكفاءة على أهنا
من حتقيق اهلدفني معا، إذ انه ال ميكن أن حتقق الكفاءة يف حالة تندية التكاليف فقط أو رفع القيمة  بد

 .3"فقط
   ويشري بيرت داراكر(Peter Druker )4"ء األعمال على النحو الصحيحأدا" اىل أن الكفاءة تعين. 
   تعرف بأهنا جمموعة من اخلربات واملهارات املكتسبة من بيئة العمل، فهي متثل القيام بالعمل بأفضل طريقة

ممكنة من حيث التكلفة والوقت، أي مبعىن أخر هي خمتلف املبادئ والقواعد اليت يتسم هبا شيء معني 
فعالية يف العمل وفقا خلطة معينة وتساهم يف حتقيق خمتلف النتائج احملددة، فهي بذلك تتكامل مع مفهوم ال

 .5قصد حتقيق أهداف مسطرة
  أو مقياس لدرجة االستخدام الرشيد للموارد املتاحة والذي حيقق أقل مستوى للتكلفة دون التضحية جبودة

 .6خمرجات النظام
  تعبري سعري ينصب على العالقة بني أسعار املدخالت وأسعار املخرجات حيث "أو بعبارة أخرى هي

خدم هذه املدخالت وفقا ملبادئ التنظيم االقتصادي، وتنطوي الكفاءة االقتصادية أيضا على جتنب تست

                                                           
 .44، صمرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   1
مذكرة  -دراسة حالة الجزائر-"DEA"محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانا  عبد الكرمي منصوري،   2

 .18، ص0228/0282تلمسان، اجلزائر، ماجيستيري غري منشورة، جامعة
3 Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, edition d’organisation, paris, 
1998, p: 20. 
4 Peter F.Druker, Management: Tasks, responsibilities, practices, Harper and Row, New 
York, 1974, p: 45. 

قياس درجة الكفاءة التشغيلية ودورها يف إدارة خماطر السيولة يف البنوك التجارية باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات ، أحالم بوعبديل، أمحد عمان  5
"DEA " 482، ص0283، 88، اجلزائر، العدد مجلة روئ اقتصادية، جامعة الوادي ،0282-0282دراسة حالة لبنك اخلليج اجلزائر للفرتة. 

، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر "مفاهيم أساسية وطرق القياس والتقييم"كفاءة وجودة الخدما  اللوجياتية ثابت عبد الرمحن إدريس،   6
 .882، ص6002
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الفقد االقتصادي يف استخدام املوارد أي جتنب استنفاذها دون احلصول منها على اإلشباع املمكن توفريه 
 .1"منها

 أنواع الكفاءة: المطلب الثالث

الزاوية اليت ينظر اليها الباحث أو املعطيات املتوفرة حلساهبا وعليه سوف نتطرق ختتلف الكفاءة حسب املنظور أو      
 .يف هذا املطلب اىل خمتلف أنواع الكفاءة بصفة عامة

 الكفاءة اإلنتاجية: الفرع األول

 وعليه ميكن عادة ما تتضمن العملية اإلنتاجية جانبني مها تقين و األخر تكاليفي يتعلق بأسعار املدخالت    
 :تقسيمها اىل

 :2الكفاءة التقنية -1

يشري هذا النوع من الكفاءة إىل قدرة املؤسسة على انتاج مستوى معني من املخرجات أو املنتجات بأقل كمية      
فهي  تعين مقدرة املؤسسة على تعظيم خمرجاهتا عند حد معني  ،االنتاج أو املدخالت من املوارد وهي املعروفة بعناصر

من املدخالت أو تقليل مدخالهتا للوصول اىل حد معني من املخرجات، مبعىن النظر إىل جانب املخرجات بتعظيمها 
قة بني املخرجات كمتغري تابع واملدخالت كمتغري مستقل الأو النظر إىل جانب املدخالت بتقليلها، وتصاغ الع

بشروط دالة اإلنتاج املادية وتوضح هذه الدالة النسب اليت يتغري هبا حجم اإلنتاج يف حالة تغري املستخدم من عناصر 
 .اإلنتاج

ى حتقق الكفاءة الفنية يف االنتاج، وتتمثل أهم تلك املعايري يف معيار دويوجد أكثر من معيار للحكم على م     
للكفاءة التقنية دالة اإلنتاج  تكاليف االنتاج، ومن اهم املقايس املستخدمةاحلجم األمثل، ومعيار التخصص ومعيار 

بصورة كمية، وينطوي هذا ( حجم االنتاج)وخمرجاهتا ( عوامل االنتاج)يتم التعبري عن مدخالت دالة االنتاج  دة مااعو 
الة اخلطية حنصل مباشرة على األمر على قياس الناتج احلدي أو مرونة االنتاج على شكل الدالة املستخدمة، ففي الد

 .حنصل على مرونة االنتاج فإنناالناتج احلدي، أما يف الدالة األسية 

                                                           
حة دكتوراه غري منشورة، ، أطرو التجربة الماليزية نموذجا -دور أليا  التمويل االسالمي في رفع الكفاءة  التمويلية للنظام المصرفيإبتسام ساعد،   1

 .28ص ،0283/0281جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
 .4،ص مرجع سبق ذكرهإبتسام ساعد،   2
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وبالتايل ميكن أن نعرف الكفاءة التقنية بأهنا قدرة املؤسسة على تعظيم خمرجاهتا عند حد معني من املدخالت أو      
ي الكيفية املثلى للتحكم يف اجلوانب التقنية مما التقليل من مدخالهتا للحصول إىل حد معني من املخرجات، أي ه

 خيول املؤسسة تقدمي احلد األقصى من اإلنتاج عند احلد األدىن من املدخالت كالعمالة ورأس املال والتكنولوجيا

 الكفاءة التخصيصية  -6

تشري اىل الطريقة اليت يتم هبا التوزيع االمثل للموارد على خمتلف االستخدامات البديلة هلا، أخذين باحلسبان      
تكاليف استخادمها، إذا الكفاءة التخصيصية تشري اىل إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق استخدام توليفة من 

    .1عناصر االنتاج بأقل تكلفة ممكنة

إىل أفضل ختصيص ممكن للموارد املتاحة يف ضوء األسعار والتكاليف النسبية هلذه املوارد، حيدث هذا  وتشري     
عندما يكون هناك توزيع أمثل للسلع واخلدمات، مع األخذ بعني االعتبار تفضيالت املستهلك، وعلى مستوى 

إلنتاج، ألن املستهلك يف هذه احلالة اإلنتاج تتحدد الكفاءة التخصيصية حني يتساوى السعر مع التكلفة احلدية ل
على استعداد لدفع الثمن الذي يعادل املنفعة احلدية اليت حتصل عليها، وبالتايل يتم حتقيق التوزيع األمثل عندما تكون 
املنفعة احلدية للسلعة تساوي التكلفة احلدية، ويف النظرية االقتصادية تقيس كفاءة التخصيص جناح املؤسسة يف اختيار 

 .2ملزيج األمثل للمدخالت يف ظل مزيج معني من أسعار املدخالتا

 3الكفاءة الهيكلية: الفرع الثاني

سنة  Farrelيعرب مفهوم الكفاءة اهليكلية على الكفاءة التقنية لصناعة ما أو لقطاع ما، وقد قدمه األمريكي      
ويهدف هذا النوع من الكفاءة  7511و 7511يف دراستيهما سنيت  Hjalmarssonو   Forsundوطوره كل من  7591

 .اىل قياس مدى استمرار تطور الصناعة وحتسن أدائها باالعتماد على أفضل مؤسساهتا

                                                           
،جامعة غرداية، 84، العدد مجلة الواحال  للبحوث والدراسا علي بن ساحة،  قياس الكفاءة املصرفية للبنوك اخلاصة اجلزائرية يف ظل التحرير املايل،   1

 .82، ص 0284اجلزائر، 
دراسة تطبيقية -(DEA)حممد بن لباد وآخرون، الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة يف املؤسسات اخلدمية باستخدام أسلوب حتليل التطويقي البيانات   2

 The Sixth International Arab،المؤتمر الدولي العربي الاادس لضمان جودة التعليم العالي، 0288على جامعة تلمسان 
Conference on Quality Assurance in Higher Education (IACQA') 2016 813،  ص. 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، 6011-6002قياس مردودية وكفاءة المؤساا  البنكية، دراسة حالة البنوك الجزائرية خالل الفترة فريد بن ختو،   3
 .02، ص0284/0288جامعة ورقلة، اجلزائر، 
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للكفاءة التقنية  حبساب املعدل املرجح أو املعدل املوزون Farrellيكلية للصناعة حسب وتقاس الكفاءة اهل     
ح مبعامل الكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة، والذي ميثل الكمية للمؤسسات اليت تشكل الصناعة، ويكون الرتجي

الصناعة، وعليه تكون الكفاءة اهليكلية للصناعة هي حمصلة الكفاءة التقنية  يفالكمية املنتجة  اىل املنتجة للمؤسسة
 .للمؤسسات مضروبة يف معمالهتا الكمية على عدد املؤسسات

أن حساب الكفاءة اهليكلية للصناعة يتم بأخذ املتوسط احلسايب  Hjalmarssonو   Forsund بينما يرى      
ء من الناحية التقنية ولكنه ليس كفء من فللمدخالت واملخرجات بدال من املعدل املرجح، الذي قد يكون ك

 .على فرضية عدم جتانس دوال االنتاج للمؤسسات داخل الصناعة اعتماداالناحية االقتصادية، وذلك 

هما الكفاءة الهيكلية التقنية والكفاءة الهيكلية للحجم،  Hjalmarssonو   Forsund وميكن تقسيمها اىل نوعني حسب     

حيث تقيس األولى مستوى االدخار في المدخالت والثانية تقيس مستوى الزيادة في االنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة والصناعة
1
. 

 أنوع أخرى من الكفاءة:الفرع الثالث

 :ميكن ابراز أنواع أخرى للكفاءة على النحو التايل     

 :كفاءة تخصيص الموارد   -1

هية اجملتمع نتيجة هدر املوارد، ويقر معظم االقتصاديني إىل ان افه الكفاءة على قياس اخلسارة يف ر تقوم هذ     
التطبيقية أن هذا النقصان ميكن ان الالكفاءة التجميعية تؤدي اىل نقصان الرفاهية يف اجملتمع، كما أثبتت الدراسات 

، من خالل دراسة قام هبا 8808يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  من الناتج الوطين االمجايل %8يكون أقل من 
A.Charberger ويتم حتليل كفاءة ختصيص املوارد بقياس اخلسارة يف الرفاهية يف حالة االحتكار وذلك باملقارنة يف ،

 .2االحتكار واملنافسة التامةوضعييت 

 

 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة ورقلة، اجلزائر، محاولة اختيار كفاءة نظام التمويل االسالمي في مواجهة األزما  الماليةعصام بوزيد،   1

 .43، ص0282/0283
-6002دراسة حالة عينة من البنوك العاملة في الجزائر خالل الفترة  -الكفاءة التشغيلية في المؤساا  المصرفيةشريفة جعدي، قياس   2

 .4، ص 0284/0288، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، 6016
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 :الكفاءة النابية -6

هي مقياس للكفاءة سواء كفاءة تقنية أو كفاءة سعرية أو كفاءة اقتصادية، ملؤسستني أو أكثر أي مقارنة درجة     
الكفاءة بني املؤسسات داخل الصناعة الواحدة، وتتم هذه العملية يف ظل فرضية توحيد العملية االنتاجية للمؤسسات 

 .1أو للمؤسسات حمل الدراسة، مبقارنة نفس النسبة يف استخدام مراحل االنتاج

 :كفاءة األسواق المالية   -4

مجيع املعلومات املتاحة حول أصل مايل معني ويف إذا كانت يعترب السوق املايل كفء "  :Eugène Famaعرفها      
كفاءة األسواق املالية نوعني من الكفاءة مها ، وتتضمن  "أي حلظة من الزمن منعكسة يف سعره ويف اللحظة ذاهتا
 .2الكفاءة الداخلية أو التشغيلية والكفاءة اخلارجية أو السعرية

 وعالقتهما بالكفاءةالفعاية  ،االنتاجية: المطلب الرابع

ألداء تعترب كل من االنتاجية والفعالية عنصرين مهمني وجب التطرق اليهما قبل التطرق اىل مفهوم الكفاءة وا     
 .بصفة عامة وعليه حناول إبراز الفرق بني املصطلحات الثالث و حتديد العالقة اليت تربطهم ببعض

 اإلنتاجية: الفرع األول

قبل التطرق اىل الفرق بن االنتاجية والكفاءة ال بد من تعريف االنتاجية، حيث تذهب اغلب التعريفات اىل      
 :  التطرق اىل هذا املوضوع من خالل النسبة بني املدخالت واملخرجات، وجاءات اغلب التعريفات على النحو التايل

  ؛"م عوامل االنتاج املستخدمة يف العملية االنتاجيةالعالقة بني حجم أو قيمة االنتاج وحج" االنتاجية هي 
  االنتاجية متثل النسبة بني املدخالت واملخرجات خالل مدة زمنية معينة، واالنتاجية ال تعين الكفاءة فهي

 ؛3متثل أي عالقة بني املخرجات وبني املدخالت وليس أفضل عالقة بينهما

 

                                                           
 .44، ص مرجع سبق ذكرهعصام بوزيد،   1
 .نفس املرجع والصفحة سابقا  2
 .001، ص0223ألردن، ، دار وائل للنشر، عمان امدخل كمي واستراتيجي معاصر-إدارة البنوكفالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحن الدوري،   3
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 أو هي ( املدخالت)ستخدمة يف احلصول على هذا االنتاج والعناصر امل( املخرجات) النسبة بني االنتاج
االنتاج اىل سلع وخدمات، فهي مقياس يستخدم لقياس حجم املدخالت  صريل عناو مقياس لكفاءة حت

 .1املدخالت/املخرجات =املطلوب لتحقيق حجم معني من املرجات، أي أن االنتاجية
 قق أكرب قدر ممكن من االنتاج مبستوى جودة وبتشكيلة تعرف بأهنا االستخدام االمثل لعناصر االنتاج مبا حي

 .2معينة، ويف وقت حمدد، وبأقل تكلفة ممكنة ومبا يعطي أعلى فائض ممكن من الرحبية

 إلنتاجلكن املالحظ ان هذه النسبة قد تكون سهلة احلساب إذا كانت الوحدة االنتاجية تستخدم مدخل واحد      
العديد من املخرجات، وهنا  إلنتاجخمرج واحد، وعلى العكس من ذلك، إذا كان االنتاج يستخدم عدت مدخالت 

ينتجه عنصر واحد من عناصر االنتاج كالعمل أو رأس املال  ميكننا أن منيز بني االنتاجية اجلزئية، واليت تعين مقدار ما
 .3وامل االنتاجتنتجه كل ع الكلية واليت تعين مقدار ما واإلنتاجية

فزيادة قيمة االنتاجية تأيت من خالل االستخدام األمثل والكفء للموارد االنتاجية وعناصر االنتاج املتاحة      
 :بإحدى الصور التالية

 ؛زيادة قيمة املخرجات مع ثبات قيمة املدخالت 
 ؛زيادة قيمة املخرجات مع زيادة قيمة املدخالت ولكن بنسبة أقل 
 ؛خرجات مع اخنفاض قيمة املدخالتثبات قيمة امل 
 ؛اخنفاض قيمة املخرجات مع اخنفاض قيمة املدخالت بنسبة أكرب 
  قيمة املدخالت اخنفاضزيادة قيمة املخرجات مع. 

وعليه ميكن القول أن االنتاجية تعرب عن القدرة على  ،واإلنتاجيةيتضح مما تقدم وجود عالقة بني الكفاءة      
  .4اإلنتاج، أما الكفاءة تعرب عن مدى تطابق االنتاج الفعلي مع االنتاج املخطط وما جيب انتاجه

 
                                                           

 .02، ص0224، دار البداية، األردن،االنتاجية والكفاءا  والتغير التقني للعمل ورأس المال:تحليل المتغيرا  االقتصاديةنبيل إبراهيم حممد،  1
، -صناعة الكوابل باكرة دراسة حالة مؤساة-الكفاءة االنتاجية ودورها في اختيار االستراتيجة التنافاية للمؤساة الصناعيةمونري مهدي،   2

 . 81، ص0288/0280ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر، مذكرة
 .23، صمرجع سبق ذكرهإبتسام ساعد،   3
، 6002-6002تقييم كفاءة اداء البنوك الجزائرية باستخدام الناب المالية ونموذج حد التكلفة العشوائية خالل الفترة فطيمة الزهرة نوي،  4

 .80، ص0282ماجيستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن،  مذكرة
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 الفعالية: الفرع الثاني

 :ف الفعالية على النحو التايليميكن تعر      

  يعرفهاM. Kalika  ":1"ف املسطرة من طرف املؤسسةالفعالية هي درجة حتقيق االهدا. 
  متابعة و القرارات الصحيحة  اختاذاو هي  ،أهدافهاالفعالية هي تعبري عن مدى قدرة املؤسسة على حتقيق

تنفيذها لتحقيق األهداف العامة او التشغيلية، أو هي أيضا مقياس ملالئمة األهداف اليت تسعى املؤسسة 
 .2لتحقيقها ولدرجة حتقيق هذه األهداف

  الفاعلية حسبNicolaou  انطباعات متخذي القرار بان املعلومات املتاحة هلم من خالل "هي عبارة عن
أنظمة املوازنات واإلبالغ واإلدارة ومعاجلة الصفقات اليت تليب متطلباهتم ألغراض الرقابة والتنسيق التنظيمي، 

 3"أي تكامل النظام وحتقيقه ملتطلبات الرقابة والتنسيق

والفعلية إذا أن  الكفاءة فالفرق بنيه ميكن التفرقة بني الكفاءة والفعالية من حيث مدى حتقيق األهداف، ومن      
الكفاءة تعرب عن حتقيق األهداف املسطرة بأقل تكلفة ويف األجال احملددة بينما مفهوم الفعالية يعرب عن حتقيق 

مالزم ملفهوم الفعالية، فقد تكون املؤسسة فعالة ولكنها وعليه يعترب مفهوم الكفاءة  األهداف املوضوعة مسبقا فقط،
ليست كفؤة أي اهنا حتقق أهدافها ولكن خبسارة، وعدم كفاءة املؤسسة يؤثر سلبا على فاعليتها، والكفاءة والفعالية 

داف النظام ليست بالضرورة بديلني لشيء واحد، فالكفاءة ال ميكن حتديدها أو تقريرها إال إذا مت التحديد الدقيق أله
 .4والقيود اليت ختضع له هذه األهداف

قة بني الفعالية اليت يتم هبا حتصيل نتائج أو خمرجات معينة والكفاءة اليت يتم هبا الاإلنتاجية تعرب عن العف وعليه    
ءة، فهي تشري تشغيل املوارد املختلفة اليت تساهم يف حتقيق هذه النتائج، فاإلنتاجية هي نتاج لكل من الفعالية والكفا

 .إىل قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف باستخدام أقل من املوارد املمكنة

                                                           
1  Kalika. Michel, « Structures d’entreprises : Réalités, déterminants, performances », 
Editions economica, Paris, 1995, p328. 
 

 .881، ص مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرمحان إدريس،   2
، أطروحة دكتوراه دراسة حالة قطاع المصارف الجزائرية-نظام المعلوما  المالية والمحاسبية المعتمدة على الحاسوب تقيم أداءدالل محودي،   3

 .43، ص0288/0282غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر،
دراسة تطبيقية على المصارف المحلية في " SFAقياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائيةناهد ناهض فؤاد اهلبيل،   4

 .00، ص0284منشورة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني،  ماجستري غري ةر كذ م، "فلاطين
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 الكفاءة المصرفية: المبحث الثاني

حتتل الكفاءة يف القطاع املصريف أمهية كبرية وذلك لالرتباط الوثيق هلذا القطاع باالقتصاد الكلي، و دوره يف      
فها مبعىن الوسيط بني املدخرين واملستثمرين وبالتايل وجب إعطاء أمهية لتحليل ظالتنمية، ذلك أنه يقدم املوارد ويو 

وقياس كفاءة املصارف ومعرفة قدرهتا على التخصيص الكفء للموارد،من هذا املنطلق مت تقسيم هذا املبحث اىل 
 :العناصر التالية

 ؛مفهوم الكفاءة املصرفية: املطلب األول 
 ؛العوامل املؤثرة على الكفاءة املصرفية: الثاين املطلب 
 ؛انواع الكفاءة املصرفية: املطلب الثالث 
 صعوبة قياس الكفاءة املصرفية: املطلب الرابع. 

 مفهوم الكفاءة المصرفية:المطلب األول

حتقيق أكرب قدر ممكن املؤسسة املصرفية ذات كفاءة إذ استطاعت توجيه املوارد االقتصادية املتاحة هلا حنو  تكون     
من العوائد بأقل قدر ممكن من اهلدر، أي التحكم الناجح يف طاقاهتا املادية والبشرية، هذا من جهة وحتقيقها للحجم 

 .1األمثل وعرضها لتشكيلة واسعة من املنتجات املالية من جهة أخرى

ادية املتاحة مما ميكن البنك يف حتقيق إدارة مثلى كما ميكن تعريفها على أهنا االستغالل األمثل للموارد البشرية وامل      
جململ التدفقات واملعامالت املالية، وهنا لزم توفر جهاز رقايب فعال باإلضافة إلدارة تتسم بالتنظيم احملكم وتقسيم 

البنك املهام احملددة وفق جداول وعلى كل مستويات البنك، فاإلدارة الرشيدة تعمل على الربط األمثل بني مدخالت 
وخمرجاته، وعليه فالكفاءة تتمثل يف اختيار تركيبة املوارد األقل تكلفة إلنتاج وتوفري احلد األقصى من اخلدمات املالية 
واملصرفية يف ظل بيئة تتميز باشتداد املنافسة، كما تتأثر كفاءة البنك بنظام احلوافز املطبق ومدى تطور التكنولوجية 

اخل، وبالتايل فان ارتفاع درجات الكفاءة يف البنك يعين ....ة املتوفرة وسياسة األجوراملستعملة واملهارات اإلداري
التحكم اجليد يف مثل هذه العناصر، ففعالية العوامل البشرية واإلدارية تساهم بشكل كبري يف رفع اإلنتاجية وختفيف 

 .2الالكفاءة يف التسيري

                                                           
 .03املرجع نفسه،ص  1
 .483، صمرجع سبق ذكرهأحالم بوعبديل، أمحد عمان،   2



 تحليل عام للكفاءة والكفاءة المصرفية: الفصل الثاني
 

76 
 

 :ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةوعليه تشمل الكفاءة املصرفية عدة جوانب      

 وهي الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة بالتحكم يف التكاليف؛: كفاءة التكاليف 
 وهي الكفاءة يف توزيع التكاليف من خالل السعي وراء حتقيق احلجم األمثل؛: كفاءة احلجم 
 اط ؛الكفاءة يف توزيع املنتجات املالية من خالل تنويع النش: كفاءة النطاق 

 :1وتتمثل أمهية دراسة الكفاءة املصرفية فيما يلي     

 ة مناسب من جتنب املخاطر املتعلقة باستثمار األموال املتاحة لدى البنك وكذلك ءميكن االلتزام مبعدل كفا
 توفري معدل مناسب من رأس املال يقلل من املخاطر املتعلقة باالستثمارات األكثر رحبية؛

  اإلقراض اليت وضعت من قبل السلطات النقدية، يؤدي إىل التخلص من القروض املتعثرة إن االلتزام مبعاير
 اليت تؤثر على جودة األصول، ومنه على الرحبية؛

  يؤدي ارتفاع معدالت الكفاءة إىل وجود إدارة كفؤة، ألن هذه األخرية تعمل على ختفيض مصاريف
 التشغيل، مما يعمل على رفع صايف الدخل للبنك؛

 ث عن فرص استثمارات جديدة الستخدام األموال املتاحة لدى البنك، حيقق له أرباح أكرب بتكلفة أقل البح
 بإتباع إسرتاتيجية التنويع يف االستثمارات؛

  السعي حنو ختفيض تكلفة اخلدمات املقدمة مع االحتفاظ جبودة مرتفعة، مما يؤدي إىل حتقيق معدالت عالية
دوره يوفر مصادر جديدة لألموال، تساعد على متويل استثمارات أخرى تولد من منو حجم الودائع، والذي ب

 .أرباح إضافية وتعزيز املركز املايل للبنك
 العوامل المؤثرة على الكفاءة:المطلب الثاني

 :2ميكن تقسيم العوامل املؤثرة على الكفاءة املصرفية اىل داخلية وخارجية     

 السياسات االدارية واملالية املتبعة من بل البنك، واليت تعتمد على درجة املنافسة تتكون من :العوامل الداخلية
بني البنوك، كفاءة البنوك، حجم النشاط االقتصادي، وهذه العوامل مجيعها تتعلق بالسيولة والرتكز، العائد 

 على حقوق امللكية والعائد على االستثمار وكذلك حجم املوجودات

                                                           
 .04، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،   1
ماجيستري غري منشورة، جامعة  ةر كذ م، -6002-1191دراسة قياسية -ة على تنافاية الجهاز المصرفي األردنيأثر الكفاءطارق عبد اهلل احملسن،  2

 .28، ص 0223مؤتة، األردن،
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 وهي تتعلق بالسياسات اخلارجية املفروضة على البنوك، مثل التشريعات املالية والنقدية : العوامل الخارجية
من قبل احلكومة والبنك املركزي واملتعلقة بأسعار الفوائد، وحجم االحتيطات النقدية املفروضة على البنوك 

 .واملتعلقة كذلك حبجم االئتمان املمنوح من قبل هذه البنوك

 :العوامل املؤثرة على الكفائة املصرفية يفوتتمثل أهم      

 :الربحية -1

هناك العديد من العوامل مؤثرة على رحبية البنوك كأسعار الفائدة، حيث تزداد رحبية املصرف عندما تكون أسعار      
فسة عامل الفائدة على القروض مرتفعة وأسعار الفائدة على الودائع منخفضة مبعىن يزداد هامش الربح، كما تعترب املنا

مؤثر على الرحبية وذلك عندما تقل املوارد املتاحة لدى البنك، مما يؤدي بالبنك اىل رفع معدالت الفائدة للحصول 
 .على املوارد مما يؤدي اىل خفض هامش سعر الفائدة

 :درجة المخاطرة  -6

ألخرين، أو نتيجة تقدميه ميكن تعريف اخلطر املصريف على أنه ذلك اخلطر الذي يتعرض له البنك نيجة تعامله مع ا
اخلدمات املصرفية اليت منها قبول الودائع ومنح االئتمان، فاخلطر املصريف ينشأ من قبول الودائع والتصرف هبا مبنحها 
على شكل تسهيالت إئتمانية بأنواعها املختلفة، ومن مث عدم قدرة البنك على تلبية حاجات املودعني من السحب 

جند خماطر االئتمان، خماطر رأس املال، خماطر أسعر الفائدة، خماطر  هم خماطر العمل املصريفومن بني ا،1على الودائع
 .اخل......السيولة، 

 :2وتتمثل خطوات إدارة املخاطر املصرفية عموما يف النقاط التالية

 ميكن  ليس بالضرورة أن تكون خماطر االقرتاض مرتبطة بالقروض وشروط القرض، وإمنا: حتديد مصادر اخلطر
 ان تكون نتيجة ظروف عامة تؤثر يف االقتصاد القومي؛

 قياس درجة اخطر وحتديد درجة املخاطر اليت ميكن القبول هبا، مما يتطلب املوازنة بني اخلطر واملردود؛ 

                                                           
 .022، ص0282، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر،إدارة المصارفهشام جرب،   1
دراسة تحليلية للمصارف التجارية العاملة في -أثر اداء المصارف وهيكل الاوق على الكفاءة المصرفيةخالد عبد املصلح عمايرة،   2

 .24، ص0222،أطروحة دكتوراه غري منشورة، األكادمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان، األردن،6002-1112األردن،
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  القبول مبستوى معني من املخاطر يف إدارة العمل، وذلك باستخدام نظام رقابة مناسب، والعمل وفق
على جتنب املخاطر، إما بعد الدخول يف العمليات ذات املخاطر أو حتويلها إىل جهات  إسرتاتيجيات تعمل

 .تقبل بنقل املخاطر إليها، أو السيطرة عليها وتقليل إحتماالت حدوث اخلسارة
 درجة المنافاة -2

يف السوق مبنتج تعرف املنافسة البنكية على أهنا مقدرة املؤسسة املصرفية على مواجهة منافسيها والتكيف معهم      
مصريف تنافسي يتميز بأقل تكلفة ممكنة وذا جودة عالية ويف مدة زمنية أقصر، إذ تعرب عن طريق تسلكه جمموعة من 

 .املؤسسات تقدم منتجات مصرفية أو منتجات بديلة هلا

 :1تستعمل املصارف جمموعة من األدوات والوسائل اليت يتم من خالهلا التنافس تتمثل يف     

  ميثل رأس املال بالنسبة للمصرف مؤشر ملدى املتانة املالية ووسيلة ضمان ومحاية ألموال : املالرأس
املودعينمن خماطر سوء التسري وتوظيف األموال، فكلما كان رأس املال كبريا زادت ثقة املودعني يف املصرف، 

 ء؛لذلك تتنافس املصارف على زيادة نسبة رؤوس أمواهلا من أجل كسب ثقة العمال
 تظهر يف رفع أسعار الفائدة على الودائع جلذب املزيد من املودعني، وخفض أسعار الفائدة على : السعر

 القروض من أجل تشجيع املستثمرين على االقرتاض وختفيض العموالت املفروضة على اخلدمات املصرفية؛
 تقدمي دماته يؤدي اىل زيادة  إن جناح املصرف يف إدخال وسائل تكنلوجية حديثة يف: إستعمال التكنولوجيا

السرعة يف األداء والسهولة يف املعامالت ومن مثة جذب املزيد من العمالء، كما أن التكنلوجيا تساهم يف 
 خلق وإبتكار خدمات جديدة وهو ما يعد عنصرا من العناصر اليت تتنافس عليه املصارف؛

 شكل كبري يف جذب العمالء وإثارة ميوهلم يساهم التسويق الفعال للخدمات املصرفية ب:تسويق اخلدمات
 ورغباهتم؛

 تتنافس املصارف على توفري جمموعة من الوسائل املادية والبشرية من أجل خلق جو مريح :حسن املعاملة
 .للعمالء أثناء تواجدهم باملصرف

 

 
                                                           

الملتقى الوطني األول حول المنظمة البنكية في املنافسة بني البنوك اخلاصة والعمومية يف ترقية النشاط البنكي اجلزائري،  زبيدة حمسن، سهام بوخاللة،  1
 .3-2:، ص ص0223أفريل 02-08، املركز اجلامعي بشار، ظل التحوال  القانونية واالقتصادية
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 العوامل اإلدارية -2

ليس هناك خالف على أن العوامل الفنية يف العمل هلا تأثريها اهلام على الكفاءة االنتاجية للمؤسسة ولكن مهما      
بلغت تلك العوامل الفنية من الدقة فمازالت الكفاءة تتوقف أيضا على الطريقة اليت يؤدي هبا األفراد أعماهلم، فاألداء 

جية، إذ أن الفرد يستطيع ان يؤثر كثريا على الكفاءة وبالتالية االنتاجية بصفة الفردي للعمل هو احملدد احلقيقي لالنتا
 .1عامة

وبالتايل على البنك دراسة  سياسات التوظيف وسلوك العاملني وتصرفاهتم واهتمامهم بالعمل، كي يؤدي ذلك      
 .  اىل حتسني كفاءة البنك

 األنظمة والتشريعا  الحكومية  -2

تتحكم األنظمة والتشريعات احلكومية يف املصارف التجارية، من خالل السياسة املالية والسياسة النقدية لعدة      
أهداف منها احلفاظ على أموال املودعني، التحكم يف عرض النقود، توفري االئتمان ملختلف القطاعات وبأسعار فائدة 

األسعار  استقرارعامة، كاحلفاظ على  اقتصاديةداف منخفضة، حتصيل االيرادات من خالل الضرائب، وحتقيق أه
 .2اخل.....سعر الصرف، ختفيض معدل التضخم،  ختفيض مستو البطالة استقرارالعامة، 

 الظروف االقتصادية -2

تنعكس خمتلف التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية على أداء املصارف، وبالتايل على مستوى الكفاءة      
قسم املؤشرات االقتصادية اىل مستوى النشاط االقتصادي واالستقرر االقتصادي والتشريعي،التضخم، املصريف، وتن

 التقلبات يف األسعار، الدخل القومي والفردي، عادات وتقاليد اجملتمع ، ومستوى التطور التكنلوجي

 :3وتؤثر خمتلف العناصر السابقة على مستوى الكفاءة املصرفية كما يلي     

 النشاط االقتصادي ماتوى 

                                                           
 .03، ص8882القاهرة، مصر،، مكتب غريب، إدارة األفراد والكفاءة االنتاجيةعلي السلمي،  1
 .48، صمرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،  2
 .82، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،   3
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أسعار هذه السلع، مما يؤدي اىل زيادة  ارتفاعيؤدي الطلب املتزايد على السلع يف فرتة الرواج االقتصادي إىل      
 الودائع والعكس يف حالة الكساد، حيث أن االخنفاض يف اسعار السلع يؤدي اىل اخنفاض االيداعات لدى املصارف

 االستقرار االقتصادي والتشريعي: 

لقد ادى فساد األنظمة السياسية واالقتصادية اىل حدوث العديد من األزمات املصرفية، فكلما كان هناك إستقرار 
 .وكذا كفاءة القطاع املصريف سياسي أثر بشكل اجيايب على الوضع االقتصادي، و

 التضخم: 

اض يف القوة الشرائية للعوائد هو االرتفاع املستمر والعام ألسعار السلع واخلدمات، والذي ينجم عنه غنخف     
املوزعة على املسامهني، ويؤثر سلبا على املدخرات املالية، وذلك بسب األثر الذي يرتكه على تدين وتأكل القيمة 

 .حبيث يف بعض األحيان تفوق نسبته نسبة الفوائد املتفق عليها، وخاصة تلك املتعلقة بالسندات والقروض

  التقلبا  في أسعار الصادرا 

إن اخنفاض أسعار الصادرات يؤدي إىل عدم قدرة املؤسسات املصدرة على التسديد مهو عليها جتاه البنوك، مما      
 .يؤدي اىل تدهور نوعية حمفظة القروض

 يؤثر على حجم االدخار وبالتايل حجم الودائع :الدخل القومي والفردي. 
 ى األفراد وتفضيالهتم لوضع مدخراهتم كودائع أي مدى انتشار الوعي املصريف لد: عادا  وتقاليد المجتمع

 .لدى البنوك عوض وضعها يف البيوت
 اخل...أي مدى توفر البلد على أجهزة الصرف اآليل والدفع االلكرتوين: ماتوى التطور التكنولوجي. 

 أنواع الكفاءة المصرفية:المطلب الثالث

يف هذا املطلب عىب القطاع املصرفني وبطبيعة  كما تطرق سابقا يف انواع الكفاءة بصفة عامة سوف خنصص     
وعليه سوف نتطرق اىل خمتلف  وف يقودنا اىل حتديد نوع الكفاءة،احلال فإن حتديد نوع املدخالت واملخرجات س

 .أنواع الكفاءة املصرفية
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 الكفاءة اإلنتاجية: الفرع األول

مبا أن املصرف مؤسسة إنتاجية ال بد أن تستخدم عناصر اإلنتاج املتمثلة يف العمل ورأس املال، إلنتاج القروض       
 .1ختتلف عن الكفاءة يف املؤسسة االقتصادية واخلدمات املصرفية املتنوعة، وعليه فان الكفاءة اإلنتاجية للبنك ال

العالقة بني كمية املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية، وبني : " هناوعليه ميكن تعريف الكفاءة اإلنتاجية بأ     
 .2الناتج من تلك العملية، وبذلك ترتفع الكفاءة كلما ارتفعت نسبة الناتج إىل املستخدم من املوارد

 :وتنقسم الكفاءة اإلنتاجية إىل قسمني مها     

 الكفاءة التقنية -1

ممكنة من املخرجات نتيجة استخدام كمية معينة من املدخالت،أو حتقيق حيث تعرف على أهنا أقصى كمية      
 .3أقصى إنتاج ممكن من العوامل اإلنتاجية املتاحة

 الكفاءة التخصيصية -6
تشري إىل الطريقة اليت يتم هبا توزيع األمثل للموارد على خمتلف االستخدامات البديلة هلا، أخذين باحلسبان      

الكفاءة التخصيصية تشري إىل إنتاج أفضل توليفة من السلع عن طريق استخدام توليفة من  تكاليف استخدامها، إذ
 .4عناصر اإلنتاج بأقل تكلفة

وتقاس الكفاءة اإلنتاجية عموما بنسبة  املنتجات إىل املدخالت املستخدمة يف حتقيق هذه املخرجات أو الناتج،      
 :5إلنتاجية عن طريق أي بديل من البدائل التاليةوانطالقا من ذلك فانه ميكن زيادة الكفاءة ا

 زيادة كمية املخرجات مع بقاء كمية املدخالت ثابتة؛ 
 زيادة كمية املخرجات بنسبة أعلى من نسبة زيادة كمية املدخالت؛ 

                                                           
-1112)دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خالل الفترة : قياس الكفاءة االقتصادية في المؤساا  المصرفيةحممد اجلموعي قريشي،   1

 .48، ص 0223/0221جامعة اجلزائر، اجلزائر،، أطروحة دكتوراه غري منشورة، (6002
-6002تقييم كفاءة اداء البنوك الجزائرية باستخدام الناب المالية ونموذج حد التكلفة العشوائية خالل الفترة فاطمة الزهراء نوي،   2

 .81،مرجع بق ذكره، ص6002
 .08، ص مرجع سبق ذكرهحممد اجلموعي قريشي ،  3
مجمع مداخال  الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز بن ساحة،التحرير املايل وكفاءة األداء املصريف يف اجلزائر،  عبد احلميد بوخاري، علي 4

 .843، ص 0288نوفمرب  04و 00، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي للمنضما  والحكوما 
 883، ص مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرمحان إدريس،   5
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 اخنفاض كمية املدخالت مع بقاء كمية املخرجات ثابتة؛ 
 املخرجات اخنفاض كمية املدخالت بنسبة أعلى من نسبة اخنفاض كمية. 

 كفاءة الحجم:الفرع الثاني

تشري كفاءة احلجم يف املصرف إىل التوفري يف تكاليفه عند زيادة حجم املنتجات مع االحتفاظ مبزيج من      
مدخالت ثابتة، وذلك من خالل عدة عوامل، كالتوزيع األفضل للعمل داخل الوحدة املنتجة، توزيع التكاليف الثابتة 

 .1د دورات اإلنتاج وغريها من العواملأو متديدها ملستويات خمتلفة من اإلنتاج أو عن طريق متدي

يكتسي قياس وفرات احلجم أمهية كبرية للمؤسسة املصرفية، حيث يتم عن طريق حتديد احلد األمثل ملستوى      
اإلنتاجية، ويبلغ اإلنتاج حده األمثل عند أدىن نقطة من منحىن التكاليف املتوسطة يف املدى الطويل، وبذلك تستطيع 

ية التوسع يف إنتاجها كلما كانت تكاليفها متناقصة يف حني تتوقف عن التوسع يف اإلنتاج عند بلوغها املؤسسة املصرف
 2احلجم األمثل

وميكن قياس كفاءة احلجم من خالل غلة احلجم، وتقيس هذه األخرية التغري النسيب يف اإلنتاج إىل التغري النسيب      
 3التالية لغلة احلجميف عناصر اإلنتاج، وميكننا أن جند احلاالت 

 إذا كان التغري النسيب يف اإلنتاج إىل التغري النسيب يف عناصر اإلنتاج أكرب من الواحد؛: غلة احلجم املتزايدة 
 إذا كان التغري النسيب يف اإلنتاج إىل التغري النسيب يف عوامل اإلنتاج أقل من الواحد؛: غلة احلجم املتناقصة 
 التغري النسيب يف اإلنتاج إىل التغري النسيب يف عناصر اإلنتاج يساوي الواحدإذا كان : غلة احلجم الثابتة. 

 :وعليه 8-غلة احلجم = ولدينا وفرات احلجم      

 وفرات احلجم معدومة عندما تكون غلة احلجم ثابتة ؛ 
 وفرات احلجم موجبة إذا كانت غلة احلجم متزايدة ؛ 
 قصةوفرات احلجم سالبة إذا كانت غلة احلجم متنا. 

 
 

                                                           
 .48، ص مرجع سبق ذكرهيل، ناهد ناهض فؤائد اهلب 1
 .32، صمرجع سبق ذكرهحممد اجلموعي قريشي،  2
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 كفاءة وفرا  النطاق: الفرع الثالث
تعرب كفاءة وفرات النطاق عن قدرة البنك على إنتاج مزجيا من املنتجات بتكلفة إمجالية أقل من تكلفة أن ينتج       

كل منتج من املزيج على حدى، أما إذا كان ال يستطيع ذلك فنقول عنه أنه يتصف بالالكفاءة يف تنويع منتجاته، 
وعليه فان البنك يستطيع ، ليف نتيجة إنتاج منتجني أو أكثرة النطاق من خالل نسبة االدخار يف التكاوتقاس كفاء

أن يوسع نطاق أعماله ورفع جمال عملياته املصرفية وبالتايل يستطيع ختفيض تكلفته املتوسطة عن طريق حتوله إىل بنك  
زة الصراف اآليل مزيد من الفروع وتركيب املزيد من أجهكبري بداللة مزيج منتجاته، ويرفع حجمه دون الضرورة لفتح 

 .1خرهآإىل 

 صعوبة قياس الكفاءة المصرفية: المطلب الرابع

أدوات إدارية للتعرف على الكفاءة، ولكن لكل منها مستوى معني من  ستعترب كل من وسائل القياس واملقايي     
ق النتائج وأكثرها فعالية، فبينما جند وسائل القياس يسهل النمو الصناعي تستطيع أن تعمل فيه، وحتقق لإلدارة أد

تطبيقها يف املراحل األوىل من النمو الصناعي، نظرا لبساطتها وعدم اشرتاطها لتوفر عدد كبري من املقومات 
قرارا األكثر تعقيدا من الوسائل وأكثر منها است ساالقتصادية، اليت يصعب توفرها يف الصناعات الناشئة، جند املقايي

هي أداة للقياس اتفقت مجيع الوحدات االنتاجية على اعتبارها أعلى وأمثل ما  سوثباتا يف جمال الصناعة، ألن املقايي
 2.ميكن أن تصل اليه االدارة من تصوير احلقائق املتعلقة بالتكلفة

 :أما بالنسبة لقياس كفاءة املصرف فهي أكثر صعوبة لعدت أسباب منها    

 صعوبة تحديد المدخال  والمخرجا :الفرع االول

هناك صعوبة يف حتديد مدخالت وخمرجات املصارف حيث أهنا قد تكون مدخالت ويف نفس الوقت خمرجات،      
وتربز مشكلة حتديد مدخالت وخمرجات املصرف من خالل صعوبة حتديد ما ينتجه املصرف بدقة، أي ماذا تنتج 

رب الودائع واملدخرات مدخالت للعملية االنتاجية يف املصارف حيث أهنا املصارف بالضبط؟ وعلى سبيل املثال تعت
اليت مصادر هامة لألموال املستخدمة لتمويل القروض، ويف نفس الوقت ميكن اعتبارها خمرجات حبسب دراسة امريكية 

حسابات أوضحت ان ما يقارب من نصف نفقات التشغيل اليت تتكبدها املصارف التجارية األمريكية مكرسة لل

                                                           
 .12، صمرجع سبق ذكرهحممد اجلموعي قريشي،   1
 .08، ص0228االسكندرية، مصر،، مؤسسة شباب اجلامعة، األداء-الوقت-التكلفة: الكفاية االنتاجية للمنشأ  الصناعيةأمحد حممد املصري،   2
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اجلارية وحسابات التوفري وهي بذلك تعد أحد أهم اخلدمات اليت تقدمها املصارف، ومن هذا املنطلق ميكن تصنيفها 
  .1على أهنا أحد املخرجات

ففي حني تتحدد خمرجات املؤسسات االقتصادية غري املصرفية بشكل بسيط و واضح، حيث ان خمرجات أي      
نتجات، فغن املؤسسات املصرفية ال تنتج منتجا ملموسا فاخلدمات اليت تقدمها مؤسسة هي ما تقوم ببيعه من م

للعمالء، قد تكون تقدمي خدمة التأمني، االدارة املالية، تسهيالت االقراض واإليداع واملشورة، وخدمات احملاسبة 
 .2اخل...وإدارة احملافظ االستثمارية

اج اليت مت االشارة اليها قد مهلت وسهلت عملية التعامل مع وبالرغم من ان طريقة الوساطة وطريقة االنت     
املدخالت واملخرجات عند قياس مؤشرات الكفاءة، إال أهنا أوجدت أشكاال أخرى متثل يف اختالف النتائج املتوصل 

دد اليها باستخدام هذه الطرق، وبالتايل وجود حساسية للكفاءة اجتاه طريقة حتديد مدخالت وخمرجات املصرف، فع
الصفقات أو عدد حسابات الودائع مثال، وفق طريقة االنتاج، خيتلف متاما عنها بالدنانري وفق طريقة الوساطة، 

 وسيكون لذلك تأثري على مؤشرات الكفاءة وبالتايل مؤشرات الرحبية أو مؤشرات تقييم األداء،

وساطة لقياس الكفاءة املصرفية، ملا تتميز ونتيجة لذلك وجد توجه عام لكثري من الدراسات حنو تطبيق طريقة ال      
) به عن طريقة اإلنتاج، فهي أكثر تعبريا عن طبيعة نشاط املؤسسة املصرفية، وتأخذ بعني االعتبار مجيع التكاليف 

  .3تكاليف االستغالل وخارج االستغالل

 صعوبة تحديد الحد األدنى لنابة المدخال  الى المخرجا :الفرع الثاني

ال توجد قوانني موجودة لعمليات املصرف كالفيزياء مثال، وليس بقدرة أحد غري اخلرباء االستدالل على أفضل     
مما أدىن لنسبة املدخالت اىل املخرجات  حدمن الصعب على املصرف حتديد مما جيعل أداء مصريف ميكن بلوغه، 
اقبة نسبة املدخالت اىل املخرجات يف املصارف باستنتاج أفضل ممارسة من خالل مر  جيعل االقتصاديني يقومون

من املدخالت، وذلك ألنه يتم  وحدةال ميكن اعتبار املصرف الكفء وفقا ألعلى قيمة خمرجات لكل  حيثالفعلية، 
املدخالت وأسعار مع حتديد هذه النسبة جزئيا من خالل عوامل اخرى غري الكفاءة، مثل مزيج املخرجات 

                                                           
 .48، ص مرجع سبق ذكرهناهد ناهض فؤاد اهلبيل،   1
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 .84، ص مرجع سبق ذكرهحممد اجلموعي قريشي،  3



 تحليل عام للكفاءة والكفاءة المصرفية: الفصل الثاني
 

85 
 

مستوى عمالة املخرجات ميكنها احلصول على اىل رف مع اخنفاض نسبة املدخالت املخرجات، حيث أن املص
 .1تخصص يف أنواع من القروض غري املكلفةالذهاب اىل الأو  وبتكلفة أقل

 تعدد مقاييس الكفاءة المصرفية:الفرع الثالث

للكفاءة املصرفية، وميكن النظر اىل تعددت طرق وأدوات قياس الكفاءة املصرفية عرب تطور الدراسات التطبيقية       
 :2هذا التنوع من مدخلني رئيسيني

  مدخل أدوات التحليل االقتصادي، حيث تعددت أدوات التحليل االقتصادي للتعبري عن مؤشرات الكفاءة
 أو وفرات احلجم أو غريها من املقاييس؛

  يف املصارف فقد أستخدم االنتاج أو دالة االنتاج مثال كأداة لقياس وفرات احلجم(Jeffrey, 1984,)  ،
، ويف اآلونة (Allen et al., 1993)كما أستخدم الربح أو دالة الربح كأداة الشتقاق الكفاءة املصرفية 

 .األخرية ركزت معظم الدراسات على دالة التكاليف لقياس مؤشرات الكفاءة
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 النطاق،وفرا  وفرا  الحجم : الثالث المبحث

املؤسسة دوما على احلفظ على حصتها يف السوق ومحاية مكانتها و مواجهة املؤسسات املنافسة، وقد تبحث      
يتعدى األمر اىل مواجهة املنافسني احملتملني الذين يرغبون يف الدخول اىل السوق، وعلى اعتبار وفرات احلجم الكبري 

 .املصرفية ةا مهمني يف حساب الكفاءوفرات النطاق مهة يف هذا اجملال، ارتأينا ان نتطرق هلما ألهنم

 :وعليه مت تقسيم هذا املبحث اىل     

 ؛حتديد املدخالت واملخرجات :املطلب األول 
 وفرات احلجم؛: املطلب الثاين 
 قوفرات النطا: املطلب الثالث. 
 المدخال  والمخرجا  تحديد: األولالمطلب 

نظرا لطبيعة نشاط املؤسسة املصرفية ولتطور نشاطها عرب الزمن، حتولت املؤسسات املصرفية من االقتصار على       
القيام بعملية الوساطة املالية اىل القيام باألعمال االستثمارية األخرى، ومن مصارف جتارية أو متخصصة اىل مصارف 

ية عملية تتضمن جزءا من الريب أو عدم الدقة نتيجة صعوبة شاملة، وقد جعل هذا عملية قياس الكفاءة املصرف
 .1حتديد املقاييس الدقيقة اليت تعرب عن نشاط أو مدخالت وخمرجات املصرف

وعليه تتميز عملية تقيم األداء ومن مث الكفاءة على مستوى املؤسسات املصرفية بالصعوبة والتعقيد، ويرجع ذلك      
اىل طبيعة نشاط املصارف وما يتميز به من تعدد وتنوع املنتجات، اىل جانب ما تشهده الصناعة املصرفية من ابتكار 

يزيد من صعوبة حتديد مدخالت وخمرجات املصارف، ونظرا ألمهية منتجات جديدة وبصفة مستمرة، وبالتايل فإن هذا 
هذه االخرية يف حتليل أداء وكفاءة املصارف فقد ظهرت العديد من النماذج اليت حتاول تفسري مدخالت وخمرجات 

 .2الوساطةاملصرف، وعموما ميكن التميز بني منهجني رئيسيني لقياس خمرجات البنك وهومااملقاربة باالنتاج واملقاربة ب
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 منهج االنتاج: الفرع األول

، حيث يعرف املصرف حسب هذا املنهج بأنه مؤسسة 7599سنة  (Benston) طور منهج االنتاج من طرف      
تنتج خدمات ميكن تقسيمها اىل جمموعتني، حيث تتمثل األوىل يف الودائع واملوارد والثانية يف االستخدامات من 

ومن وجهة نظر التكاليف، كل اخلدمات تعد خمرجات، ووحدة القياس تأخذ عدد احلسابات القروض وأوراق جتارية، 
والقروض االستثنائية، ولضرورة بناء منطقي فإن مصاريف الفوائد حتما تكون خاج نطاق التحليل وتأخذ فقط بعني 

نه يتجاهل تكلفة الفوائد اليت االعتبار التكاليف التشغيلية للمصرف، وقد وجه نقد أساسي ملدخل االنتاج يتمثل يف أ
 .1من نفقاته %22تدفعها املصارف، واليت قد تتجاوز 

وأخرون أن سعر الفائدة وغم كونه أهم عنصر من مصاريف البنك، إال أن حتديده ( Benston)حيث الحظ      
الفوائد ال تدخل ضمن يتم من خالل أليه السوق اليت تعكس االستثمارات البديلة املتاحة للمودعني، وهكذا فإن 

نفقات التشغيل ألغراض قياس كفاءة البنوك وعموما يستخدم منهج االنتاج أكثر يف حالة تقييم ومقارنة كفاءة 
يستخدم هذا املنهج لدراسات الكفاءة على مستوى البنك ككل نتيجة  االنتاج للفروع املختلفة للبنك، ونادرا ما

 .2ت فنوع البيانات املطلوبة هلذا املنهج غري متوفرة علين يف بعض الدولالصعوبات اليت يواجهها يف مجع البيانا

 منهج الوساطة : الفرع الثاني

يف ظل منهج الوساطة ينظر للبنك على أنه وسيط مايل بني املدخرين واملستثمرين، وبالتايل التأكيد على التعامل      
اليت تتحول اىل استثمارات مالية، أي أن هذا املنهج يعترب  مع الودائع بصفتها مدخالت، كوهنا تشكل املادة األساسية
بعني االعتبار يف عملية  اىل أخذ املصاريف املالية باإلضافةالودائع مثل العمل ورأس املال العيين كمدخالت بنكية 

 قروض وأصول واحلجة يف ذلك أن الودائع تولد تكاليف وال تنتج عوائد إىل ان يتم حتويلها عرب الوساطة اىل،التحليل
أخرى، ومن مث فإن تكاليف التشغيل وتكاليف الفائدة متثل مدخالت أساسية حلساب الكفاءة، يف حني تعكس 

 .3املخرجات حجم الوحدات النقدية للقروض واخلدمات األخرى

                                                           
 .41،ص مرجع سبق ذكرهناهد ناهض فؤاد اهلبيل،   1
مجلة دراسا  ، 0228-0224فيصل شياد، قياس تغريات االنتاجية بإستعمال مؤشر ماملكويست، دراسة حالة البنوك االسالمية خالل الفرتة  2

 .842، ص0280، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، السعودية،0، العدد 84، اجمللد اقتصادية إسالمية
 .81، ص مرجع سبق ذكرهإبتسام ساعد،   3
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ينما وبشكل عام حسب طريقة الوساطة تتمثل املخرجات يف القيم النقدية، وبشكل أساسي األصول املالية، ب     
، ولقياس مدخالت وخمرجات البنوك حسب مقاربة الوساطة فإنه مت االعتماد على 1متثل اخلصوم املالية املدخالت

 . 2ثالث طرق رئيسية وهي طريقة التكلفة املستعملة وطريقة األصول وطريقة القيمة املضافة

هذه الطريقة تظهر صعوبات أخرى لكن املالحظ هنا أنه حىت لو مت حتديد مدخالت وخمرجات البنك وفق و      
تتمثل يف أن الفائدة تبقى متثل املكون الرئيسي يف تكلفة األموال وال ميكن إدارة هذه التكلفة أو الرقابة عليها عن 
طريق األساليب التقليدية وهذا راجع إىل أن املواد اخلام اليت تتعامل هبا املصارف هي األموال اليت حتصل عليها من 

اسا، وبذلك يكون من الصعب حتديد رصيد الودائع ومعدل الفائدة املرتبط هبا ويرجع ذلك إىل احلجم الودائع أس
الكبري للمعامالت اليت تتقلب باستمرار تبعا لفرتات الذروة والركود والظروف االقتصادية السائدة، وبذلك توثر هذه 

الكفاءة املصرفية، وأيضا يف دقة النتائج اليت ميكن الصعوبات على اختيار وحتديد الطريقة أو املنهج املناسب لقياس 
 .3التوصل اليها

 وفرا  الحجم: ثانيالمطلب ال

 ةسسؤ ملل ةبسنلاب اهر داصمو  اهعاو نا مهأ ركذ و  مجحلا تار فو  مو هفم ىلا بلطملا اذه يف قر طتلا لو احن     
 .ةيدصاتقالا

 مفهوم وفرا  الحجم: الفرع األول

ة أو أحد عناصرها تنخفض التكلفة سليت تبني أنه كلما زاد حجم املؤستتضمن هذه النظرية مجيع العوامل ا     
 7559سنة ( Harrington and Warf)والعكس صحيح، ولقد خلص كل من وارف وهرينغننت  لإلنتاجالوحدوية 

 :4كما يلي  لإلنتاجالعوامل اليت تؤثر يف التكلفة الوحدوية 

  من التشغيل  لإلنتاجحيث ينتج اخنفاض التكاليف الوحدوية  ،اإلنتاجالوفرات الداخلية على مستوى وحدات
 الكامل لوسائل االنتاج؛

                                                           
دراسة مقارنة بني البنوك التقليدية  -DEAعلي خليد، زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية للبنوك العربيةباستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات    1

 .880، العدد السادس، جامعة اجللفة، اجلزائر، ص مجلة البديل االقتصاديوالبنوك االسالمية، 
، جامعة 80، ، العدد مجلة الباحث، DEAفريد بن ختو وحممد اجلموعي قريشي، قياس كفاءة البنوك اجلزائرية باستخدام حتليل مغلف البيانات   2

 .882، ص 0284، اجلزائر، ورقلة
 .84،ص مرجع سبق ذكرهابتسام ساعد،   3
 .808، صمرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   4
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 من شدة املنافسة  لإلنتاجتأيت اخنفاض التكاليف الوحدوية  :للمؤسسةالداخلية على املستوى العام  الوفرات
 والتأثريات السياسية، أو من مصادر تنظيمية ومالية ملؤسسة كبرية أو منظمات أخرى، والعكس صحيح؛

 عن عدد املنتجات املختلفة أو  لإلنتاجالتكاليف الوحدوية  اخنفاضينجم : الوفرات الداخلية للنطاق
 اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة؛

 عن تقارب املؤسسات من نفس النوع أو  لإلنتاجينجم اخنفاض التكاليف الوحدوية : الوفرات اخلارجية
 القطاع؛

 مع عن وجود املؤسسة يف منطقة عمرانية  لإلنتاجينجم اخنفاض التكاليف الوحدوية : الوفرات اخلارجية احمللية
 توفر البنية التحتية لوسائل االتصال والنقل وعدد كبري من العمال واملوظفني؛

 زيادة النسبية يف وبالتايل ميكن القول أنو فرات احلجم االمجالية تتمثل يف وفرات التكاليف اليت تنتج عن ال
 ؛جمموع املنتجات

  حجم االنتاج وتغري حجم عوامل كما تعرف وفرات احلجم من اجلانب النظري على أهنا النسبة بني تغري
االنتاج، أي بعبارة أخرى تكون هناك وفرات حجم عندما يرتفع االنتاج بشكل نسيب اكرب من التكاليف، 

ة الناجتة عن ارتفاع حجم أما من اجلانب التطبيقي تقاس وفرات احلجم من خالل اخنفاض التكلفة الوحدوي
 ؛االنتاج

عن طريق العالقة بني التكاليف الكلية والناتج على خط توسع املؤسسة، أي أنه ميكن التعبري عن وفرات احلجم      
وميكن التعبري عن املفهوم التقليدي   مقدار التغري يف التكاليف الكلية الناجتة عن تغري مستويات االنتاج النهائي

 :1لوفرات احلجم بالنسبة ملصرف لديه منتج واحد من خالل العالقة التالية

    

  
  

  
  

 

 :حيث أن

    :التغري يف حجم االنتاج؛ 
    :التغري يف التكلفة االمجالية؛ 

                                                           
1  Jean Pierre Angelier, Economie industrielle, OPU, Algérie, 1993, p : 52. 
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 Y :حجم االنتاج؛ 
 C :التكلفة االمجاية. 

 :1وميكننا أن جند احلاالت التالية اىل غلة احلجم     

 اكرب من الواحد؛ إذا كان التغري النسيب يف االنتاج اىل التغري النسيب يف عناصر االنتاج:غلة احلجم املتزايدة 
 إذا كان التغري النسيب يف االنتاج اىل التغري النسيب يف عوامل االنتاج أقل من الواحد؛: غلة احلم املتناقص 
 إذا كان التغري النسيب يف االنتاج اىل التغري النسيب يف عوامل االنتاج يساوي الواحد: غلة احلجم الثابة. 

 :وعليه 8-غلة احلجم= ولدينا وفرات احلجم     

 وفرات احلجم معدومة عندما تكون غلة احلجم ثابة؛ 
 وفرات احلجم موجبة إذا كانت غلة احلجم متزايدة؛ 
 وفرات احلجم سالبة إذا كانت غلة احلجم متناقصة. 

 أنواع وفرا  الحجم: الفرع الثاني

 :ميكن التميز بني نوعني من وفرات احلجم كما يلي     

 وفرا  الحجم الداخلية  -1

الوفرات الداخلية تعود لظروف خاصة بكل مؤسسة على حدا وينتج عنها اخنفاض يف متوسط التكاليف، كما      
تقسيم ، ف2سواء يف املصنع أو مؤسسة واحدة Kأهنا ناجتة عن مزايا حتصل حلجم مستوى التسيري ويف مستوى اإلنتاج

اىل  يؤدي يف املؤسسة كذلك اختيار طريقة االنتاج وعملية التكوين باإلضافة اىل وجود الوظائف الفكرية و  العمل 
   .3جماحل زيادة وفرات 

 وفرا  الحجم الخارجية  -6

                                                           
 .82، صمرجع سبق ذكرهعلي بن ساحة،   1
 .038، ص0023مؤسسة حورس الدولية، االسكندرية، مصر، ، مبادئ علم االقتصادطارق عبد الفتاح الشريعي،  2

3 Gaël Vettori, Economie d’échelle dans le secteur bancaire Suisse, thèse de doctorat en 
Sciences Economiques non publiée, Université de Genève, Suisse, 2002,p33. 
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وهي الوفرات اليت ميكن أن حيصل عليها املشروع من احمليط أو البيئة املقام فيها وعادة تشرتك يف احلصول عليها      
تكلفة االنتاج الكلية للوحدة  هنا تعتمد ،1طقة معينةمجيع املشروعات اليت تنتمي اىل صناعة معينة أو تقام يف من

املزايا  وبالتايل تعتمد علىالواحدة على حجم القطاع الصناعي الذي تنتمي اليه املؤسسة وليس على حجم املؤسسة، 
 .تعمل فيهحتصل عليها املؤسسة من احمليط الذي اليت 

 مصادر وفرا  الحجم: الفرع الثالث

 :2سبعة مصادر لوفرات احلجم ميكن تلخيصها يف النقاط التالية (Pratten)حيدد براتن      

   التكاليف املستقلة عن حجم االنتاج، وتتمثل أساسا يف التكاليف الثابتة واليت ميكن حتميلها لكل االنتاج
 كالتكاليف األولية مثل تكاليف تصميم املنتج، وتكاليف تطوير تقنيات جديدة لالنتاج؛

  عن التخصص وتقسيم العمل، حيث ميكن للمؤسسات الكبرية االستفادة من  هذا التخصص، وفرات ناجتة
وذلك من خالل اجياد يد عاملة أكثر كفاءة من خالل تكوين جيد ومتخصص، كما ميكن احلصول على 

 وفرات حجم خارجية عن طريق اختيار موردين متخصصني؛
 ؛وفرات ناجتة عن الرتكيز على املصدر 
  عن اختيار أحسن اختيار لتقنيات االنتاج واالدارة؛وفرات ناجتة 
  وفرات ناجتة عن شراء أالت أكثر كفاءة حتقق وفرا من املواد اخلام وتكون أقل تكلفة يف ادارهتا من حيث

 العمال املطلوبني لتشغيلها؛
 ة منها مقارنة كبري  وفرات ناجتة عن امكانية احلصول على املواد اخلام بأسعار أقل تكلفة نتيجة لشراء كميات

 ؛باملؤسسات الصغرية
  وفرات الرتكيز الناجتة عن وجود عدت مؤسسات يف منطقة صناعية واحدة يسمح هلا باحلصول على مزايا

 .خمتلفة ختفض من حجم التكاليف

 

 

                                                           
 .840، ص 0224املسرية، عمان، األردن، ، داراالقتصاد اإلداريكاضم جاسم العيساوي،    1
 .844، صمرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   2
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 وفرا  النطاق: لثالمطلب الثا

ى حدا وتكلفة إنتاج جمموعة منتجات، تقوم نظرية وفرا النطاق على املقارنة بني تكاليف االنتاج لكل منتج عل     
فإذا كانت تكلفة انتاج جمموعة من املنتجات أقل من جمموعة تكلفة انتاج كل منها على حدا يقال أن لديها 

 .1اقتصاديات نطاق، حيث يتم حتيلل وفرات النطاق ملعرفة املزيج األمثل من املنتجات

بعد اندماج األسواق املالية اجتهت البنوك مباشرة للدخول اىل هذه األسواق، من أجل االقرتاض ووجدت نفسها      
يف منافسة قوية جلذب ودائع العمالء مع باقي املؤسسات املالية، ومع اشتداد املنافسة جلأت معظم البنوك اىل توسيع 

ام خبدمات غري تقليدية، وقد استطاعت بفضل هذا التنوع يف املنتجات منتجاهتا عن طريق تنويع حافظاهتا املالية والقي
، أي االدخار يف التكاليف من خالل استخدام نفس املدخالت "باقتصاديات النطاق"واخلدمات حتقيق ما يعرف 

 .2إلنتاج عدة أمناط من املنتجات

اخلدمات أقل تكلفة من تقسيم برامج انتاج تكون هناك وفرات نطاق إذا كان برنامج انتاج عدد من املنتجات أو      
تكون هناك وفرات نطاق إذا كان املعدل االمجاي لتكلفة االنتاج  نة من هذه املنتجات أو اخلدمات، أنفس الكمي

 .عدد السلع املنتجة ارتفاعتنخفض نتيجة 

من املنتجات أكثر من ختصصها  وتتميز وفرات النطاق باخنفاض التكلفة إذا قامت املؤسسة بتوفري جمموعة خمتلفة     
يف إنتاج أو توزيع خمرج واحد، وتكون هناك وفرات نطاق إذا كان بإمكان املؤسسة إنتاج مستوى معني من املخرجات 

ميكن تلخيص كيفية احلصول على وفرات النطاق يف النقاط ، و اد جمموعة من املؤسسات املستقلةأقل تكلفة من إحت
 :3التالية

 :يعمرونة في التصن -8

يؤدي نظام التصنيع املرن إى حتقيق وفرات نطاق، حيث يسمح بتحويل خط انتاج اىل أخر بأسرع وقت وأقل      
ذا كانت هذه األخرية تتميز مبرونة إت منتجات باستعمال نفس األالت، و تصنيع عد بإمكانهتكلفة، فإذا كان املنتج 

نع تكون لديه القدرة على إضافة جمموعة من املنتجات عند تغري طلب السوق على شكل أو نوع السلعة، فإن املص
                                                           

جامعة  مجلةدراسة مقارنة، -حممد محدان العصيمي وعبد احلمييد عبد الرحيم الساعايت، تقدير دالة تكاليف املصارف االسالمية واملصارف التجارية  1
 .02، ص8882،جدةن اململكة العربية السعودية، 28العدد ، 21، اجمللد الملك عبد العزيز لالقتصاد االسالمي

 .02، ص مرجع سبق ذكرهابتسام ساعد،   2
 .843، ص مرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   3
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اجلديدة األخرى على نفس خط االنتاج، فارتفاع نطاق املنتجات خيلق حواجز دخول مؤسسات جديدة وكذلك ميزة 
 .تنافسية بالنسبة للمؤسسة نفسها

 :إستراتيجية التنويع -6

يسمى بوفرات التنويع، وتكون هذه االسرتاتيجية  وهو ماغالبا ماتنتج وفرات النطاق من خالل اسرتاتيجية التنويع      
عملية إذا قامت املؤسسة بتصنيع أعلى وأوسع من القدرات واملصادر واخلربة املوجودين يف ظل مستوى منافسة كبرية، 

ة حيث ختتار املؤسسة اسرتاتيجية التنويع حملاولة استغالل وفرات النطاق بني خمتلف الوحدات،حيث تنخفض التكلف
 .عندما تقوم املؤسسة بتحويل خربة عمل معني اىل عمل جديد

 االندماج -2

ويشري هذا املصطلح اىل احتاد أو تكامل مؤسستني أو أكثر من أجل السيطرة على السوق، وهناك ثالث أنواع      
ويتمثل النوع الثاين يف من االندماج ميثل النوع األول يف االندماج األفقي بني املؤسسات اليت تنتج منتجات متطابقة 

االندماج أو التكامل العمودي والذي يكون بني املؤسسات اليت يوجد بينها حلقات وظيفية متتالية بني منتجاهتا، أي 
أن أنتاج مؤسسة معينة ميثل مستلزم النتاج املؤسسة األخرى، أما النوع الثالث فيتمثل يف االندماج التجميعي أي 

 .ات خمتلفة واليت هي ليست بديلة لبعضها البعضتكلمل ملؤسسات تنتج منتج
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 قياس الكفاءة المصرفية: الرابعالمبحث 

ويرجع ذلك اىل صعوبة حتديد  خالل حتديد أداة القياس املناسبة،يكتسي قياس الكفاءة صعوبة كبرية وذلك من      
و أمهها النسب املالية، إال انه ويف األونة  ، فمنهم من استخدم اجلداول املاليةمدخالت وخمرجات العملية املصرفية

األخرية استخدمت الطرق الكمية كتحليل مغلف البيانات وأسلوب حد التكلفة العشوائية بصورة كبرية يف تقدير 
 .الكفاءة املصرفية، حيث انه تسمح هذه الطرق بتحديد األنواع املختلفة للكفاءة املصرفية

 :املبحث اىل العناصر التالية وبناءا على ماسبق قسمنا هذا     

  ؛اس الكفاءة املصرفيةقيالطرق الكمية ل:األولاملطلب 
  طريقة : الثايناملطلبCAMELS. 

 لقياس الكفاءة المصرفية الطرق الكمية: االولالمطلب 

املصرف، تعترب الطرق الكمية األكثر استخداما يف الدراسات االقتصادية ملوضوع الكفاءة وخاصة يف القطاع      
وركزنا يف هذا املطلب على اهم الطرق واألكثر استخدما وهي حتليل مغلف البيانات وحد التكلفة العشوائية واحلد 

 .السميك

 تحليل مغلف البيانا : الفرع األول

 التعريف بطريقة مغلف البيانا : أوال

الربجمة اخلطية لقياس الكفاءة النسبية طريقة رياضية تستخدم " على أنه DEAيعرف أسلوب مغلف البيانات      
لعدد من الوحدات االدارية من خالل حتديد املزيج األمثل جملموعة من مدخالته وجمموعة خمرجاته وذلك بناءا على 

 .1"األداء الفعلي هلا

دات اختاذ وبطريقة أخرى هي عبارة عن أسلوب يستخدم الربجمة اخلطية الجياد الكفاءة النسبية التشكلية من وح     
القرار واليت تستعمل جمموعة متعددة من املدخالت واملخرجات، وتقوم هذه الطريقة ببناء نسبة واحدة، وذلك بقسمة 
جمموع املخرجات على جمموع املدخالت لكل مصرف، ويتم مقارنة هذه النسبة مع املصارف األخرى، وتكون 

                                                           
لتربوية مجلة جامعة أمى القرى للعلوم احممد شامل هباء الدين مصطفى فهمي، قياس الكفاءة النسبية جلامعات احلكومية باململكة العربية السعودية،   1

 .021، ص0228، اجمللد األول، العدد األول، اململكة العربية السعودية، جانفي والنفاية
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تسميت هذا االسلوب بالتحليل التطويقي يعود اىل  وحدات الكفاءة حمصورة بني الصفر و الواحد، وسبب سبب 
كون الوحدات االدارية ذات الكفاءة تكون يف املقدمة وتغلف الوحدات االدارية الغري كفؤة، وعليه يتم حتليل البيانات 

 .1اليت تغلفها الوحدات الكفؤة

، وهي 8842عام ( Sherman and Gold)ألول مرة يف القطاع املصريف من طرف شرمان وقولد  استعملتلقد      
تطبيق جملموعة من تقنيات الربجمة اخلطية، يتم من خالهلا تقدير دالة احلدود ومكونات عدم الكفاءة، حيث جند 
البنوك االكثر كفاءة بشكل مباشر يف املنحىن احلدودي، وكلما إبتعدنا عن املنحىن احلدودي دل ذلك على وجود ما 

العشوائية، وال  اآلثارتأخذ بعني االعتبار أخطاء القياس أو  كن هذه الطريقة الل يسمى بعدم الكفاءة التشغيلية،
حتتاج طريقة تطويق البيانات فرضية التوزيع أو دالة نوعية، ولكن ليست عشوائية مقارنة بطريقة التحليل العشوائي،  

ولقد أثبت بانكر وأخرون ، خلطيةباستعمال تقنيات الربجمة ا كما تتضمن حتديد التكلفة املنخفضة لكمية املدخالت
(Banker )بأن قياس الكفاءة احملددة يف أعمال شارنز  8848سنة(Charnes ) ميكن تقسيمها اىل  8814سنة

بعد التغريات والتعديالت اليت أحدثت على هذه التقنية من طرف ترال و قسمني الكفاءة الفنية وكفاءة احلجم، 
ومسيك  8883سنة ( Miller et Noulas)ميالر ونوالس  و 8882سنة ( Thrall et Seiford)وسيفورد 

(Semmick ) ان طريقة التحليل بتطويق البيانات حتدد املشاهدات توصلت هذه الدراسات اىل  ، حيث 0228سنة
بطريقة تبني احلدو، فالبنوك اليت  تكون على هذه احلدود تكون بنوك كفئة واليت تكون داخل هذه احلدود تكون غري  
كفئة، وال تعين بالضرورة أن تكون البنوك كفئة إذا كانت تقوم بإنتاج اعلى مستوى من املخرجات من خالل مستوى 

 .2معني من املدخالن ولكن تعين األداء األفضل النتاج املخرجات وتشكل مرجع أساسي بالنسبة  للبنوك األخرى

م أسلوب حتليل مغلف البيانات، ومن ابرزها منوذج لقد ظهرت مناذج عديدة الجياد مؤشرات الكفاءة بإستخدا     
عوائد احلجم الثابتة ومنوذج عوائد احلجم املتغرية، ويف كال النموذجني ميكن اجياد الكفاءة إما من جانب املدخالت 
وتسمى مناذج التوجه الداخلي، أو من جانب املخرجات وتسمى مناذج التوجه اخلارجي، وميكن تصنيف أربع مناذج 

 .3النموذج اللوغاريتمي النموذج التجميعي( BCC)ومنوذج ( CCR)وهي منوذج  DEAية ألسلوب أساس

                                                           
، اجمللد مجلة دراسا  االقتصاد واالعمالعلي عبد احلفيظ الزواوي، إميان عمر السرييت، أثر كفاءة التكلفة املصرفية على أداء املصارف التجارية الليبية،  1

 .38، ص0281، جوان 28، العدد23
 .824، ص مرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   2
مجلة دراسة حالة يف مكاتب املفتشني العموميني،– DEAغسان قاسم داود الالمي، ملعان عباس حممد جواد، تطبيق أسلوب حتليل تطويق البيانات   3

 .828، ص 0282، مجعة بغداد، العراق، 824، العدد 44السنة  االدارة واالقتصاد،
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 شروط استخدام طريقة تحليل البيانا  :ثانيا

 :1لتطبيق أسلوب حتليل مغلف البيانات جيب توفر الشروط التالية     

 من املصارف التجارية فيما جيب على عملية قياس الكفاءة أن تشمل جمموعة : اختيار الوحدات املتماثلة
بينها أو جمموعة من املؤسسات املالية املتخصصة فيما بينها، وأساس هذا الشرط ان للمصارف التجارية على 

 سبيل املثال شروط وقوانني حتكم نشاطها وموارد متساوية ميكن احلصول عليها وخمرجات متساوية،؛
 وفر العالقة الطردية بني املدخالت واملخرجات، حيث أنه مبعىن ت: العالقة اخلطية بني املدخالت واملخرجات

 نظريا جيب أن تساهم زيادة املدخالت اىل زيادة يف املخرجات؛
 حيث جيب أن يكون عدد املتغريات أقل من عدد الوحدادت املقيمة: عالقة املتغريات حبجم العينة. 

 تقيم طريقة التحليل بتطويق البيانا :ثالثا

 :2يقة التحليل بتطويق البيانات من خالل حتديد إجيابيات وسلبيات هذه الطريقةميكن تقييم طر      

 :إيجابيا  طريقة التحليل بتطويق البيانا  -1
  وخصوصا بالنسبة تستعمل طريقة التحليل بتطويق البيانات يف دراسة كفاءة خمتلف الوحدات االنتاجية

 ؛ لللعينات الصغرية
  واملخرجات ليست حمصورة يف دالة حمددة مسبقا من حيث ال تتطلب إن دراسة العالقة بني املدخالت

الطريقة املعلماتية تقدير خمتلف املعامالت ألي دالة، وبالتايل تعترب ميزة مهمة بالنسبة هلذه الطريقة نظرا 
 حملدودية املعلومات املتعلقة بالتكنلوجيا املستعملة من طرف وحدات اإلنتاج؛

  وبكل سهولة احلاالت املتعددت املدخالت واملخرجات، وتسمح بإمكانية تسمح هذه الطريقة بدراسة
 إدخال متغريات إضافية بكل سهولة؛

 تأخذ بعني اإلعتبار القيم القصوى؛ 
 تسمح بتسيري مزدوج للمدخالت واملخرجات من خال لقدرهتا على تعظيم العالقة بينهما؛ 
  يف احلجم والنطاقتسمح بالتميز بني عدم الكفاءة التقنية وعدم الكفاءة. 

                                                           
 .38، صمرجع سبق ذكرهلي عبد احلفيظ الزواوي، إميان عمر السرييت، ع  1
، جامعة 28، العدد88، اجمللد مجلة االدارة العامةحممد عبد الرمحن إمساعيل، تقييم أداء مناذج حتليل مغلف البيانات يف ظل وجود مشاهدات متطرفة،   2

 .184، ص0228الرياض، اململكة العربية السعودية، 
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 سلبيا  طريقة التحليل بتطويق البيانا  -6
  احلساسية الفعالة بالنسبة لنوعية البيانات، فأي خطأ صيغر يف العالقة بني املدخالت واملخرجات ميكن أن

 تغري يف نتائج الدراسة؛
 كثرة احلسابات الناجتة حجم الربامج اخلطية والواجب حلها بالنسبة لكل وحدة انتاجية؛ 
 عترب هذه الطريقة نسبية وبالتايل ال ميكن التوصل اىل نتائج دقيقة تبني مدى كفاءة الوحدات املدروسة؛ت 
 تقدير خمتلف معامالت الدالة مثلما هو احلال يف الطرق  ميكن معرفة مسامهة خمتلف املتغريات، ألنه ال يتم ال

 املعلماتية؛
 اخلطأ يف  س الطريقة املعلماتية اليت تأخذ بعني االعتبارتعترب هذه الطريقة أن مقدار اخلطأ يساوي الصفر عك

الدالة املقدرة للكفاءة، وبالتايل فإن هذه الفرضية ميكن أن تؤثر على نوعية النتائج وبالتايل التفسريات، 
 وباخلصوص إذا ما كان احمليط املدروس يتميز بالصدمات العشوائية؛

 ند عملية التحليل وبالتايل ال تأخذ بعني االعتبار تغري أسعار ال تأخذ بعني االعتبار الكفاءة التخصيصية ع
 املعامالت

 SFA  حد التكلفة العشوائية:الفرع الثاني

، 6911( Broeck et Meeusen)، 6991وأخرون ( Aigner) قدم منوذج احلدود العشوائية من قبل كل م      
املدخالت اليت تسمح بتعظيم مستوى إنتاج البنك، وعرفت هذه الدراسات حدود االنتاج بنقطة هندسية لرتكيبة 

ونظرا لصعوبة تقدير دالة االنتاج يف حال تعدد املخرجات، استخدمت دالة التكلفة كبديل وفق منوذج حدود 
 Maggi et) 6991سنة ( Gthon et Perelman)التكلفة، ويعود الفضل يف تطوير هذه النماذج اىل كل من 

Filippini ) استنادا أىل مبدأ التخفيض، توضع حدود التكلفة وفقا مستوى معني لكل من املخرجات، ، 6991سنة
املدخالت، التكنلوجي، احلد األدىن لتكاليف البنك، وهبذه الطريقة فإن أي بنك يقع على حدود تكاليفه يعترب كفؤا 

ن خط حدود تكاليفه اليعترب  ، من ناحية أخرى فإن أي بنك حييد ع(يتمتع بالكفاءة الفنية والتخصيص)اقتصاديا 
 .1كفؤا من الناحية االقتصادية

                                                           
 .44، صمرجع سبق ذكرهساعد،  ابتسام  1
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تعتمد هذه الطريقة على تقنيات االحندار لتقدير دالة التكاليف الكلية كمتغري تابع لعدة متغريات مستقلة،      
ل تتضمن مستويات املخرجات وأسعار املدخالت، وتشكل التكلفة الكلية املتوقعة احلد العشوائي الذي ميثل أفض

 .1تطبيق، وعليه فإن املصرف الذي تكلفته احلالية تساوي تكلفته املتوقعة سيمثل أفضل تطبيق

وبالتايل يوصف البنك بالالكفاءة إذا كانت تكلفته احلالية أعلى من تلك املتوقعة، يف حني أن الفرق بني التكلفة 
وتكون موزعة  xألخطاء الناجتة عن الكفاءة ا: احلالية واملتوقعة يسمى حبد االضطراب العشوائي ويشمل عنصرين مها

 .2توزيعا نص طبيعي، واألخطاء العشوائية لالحندار واليت توزع توزيعا طبيعيا

 . وسوف نتطرق اىل مزيد من التفصيل حول هذه الطريقة يف الفصل الرابع     

 3طريقة التوزيع الحر:الفرع الثالث

( Berger)وطورت من طرف  6991سنة ( Schmidt and Sickles)اقرتحت طريقة التوزيع احلر من قبل      
، وتقوم هذه الطريقة حبساب نقاط الكفاءة بأن ختصص منوذجا داليا للحد، ويفرتض وجود الفروقفي 6991سنة 

 .الكفاءة عرب الزمن بني املصارف

الالكفاءةمستقرة عرب الزمن، يف تطبق هذه الطريقة عندما تتوفر البيانات واملعطيات ألكثر من سنة، وتفرتض أن      
الالكفاءة :حني أن األخطاء العشوائية تتوسط عرب الفرتة نفسها ومبا ان االضطراب العشوائي يتكون من عنصرين مها

واخلط العشوائي، فإن متوسط الضطراب العشوائي جملموعة من السنوات يعد مقياس الالكفاءة املصرفية عرب كل 
 .سنوات الفرتة

ميكننا تقدير الالكفاءة لكل مصرف عن طريق قياس الفرق بني املتوسط املتبقي من تقدير دالة التكلفة  وبذلك     
وكفاءة حد التكلفة للمصرف، ومع ذلك فإن فرضي استمرار عدم الكفاءة املصرفية على مر الزمن فرضي قوية، 

 .DFAا، وهو ما ميثل أهم عيوب طريقة وخاصة يف سياق التحول حيث وترية التغري التنظيمي والتكنلوجي أمرا مهم

 

                                                           
 .880، صمرجع سبق ذكرهعبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة،   1
 .88، ص مرجع سبق ذكرهعلي بن ساحة،   2
مجلة الغري للعلوم ، 0288-0221وسام حسني علي العنيزي، قياس كفاءة القطاع املصريف العراقي باستخدام منوذج التحليل احلدودي العشوائي   3

 .882، ص0282، جامعة األنبار ، العراق، 42، العدد 88، اجمللد دية واالداريةاالقتصا
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 TFAطريقة الحد الاميك :الفرع الرابع

تستند أفكارها اىل طريقة مغلف البيانات وطريقة حد التكلفة العشوائية، فهي تتبىن فرضية أن اإحنرافات التكلفة      
الكلية احلالية عن املتوقعة تعود ألخطاء عشوائية مرتبطة بكفاءة تسيري املوارد فهذه الطريقة متيل اىل تقييم درجة كفاءة 

 .1لفة أي إمجايل التكاليف اىل امجايل األصولالبنوك حسب درجة اخنفاض متوسط التك

،  وتستمد عناصرها من لطريقتني 6996سنة ( Berger et Humphrey)طورت هذه الطريقة من طرف      
السابقتني، فهي تتبىن فرضية أن احنرافات التكلفة الكلية احلالية عن املتوقعة مرتبطة باألخطاء العشوائية ومرتبط أيضا 

تفرتض طريقة احلد السميك،  DEAما يتوافق وطريقة حد التكلفة العشوائي، وطبقا ملا تطبقه طريقة  ، وهوXبكفاءة 
أن أفضل تطبيق يظهر من خالل عينات فرعية من املصارف، وعلى وجه التحديد تفرتض هذه الطريقة أنه يف 

كن التشغيلية واليت من خالهلا مياملتوسط املصارف اليت تتمتع نسبيا مبتوسط تكلفة منخفض، تشكل معيارا للكفاءة 
 .2قياس الكفاءة للمصارف األخرى

وتقوم هذه الطريقة بتقسيم املصارف يف العينة اىل أربع شرائح كل شرحية متثل الربع، ويتم تقيسمها على أساس      
بأهنا تلك  التكلفة االمجالية لكل وحدة من األصول، وحتدد أو تعرف املصارف ذات التكلفة املتوسطة املنخفضة

كلفة ضمن اجملموعة أو العينة حيث تفرتض اهنا املصارف  اربع األدىن من حيث متوسط التاملصارف اليت تقع يف
بع األعلى من حيث متوسط التكلفة وهي توسطة املرتفعة فإهنا تقع يف ار املصارف ذات التكلفة امل األكثر كفاءة، بينما

وحتدد هذه الطريقة أفضل تطبيق عن طريق تقدير دالة التكاليف الكلية املصارف األقل كفاءة حبسب هذه الطريقة، 
يوجد فيها احنرافات ليف الكلية املرصودة ضمن العينة للعينة الفرعية احملدودة هبذه املصارف، وعلى الرغم من أن التكا

أو احلظ بدال شوائي فقط عن قيمتها املتوقعة، وترجع طريقة احلد السميك االحنرافات وأخطاء القياس اىل اخلطأ الع
تعترب هذه الطريقة أن االختالف بني دالة التكلفة املقدرة للمصارف يف الربع األقل من ، كما من احنراف الكفاءة

حيث متوسط التكلفة وبني املصارف يف الربع األعلى من حيث متوسط التكلفة يفرتض هبا أن تعكس االختالف يف 
 .3الكفاءة فقط

 

                                                           
 .481، ص مرجع سبق ذكرهأحالم بوعبديل،   1
 .882، ص مرجع سبق ذكرهوسام حسني علي العنيزي،   2
 .22، صمرجع سبق ذكرههناد ناهض فؤاد اهلبيل،   3
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 :CAMELSقة طري:نيالمطلب الثا

 .قياس كفائته ومدى حتقيقه ألهدافهيعتمد تقييم األداء املايل للبنوك على استعمال مؤشرات مالية ل    

 CAMELSتعريف معيار :الفرع األول

هو أسلوب من األساليب الفعالة لتقيم أداء املصارف، وحتديد مدى قوة ومتانة مراكزها املالية وأوضاع االدارة      
حتديد قدرهتا على التعامل والتكيف مع أي متغريات أو مستجدات ذات عالقة بنشاطها، والتعرف على هبا،ومن مث 

 .1عناصر القوة والضعف يف أداء املصارف مما يعزز من قدرات السلطة الرقابية عليها

تشخيص نقاط كما عرف بأنه نظام رقايب موحد فعال لتقييم أداء املصارف لتحديد جدارهتا املالية، من خالل     
قوهتا وضعفها، باالعتماد على ستة عناصر أساسية لتمكني السلطة االشرافية من التدخل لتصحيح األوضاع ومحاية 

 .2السالمة املالية يف القطاع املصريف

تعترب هذه الطريقة أحد الوسائل الرقابية املباشرة اليت تتم عن طريق التفتيش امليداين، حيث عملت السلطات      
: قابية يف أمريكا على األخذ بنتائج هذا املعيار يف اختاذ القرارات وذلك من خالل ستة مؤشرات تتمثل اساسا يفالر 
 .3(كفاية رأس املال، جودة األصول، جودة االدارة،إدارة الرحبية،وضعية السيولة، أنظمة الرقابة الداخلية)

 CAMELSتصنيف البنوك حاب معيار  :الفرع الثاني

 :4أصناف كما يلي 2البنوك حسب هذا املعيار اىل تصنف      

 يعطى هذا التصنيف للبنك الذي يتصف باملتانة من مجيع النواحي وال توجد لديه أية نقاط : تصنيف قوي
ضعف، وإذا كان هناك نقاط ضعف فإهنا يف العادة تكون طفيفة وميكن التعامل معها من قبل جملس االدارة 

لك تكون البنوك اليت تقع ضمن هذا التصنيف بنوكا قوية وعندها القدرة على العليا للبنك التجاري، وكذ
مقاومة أي ظروف خارجية مؤثرة مثل عدم االستقرار االقتصادي، وتكون أيضا هذه البنوك أيضا ملتزمة 

                                                           
 .30، صسبق ذكره مرجععلي عبد احلفيظ الزواوي،وإميان عمر السرييت،   1
 .802، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،   2
 .824،ص 0228، الدار اجلامعية ، االسكندرية، مصر، "تحليل العائد والمخاطرة"تقييم أداء البنوك التجارية طارق عبد العال محادة،   3
 .042-048:، ص ص0280األردن، ، دار املسرية، الطبعة األوىل، عمان، إدارة المخاطرشقريي نوري موسى وآخرون،   4
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كل بشكل كامل بالقوانني واألنظمة، وبالتايل فإن هذه البنوك تتمتع بأداء قوي وإدارة كفؤة للمخاطر وال تش
 .أي قلق للسلطات الرقابية

 إن البنوك يف هذه اجملموعة تكون أساسا متينة، ولكنها تعاين من مشاكل طفيفة تقع ضمن : تصنيف مرض
سيطرة كل من جملس االدارة، وتكون هذه البنوك مستقرة وقادرة على التعامل مع التقلبات االقتصادية، 

ني، وتكون إدارة املخاطر لدى هذه البنوك اىل حد ما مرضية وتلتزم هذه البنوك بشكل كبري باألنظمة والقوان
ذو أثر مادي من قبل السلطات الرقابية  مقارنة حبجم البنك ودرجة تعقيد عملياته، وال يوجد هناك قلق
 .وبالتايل فإن تدخل هذه السلطات يكون عادة حمدود وغري رمسي

 قلق لسلطات الرقابية بسب بعض مكونات تشكل البنوك اليت تقع ضمن هذه اجملموعة : تصنيف متوسط
كما ان هذه البنوك تعاين من بعض نواحي الضعف واليت ترتاوح ما ( نتطرق هلا يف الفرع املوايل) التصنيف

بني متوسطة اىل حادة، وميكن أن ينقص إدارة البنك القدرة أو الرغبة للتعامل مع نقاط الضعف ضمن إطار 
ك عادة غري قادرة على التعامل مع تقلبات العمل وتكون أكثر عرضة زمين حمدد، وتكون مثل هذه البنو 

للظروف اخلارجية بدرجة أكرب من تلك البنوك املصنفة يف اجملموعة األوىل والثانية، وكذلك تكون هذه البنوك 
غري متقيدة بدرجة متوسطة بالقوانني واألنظمة، أما إدارة املخاطر لدى هذه البنوك تكون أقل من مرضية 
بالنسبة اىل حجم البنك ودرجة تعقيدات أنشطتها وكذلك حجم خماطرها، كم أن هذه البنوك حتتاج اىل 

 .اهتمام من قبل السلطات الرقابية، وإن فشلها غري مؤكد يف ظل سالمتها ومتانتها
 اك إن البنوك اليت تقع ضمن هذه اجملموعة تعاين من ممارسات غري أمنة وغي متينة وتكون هن: تصنيف حدي

مشاكل ادارية ومالية خطرية ميكن أن تؤدي إىل أداء غري مرضي، وترتاوح مشكلة هذه البنوك بني حادة اىل 
حرجة، وال يتم التعامل مع املشاكل ونقاط الضعف بشكل مرض من قبل جملس إدارة البنك، وتكون البنوك 

قيد بالقوانني واألنظمة، كما ان يف هذه اجملموعة غري قادرة على التعامل مع تقلبات ظروف العمل وال تت
إدارة املخاطر لدى هذه البنوك غري مقبولة مقارنة حبجم البنك ودرجة تعقيداته ودرجة خماطره، وتتطلب هذه 
البنوك رقابة كبرية من قبل السلطات الرقابية مما يعين يف معظم األحيان الطلب منها القيام خبطوات إجبارية 

بنوك نوعا من التهديد ملؤسسات ضمان الودائع، كما أن احتمال الفشل يف لتصويب الوضع، وتشكل هذه ال
 .هذه البنوك كبري جدا إذا مل يتم التعامل مع نقاط الضعف بشكل جيد

 نوك اليت تقع ضمن هذه الفئة تعاين وبشكل كبري من ممارسات غري آمنة وغري متينة بال: تصنيف غير مرضي
ف كبري يف إدارة املخاطر بالنسبة اىل حجم البنك ودرجة تعقيد وتعاين من ضعف كبري يف األداء، وضع
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أنشطته، وحجم املخاطر لديه، وتشكل قلق كبري للسلطات الرقابية، كما أن حجم ودرجة حدة املشاكل 
تقع خارج إطار مقدرة اإلدارة لضبطها، ولتصحيحها حتتاج هذه البنوك اىل مساعدات طارئة إذا ما أريد هلا 

 .ما حتتاج أيضا اىل رقابة مستمرة وذلك ألن احتمال فشلها يكون كبري جداك  ،االستمرار

  CAMELS مقوما  نموذج: الفرع الثالث

 : كفاية رأس المال -1

وتتمثل نقاط التقدير يف هذا املؤشر يف مستوى معيار كفاءة رأس املال ونوعيته، مدى سالمة املركز املايل      
جذب موارد إضافية لتدعيم رأس املال سواء من كبار املسامهني أو غريهم، طبيعة للبنك، مقدرة إدارة البنك على 

وحجم وتطور األصول وااللتزامات العرضية غري املنتظمة، ومدى كفاية املخصصات الالزمة للتكوين هلذه 
لتزامات أخذ األصول وغريها من االلتزامات احملتملة، مستوى املخاطر اليت يتعرض هلا البنك، هيكل األصول واال

يف االعتبار خماطر الرتكز، نوعية املخاطر الناجتة عن العمليات خارج امليزانية، حجم األرباح ومدى استمرارية 
العناصر املولدة هلا، ومدى مالئمة ما يوزع منها نقدا، وما حيتجز لتدعيم عناصر رأس املال ومعدالت النمو يف 

 .1مكانيات حتقق ذلكاجملال وإ لبنك املستقبلية يف هذاحجم األصول وخطط ا

هي معادلة بسيطة تعرب عن العالقة بني رأس املال والودائع مث تطورت بقيام جلنة بازل لإلشراف والرقابة      
املصرفية، واليت اشتملت على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العامل لقياس كفاية رأس املال، من خالل 

  %4وحددت نسبته ب  ة داخل وخارج امليزانيةحاملصريف واألصول اخلطرة املرجحتديد العالقة بني رأس املال 
 .2دولة 822وطبقته البنوك العاملة يف أكثر من 

 

 

                                                           
دراسة عينة من البنوك -استخدام مخرجا  تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية والتنبؤ بالتعثر المصرفيسليمان بن بوزيد،    1

 .01، ص0283/0281، أطروحة دكنوراه غري منشورة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 6012-6001-التجارية في الجزائر خالل الفترة
ماجيستري غري منشورة،  ةكر ذ م، كأداة للرقابة على القطاع المصرفي  CAMLESتحليل نظام التقيم المصرفي األمريكي أمحد نور الدين الفرا،   2

 .11جامعة غزة، فلسطني، بدون سنة، ص
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 :1جودة األصول -6

أ ي معرفة األصول الغري قابلة لالسرتداد وتلك اليت قيمتها احلقيقية أقل من قيمتها الدفرتية، خاصة بالتمويل أو      
األصول ميدانيا بواسطة أشخاص أكفاء وذوي خربة، وتصنف األصول على أساس اهنا جيدة أو  القروض، ويتم تقيم

 مشكوك فيها أو خسائر،

 :وميكن قياسها وفق النسبتني     

 ؛خمصصات خسائر القروض اىل مجال القروض 
  خمصصات خسائر القروض اىل صايف دخل الفائدة. 
 جودة اإلدارة -2

 : 2يتم تقيم اجلانب االداري من خالل املؤشرين التاليني     

 امجايل مصارف التشغيل اىل امجايل االيرادات؛ 
 امجايل مصاريف التشغيل اىل امجايل األصول. 

 :3وتتمثل نقاط التقدير يف هذا املؤشر يف     

 مستوى ونوعية اشراف جملس االدارة أو اللجان املنبثقة عنه؛ 
  كوادر مناسبة وتركز السلطة من عدمه؛ القائمني على االدارة وتوافركفاءة وقدرة 
 املقدرة على التخطيط وعلى ادارة املخاطر؛ 
 فعالية نظام املعلومات وكفاية نظم الرقابة الداخلية؛ 
 كفاية واستقاللية املراجعة الداخلية 
 مراقيب احلسابات؛الرقابية و  االلتزام بالقوانني والتعليمات واالستجابة لتوجيهات السلطة 
 مالئمة سياسة االجور. 

                                                           
، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية، 0224-0222دراسة قياسية –عابد شريط، فتيحة بلجياليل، أثر الكفاءة على تنافسية اجلهاز البنكي اجلزائري   1

 .828، ص0284جوان 42العد الرابع،جامعة البليدة، 
 .822نفس املرجع، ص   2
 .04، ص مرجع سبق ذكرهسليمان بن بوزيد،    3
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 إدارة الربحية  -2

 :1تتمثل نقاط التقدير يف هذا املؤشر يف مايلي     

 احلجم والنوع على االستقرارية؛ 
 املقدرة على تدعيم رأس املال؛ 
 مستوى املصروفات مقارنة حبجم االعمال؛ 
 كفاية املخصصات واملقدرة على تدعيمه؛ 
  منتظمة؛حجم األصول الغري 
 مدى احتمالية اخنفاض مستوى األرباح نتيجة خماطر السوق.  

ال يعكس تصنيف الرحبية حجم واجتاه االيرادات فقط، وامنا كذلك العوامل املؤثرة على حتقيق الرحبية واملتمثلة يف      
اح البنك نتيجة تأثره خماطر االقراض واليت تدفع بالبنك لتكوين خمصصات، وخماطر السوق اليت حتدث تغريات يف أرب

بأسعار الفائدة، وتتأثر الرحبية باعتمادها على أباح غري مذكورة أو ميزة ضريبية، كما يؤثر العجز يف التحكم بالنفقات، 
 .2وكذلك استخدام اسرتاتيجيات ضعيفة

 :وضعية الايولة -2

 استثمارهاتعرف ادارة السيولة يف البنوك، بأهنا املالئة بني حتصيل السيولة بأقصر وقت وأفضل سعر، وبني      
 :3يلي وتوظيفها بصورة جمدية، وهتدف غدارة السيولة يف البنوك اىل حتقيق ما

  حجم إختاذ القارات السليمة خبصوص حجم الودائع، واليت جيب أن تصل اىل مستوى حمدد، إذا أن زيادة
 ؛دي اىل إخنفاض يف معدالت الرحبيةالودائع يف ظل عدم توظيفها يؤ 

  ،االبقاء على نسبة كفاية من السيولة لالحتياجات الطارئة، دون اللجوء اىل تصفية بعض األصول كاألسهم
 ؛يؤدية اىل خسائر على هذه األصول ،مما....الصكوك

                                                           
 .والصفحة سابقانفس املرجع   1
 .11، ص ذكره مرجع سبقأمحد نور الدين الفرا،   2
 .880، ص0282، جممع البكة املصرفية، البحرين،بحوث في المعامال  واألساليب المصرفيةعبد الستار أبو رغدة،   3
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  ،اىل وضع حد ادىن حلجم السيولة، مبا  باإلضافةاحرتام نسب السيولة احملددة من قبل السلطة النقدية
 كيتماشى مع نشاطات البن

 :الحااسية لمخاطر الاوق -2

تتعلق بالدرجة األوىل باحملافظ االستثمارية، حيث ختضع هذه األدوات ملخاطر خمتلفة مثل خماطر أسعار األسهم،      
الفائدة وخماطر أسعار السلع، وكل هلا مقايس خمتلفة، اال ان هناك مقياس احصائي موحد يقيس مجيع  خماطر أسعار

والذي يقيس أقصى خسارة متوقعة يف احملفظة االستثمارية خالل فرتة زمنية معينة،  varهذه املخاطر وهو مقياس 
 :1وميكن تقيم درجة حساسية البنوك من خالل األبعاد التالية

 ملؤسسات املالية ملخاطر السوق؛حساسية ا 
 قدرة مسريي املؤسسات املالية على حتديد وقياس ومراقبة خماطر السوق؛ 
 مدى تعقد العمليات غري املغطاة. 

يتم توحيد أسلوب كتابة أنه يتم تصنيف البنوك تبعا ملعيار واحد كما  ولعل أهم مامييز هذا املعيار النموذج      
، ويتم يتقييم ستة بنود رئيسية دون إضاعة التقيم الرقمي أكثر من األسلوب االنشائيالتقارير حيث يعتمد على 

 .كما يقلل من أخطاء التصنيف وقت يف البنود الغري ضرورية،ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .84، صمرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   1
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 خالصة الفصل

بعد تطرقنا يف املبحث األول اىل مفهوم الكفاءة يف الفكر االقتصادي وتطرقنا يف املبحث الثاين اىل شيء من     
اىل الكفاءة املصرفية، وبعدها يف املبحث الثالث اىل مدخالت وخمرجات املصارف وحتيد أمهية وفرات احلجم  لالتفصي

، وعليه من والنطاق يف قياس الكفاءة املصرفية، قمنا يف املبحث األخري اىل تبيان اهم الطرق يف قياس الكفاءة
 .حتقيق أهدافها باالعتماد على مواردها املالحظ أن الكفاءة هي النتيجة النهائية لقدرة املصارف على

توصلنا اىل أن الكفاءة متثل العالقة بني وسائل االنتاج املستخدمة والنتائج احملققة، وعليه يكون البنك كفء اذا     
قام باستعمال عقالين ورشيد للوسائل املتاحة، كما أن قياس الكفاءة يعترب من األمهية مبكان اذ يالحظ وجود صعوبة  

رية يف حتديد مدخالت وخمرجات العملية املصرفية، وإذا ماكن املنهج املتبع يف قياسها هل هو منهج الوساطة أو كب
 .منهج االنتاج، وعلى هذا األساس تعددت انواع الكفاءة املصرفية ومن مث تعدد طرق حساهبا

صيل العوائد واختيار القروض تساهم الكفاءة املصرفية بصفة عامة يف حتقيق أفضل املستويات خاصة يف حت     
 املناسبة وتوجيه استعمال املصاريف، ويف عملية تسيري املورد البشري وتطبيق نظام اداري متزن،

 

 



 
 
:ثالثالالفصل   

حتليل العالقة بني حمددات هيكل السوق 
 والكفاءة املصرفية

 ؛إقتصاديات الصناعة: المبحث األول 
 األداء املصريف؛:المبحث الثاني 
 ؛الصناعة املصرفية:المبحث الثالث 
 االطار النظري لتحليل العالقة بني : المبحث الرابع

 .هيكل السوق والكفاءة املصرفية
 



 تحليل العالقة بين محددات هيكل السوق والكفاءة المصرفية: الثالثلفصل ا

108 
 

 تمهيد

حيث تؤدي البنوك دورا اسرتاتيجيا يف حتقيق التنمية من خالل جتميع الصناعة املصرفية دوري حموري تلعب      
حيتل املوارد املالية واستخدامها يف جماالت استثمارية مبا حيسن من كفاءهتا ويعزز من مكانتها يف السوق، حيث 

موقعا هاما يف املرحلة الراهنة مع تطور القطاع املصريف الذي  ةاملصرفي صناعةيف ال األداء موضوع رفع الكفاءة و
 .وهذا ما حيتم على البنوك قياس أدائها لتستطيع وضع االسرتاتيجيات املستقبلية شهد توسعا مبعدالت مرتفعة،

بات تعددت مقار  حيث كان،مبيمهية من األوبالتايل فإن حتليل العالقة بني هيكل السوق والكفاءة املصرفية      
نركز على التحليل وفق منهج التحليل  ويف هذا الفصل فكار، غري أن املنطلق يبقى واحد،التحليل بتعدد األ

يقوم حتليل العالقة بن هيكل السوق والكفاءة املصرفية على  وعلى هذا األساسالقطاعي أو االقتصاد الصناعي، 
أداء، وفرضية هيكل -سلوك-منوذج هيكل جمموعة من النماذج، نذكر منها ثالث ال على سبيل احلصر وهي

 .كتعبري رياضي للعالقة بني اهليكل والكفاءة املصرفية Bergerالكفاءة، ومنوذج 

 :من هذا املنطلق قسمنها هذا الفصل اىل املباحث التالية     

 إقتصاديات الصناعة؛:املبحث األول 
 ؛األداء املصريف: املبحث الثاين 
 ؛صرفيةالصناعة امل: املبحث الثالث 
 االطار النظري لتحليل العالقة بني هيكل السوق والكفاءة:املبحث الرابع. 
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 إقتصاديات الصناعة:المبحث األول

يهتم حيث ، تعددت مقاربات التحليل لالقتصاد الصناعي بتعدد األفكار، غري أن املنطلق يبقى واحد،      
وق وسياسيات املؤسسات داخل الصناعة ومستويات االقتصاد الصناعي باملنافسة من خالل هيكل وشكل الس

 .خمتلف العالقات اليت جتمع بني عناصره من تأثري وتأثريعاجل هذا النموذج حيث  scpأدائها حتت منوذج 

 :وسوف نتطرق يف هذا املبحث اىل العناصر التالية     

 ؛مدخل اىل االقتصاد الصناعي: املطلب األول 
 ؛ل يف االقتصاد الصناعيأسلوب التحلي:املطلب الثاين 
 منوذج هيكل سلوك أداء: املطلب الثالث. 

 مدخل الى االقتصاد الصناعي: المطلب األول

يهتم االقتصاد الصناعي بدراسة هيكل أو شكل السوق املوجود يف الصناعة من حيث املنافسة أو االحتكار       
تاج والسعر الذي يتأثر بطبيعة السوق ودراسة سلوك املؤسسات أو املنشأت الصناعية من حيث حجم االن

املوجودة، وهل هي سوق احتكار أو منافسة، كما يدرس مستويات األداء من حيث معدل الرحبية والكفاءة 
والتطور التقين، اضافة اىل السياسات الصناعية اليت تتبعها احلكومة واليت تؤثر على هيكل السوق وعلى سلوك 

 .املؤسسات الصناعية وأدائها

 تعريف االقتصاد الصناعي: ع األولفر ال

هناك جمموعة من التعاريف اليت متس موضوع االقتصاد الصناعي، حيث يندرج هذا االخري ضمن ما يعرف      
، الذي جاء كبديل لتحليل الوحدوي النيو (La méso économie)بالتحليل القطاعي أو االقتصاد القطاعي 

 .1(la macro économie)يل الكلي والتحل( La micro économie)كالسيكي 

     

 

                                                           
 .15ص  ،8002، قسنطينة، اجلزائر الطبعة االوىل، ، دار هباء الدين للنشر والتوزيع،إستراتيجية المؤسسة،رحيم حسني  1
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االقتصاد الصناعي هو امتداد لالقتصاد اجلزئي النمطي، واكد (: Carlton3999.)و ( Tirole3991)فحسب  
حيث اعترب ان االقتصاد الصناعي هو امتداد لالقتصاد اجلزئي، ذلك أن جمال حبثه هو ( Stigler)هذا املنطلق 

 .1نظرية السعر وختصيص املوارد

علم يهتم بصورة أساسية بدراسة الظروف اهليكلية السائدة " رمة علم اقتصاديات الصناعة بأنهخملقد عرف با      
يف أسواق صناعة ما وانعكاسات ذلك على سلوك املنشأت الصناعية ضمن هذا السوق، وتأثري هذا السلوك على 

 .2إزاء ذلكمستويات أداء هذه املنشأت، مث السياسات الصناعية املناسبة 

فريى أنه يوحد فرق بني االقتصاد اجلزئي واالقتصاد الصناعي، حيث أن االقتصاد الصناعي ( Cabral )أما      
اقتصاد املنافسة الغري تامة، يف حني يركز  احتكار القلة، مبعىن أن االقتصاد الصناعي هو يف حتليله على سوق

 .3احتكار القلة االقتصاد اجلزئي على سوق املنافسة التامة وسوق

 الجذور التاريخية لالقتصاد الصناعي: الفرع الثاني

هو أب االقتصاد الصناعي، مبعىن أن األفكار األوىل تعود ( A. MARSALL)يتفق أغلب الكتاب على أن     
، ألف مع 3789اليه، حيث بدأت كتاباته يف نفس الفرتة، اليت بدأت الصناعة احلديثة تتأسس يف إجنلرتا سنة 

زوجته كتاب امسه االقتصاد الصناعي، وعرض أيضا التحليل اخلاص بالتفصيل للظواهر يف األمد البعيد من 
 .سلوكيات وشرح هياكل األسواق

ث عنه د، نفى قانون تناقص الغلة يف اجملال الصناعي، الذي حت3791ويف كتابه مبادئ االقتصاد سنة      
األفضلية يف سيطرة املؤسسات على أخرى، عن طريق الغلة املتزايدة غري  ريكاردو يف جملال الزراعي، ومت اثبات فهم

احملدودة، الذي ميكن فهمه من خالل االقتصاديات الداخلية وكذا اخلارجية، والوصول هبيكل الصناعة أخريا اىل 
 (.A. MARSALL)حالة االحتكار، وهذا هو التناقض الذي وقع فيه 

االعتبار دور اهلياكل االنتاجية يف عملية النمو، وحدد مفاهيم املرونة  بعني( A. MARSALL)أخذ ولقد      
وقدم جمموعة من االدوات اليت تسمح بفهم جيد للوقائع االقتصادية، كما شدد على ايمهية اسرتاتيجيات الشركات 

                                                           
1 Jean louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Edition Economica, Paris, 2004, p 
24. 

 .93، صمرجع سبق ذكرهأمحد سعيد باخمرمة،   2
3 Jean louis Levet, op cit , p25. 
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اشار اىل احملتكرة، وطور اقتصاديات احلجم، وكذلك قام بتعميق التحليل فيما خيص فكرة تناقص الغلة، كما 
 .1مفاهيم حواجز الدخول

جياد اطار يسمح ا( Bain and E.mason)وحاول بعض االقتصاديني الذين جاؤوا بعد مارشل ومن بينهم      
بتفسري الوقائع املشاهدة يف ميدان الصناعة حيث أخذت يف البداية طابع ميداين مث حتولت اىل دراسات جتريبية، 

قة بني هذه املتغريات الظاهرة والتحليل التجرييب بني العدد املتغريات اليت تشكل الانطالقا من فكرة أن النظرية حت
ما هلا عالقة مع هياكل تلك الصناعة، حاول  وخيتربها، وكذلك فرضية أن سلوكيات املنشأت الناشطة يف صناعة

(E.Mason) لوك املنشأت داخله،  وضع املبادئ األوىل ملنهج جيد يسمح بتفسري العالقة بني هياكل الصناعة وس
 .كما اقرتح امكانية وجود عالقة هلما مع أداء املنشأت داخل الصناعة

متكن هذا األخري من استنتاج ( Bain)وبعد مالحضات أجراها ( E.Mason)وبعد سنوات من أعمال      
ن خالهلا من مث يؤثر م ر هيكل السوق على سلوك املنشات ووجود عالقات سببية يف اجتاه واحد، حيث يؤث

ي بني معدل الربح يف ئوجود ارتباط احصا (Bain)سلوك املنشات على أدائها داخل السوق، حيث اكتشف 
وجود عالقة غري ( Bain)الصناعة ودرجة الرتكز داخلها، وكذلك احلال مع قوة عوائق الدخول، وبذلك استنتج 

ها داخل السوق ومن هنا برز النموذج الثالثي مباشرة بني أداء املنشأت وهيكل السوق الذي تنشط به مرورا بسلوك
والذي يعين النموذج الذي يضم هيكل الصناعة، سلوك  SCPاملعروف يف االقتصاد الصناعي وهو منوذج 

 .2املنشأت وأدائها

 ىلحيث تظم األو  نظريتني جديدتني مقاربتنيمنذ منتصف السبعينيات ظهر يف الواليات املتحدة االمريكية      
العقود، اقتصاديات الوفرة، نظرية الوكالة،  جديدة، كظهور األسواق غري املستقرة، اقتصاديات الصفقات ومفاهيم 

تطور نظرية األلعاب، وهكذا يظهر تدرجييا االقتصاد الصناعي اجلديد أكثر عاملية، وهذا يعين انتقال االهتمام 
، اما اجملموعة (أداء-سلوك-هيكل)قة السببية اللعو عدمها راجع ألدائها ، وليس لباملؤسسة بأن فعالية املؤسسة أ

اليت سعى أفرادها اىل اجياد طرح جديد يغري طريقة التحليل يف االقتصاد الصناعي، حيث متثلت  و الثانية
واليت ضمت جمموعة من النظريات مثل سلطة احملتكر  اإلسرتاتيجيةاسهامات هذه اجملموعة يف نظريات السلوكيات 

القلة، ونظرية األلعاب واليت وفرت أدوات مهمة لدراسة التفاعل االسرتاتيجي بني املتعاملني  ونظريات احتكار
                                                           

1 Yves Morvan, Fondement d’économie industrielle, 2ème édition, édition economica, 
paris, 1991.p 4 
2 John lipczynski john wilson,john Goddard, op cit , p06. 
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ت الماخاصة يف ظل الديناميكية ونقص املعلومات، اىل جانب نظرية األسواق التنازعية ونظرية تكاليف املع
 .وتدويل أنشطة املنشات وتطوير املنافسة الغري سعرية وجتديد السياسة الصناعية

 1أسلوب التحليل في االقتصاد الصناعي:المطلب الثاني

تعددت مقاربات التحليل لالقتصاد الصناعي بتعدد األفكار، غري أن املنطلق يبقى واحد، حيث انطلقت كل      
 .التحليالت من عدم فاعلية وعملية املنافسة التامة

 التحليل المعارض للنظرية االقتصادية الجزئية: أوال

كتيار لتحليل االقتصاد   ،وفقا للنظرية االقتصادية اجلزئيةن االقتصاد الصناعي تطور إف( Levet 2004)لـوفقا      
 .وبداية القرن العشرين  لنصف الثاين من القرن التاسع عشرالسائد خالل ا

املة اليت تسمح يف الواقع فإن النظرية النيوكالسيكية الفاالرسية للسوق تقوم على افرتاض هو ان املنافسة الك     
، (سوق السلع واخلدمات، سوق العمل، سوق رأس املال)  باحلصول على توازن متزامن يف ان واحد لثالث أسواق

 .فهو يعمل على حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية العامة، لكن يف املقابل هناك هياكل احتكارية يف هذا النهج

بل وكيف نتصرف يف  سة الكيفية اليت ينبغي أن يكون عليها السوق،االقتصاديون الصناعيون بذلو كثريا لدرا     
رفع الفرضيات اليت ميكن أن ( Gaffard)ن الفرضيات املذكورة ال ميكن حتقيقها عمليا، وحاول هذا الواقع، أل

 .تعكس على حنو أفضل للواقع االقتصادي، والتشكيك يف هذه النظرة الساذجة للمثالية املفرطة

 (9781/9711)ر الناجم عن أعمال مارشال التيا: ثانيا

حيث نصت هذه األعمال على ان املؤسسة االحتكارية تليب الطلب للحصول على ربح واستغالل القوة      
السوقية أكثر من الوضعية التنافسية، فسوقي املنافسة التامة واالحتكار املطلق غري فعالتني يف وصف تنوع السلوك 

نهج اجلديد أتى الختصار اهلياكل السوقية الف، (ملنتجات، االغراق، االعالناتيز امتا)التنافسي للمؤسسات 
املتنوعة يف احلاالت الوسطية للسوق، يبدو ان هناك على األقل احنراف واحد أو عدة احنرافات للمنافسة التامة أو 

 .االحتكار التام

                                                           
1 http://esraa-2009.ahlamountada.com/t4758-topic, consultée le 15/12/ 2015. 
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، أما نظرية أسواق احتكار القلة (Chamberlin 1933) نظرية املنافسة االحتكارية اقرتحت من طرف    
املنافسة ) ، ووانطالقا من هنا توجد أربع انواع هلياكل الصناعة(Bertrand Cournot)فكانت عن طريق اعمال 

 (التامة، املنافسة االحتكارية، احتكار القلة، االحتكار املطلق

 تيار المدرسة النمساوية: ثالثا

، واالقتصاديني (Shumpeter)نظرة أكثر ديناميكية، فبالنسبة لـ هذا التيار له طابع قطاعي، طور      
) النمساويني احملتكر حيصل على أرباح مرتفعة، نتيجة للجهود املستمرة يف تطوير البحوث، أو عن طريق احلماية 

شركات ، غري أن هذا الربح ميكن ان يدوم فرتة قصرية، والواقع ان وجود ربح فوق عادي يؤدي بال(خصوصية املنتج
 .األخرى اىل التقليدن مما يؤدي اىل نقص يف األرباح االحتكارية

، فحسبهم الربح ليس مؤشرا المكتنية وجود قوة  "فون هايك"و " فون ميس"من رواد املدرسة النمساوية      
 .حاالت حمدودة إالدة التدخل احلكومي يف الصناعة أحتكارية بل هو مسة مكملة للتنافس، ويعارضان بش

 .نموذج هيكل سلوك أداء: لمطلب الثالثا

ول اىل الصناعة دخي وظروف الاع، وأيمهها الرتكز الصنةيكل الصناعيعاجل هذا النموذج األبعاد الرئيسية هل     
مما يندرج مابني املنافسة  ،بأمناط سلوك املؤسسات يف الصناعةودرجة التمييز يف املنتجات، وعالقة هذه األبعاد 

ار التام، مث تأثري هذه األمناط على مستويات أداء املؤسسات يف الصناعة مثل الرحبية والكفاءة امة واالحتكالت
 .ومستوى التطور التقين ،اإلنتاجية

 :يشمل هذا النموذج العناصر الرئيسية التالية     

 :أوال الظروف األساسية للصناعة

العرض والطلب داخل الصناعة، وبالتايل املسايمهة وهي عبارة عن مجلة العوامل اليت تساهم يف حتديد ظروف      
 .1يف حتديد هيكل الصناعة

 
                                                           

1  Godefroy Dang Nguyen, Economie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 
1995,p4. 
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 : هيكل الصناعة: ثانيا

، بانه تلك اخلصائص املنظمة للصناعة، واليت ترتك أثر اسرتاتيجيا على طبيعة "بني"يعرب عنه االقتصادي      
 .املنافسة والتسعري داخل هذه الصناعة

 .زء بشيء من التفصيل يف الفصل األولوقد تطرقنا اىل هذا اجل     

 سلوك المنشات: ثالثا

ا يف يقصد به جمموعة السياسات واالسرتاتيجيات اليت تتبعها املؤسسات من أجل التأثري على حجم نفوذه    
، فهو يتمثل أيًضا يف خمتلف السياسات 1التنافسي داخل الصناعة اليت تنشط فيها السوق، وكذا تعزيز مركزها

، فإن متغريات السلوك SCPاتيجيات اليت تتبعها املؤسسة يف ظل هيكل الصناعة السائدة، فوفقا لنموذج واالسرت 
 :تشمل

 سياسات التسعير -9

هي جمموعة من القرارات الديناميكية اليت تقوم املؤسسات من خالهلا بتصميم هيكل التسعري الذي يغطِّي كل      
مرور الوقت عندما متر املنتجات مبراحل دورة حياهتا، كما تقوم املؤسسات منتجاهتا، حبيث يتغري هذا اهليكل مع 

اخل، كما ...أذواق املستهلكني، البيئة التنافسة ،كس التغيريات يف التكاليف، الطلببتعديل أسعار منتجاهتا لتع
التسعري إحدى  ، وتعترب سياسات2تأخذ يف احلسبان مىت تبدأ تغيريات السعر وما هي األطراف اليت تستجيب هلا

ظرية الوسائل اليت تستخدمها املؤسسة الصناعية يف حتقيق أهدافها غري أنَّ هناك اختالف بني سياسات التسعري الن
 .و سياسات التسعري يف الواقع

يعترب اإلعالن وسيلة اتصال هتدف إىل التأثري من البائع على الزبون على أساس :سياسة الدعاية واالعالن -2
، وحسب 3ث يفصح املعلن عن شخصيته ويتم االتصال من خالل وسائل االتصال العامةغري شخصي حي

االقتصادي كوتلر، فاإلعالن هو فن يساعد املنتجني على تعريف العمالء املرتقبني بالسلع واخلدمات اليت يعرضوهنا 

                                                           
1 Godefroy Dang Nguyen, op cit, p 4. 

السعودية، -، الرياضالطبعة السادسة، دار املريخ للنشر، أساسيات التسويق، "حممد علي ابراهيم سرور: "فيليب كوتلر وجاري أرمسرتونغ، تعريب - 2
 .666ص 

 .50، ص 8050األردن، -ع، الطبعة األوىل، عمان، دار زهران للنشر والتوزيالترويج واالعالم التجاريمسري العبديل وقحطان العبديل،  - 3
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اإلعالن والدعاية  كما يساعد املستهلكني يف التعرف على حاجاهتم وكيفية إشباعها، وبصفة عامة نقول بأنَّ 
يقدمان معلومات مفيدة للمستهلكني عن خصائص املنتج، نوعيته وكذا أسعاره ومدى توافره، فمن خالهلما يتم 

. تنشيط املبيعات ما يساعد على التوسع يف االنتاج وختفيف تكلفته، األمر الذي يؤدِّي إىل ختفيض سعر املنتج
ي إىل رغبة املؤسسة على ت رحبية املؤسسة، فإنَّ هذا يؤددة يف معدالونظرًا ملا قد يرتتب على اإلعالن من زيا

البحث والتطوير ومن مث التجديد، فالتطور والتجديد اللذان يتميزان باالستمرارية يعطي للمؤسسة فرصة حصوهلا 
 .على مزايا تنفسية تسمح هلا من تقييم أداءها وبالتايل حتقيق أهدافها املسطرة

 التطويرسياسات البحث و  -3

هي نشاط مقرتن باإلبداع وإضافة للمعرفة وحتويل النتائج اليت يتم التوصل اليها اىل سلع وخدمات مع العمل      
على تطوير العمليات واملنتجات بالشَّكل الذي يُكسب املؤسسة ميزات تنافسية ولذلك فإنَّ املنظمات أخذت 

جتاه االستفادة من البحث والتطوير يف جمال زيادة عدد ونوع وتشكيلة توظِّف املوارد البشرية واملادية واملعلوماتية بإ
السلع واخلدمات وزيادة الكفاءة والفاعلية لتحقيق املردود املناسب، كما ميكن اعتبار البحث والتطوير ذلك 

 .انية والثقافيةالنشاط املنهجي واملبدع الذي يهدف إىل زيادة املعرفة يف مجيع حقول العلم مبا يف ذلك احلقول اإلنس

 األداء :رابعا

وميثل النتيجة النهائية لنشاط املؤسسات االنتاجية يف جمال حتقيق أهدافها مثل الرحبية، املعدالت املرتفعة للنمو      
 .، واليت متثل بعضا من معاير أداء املؤسسات وأداء السوق ككلتوزيادة حجم املبيعا

 السياسات الصناعية: خامسا

ذلك عرب عدة وسائل كالتعرفة  يها احلكومات لتنفيذ سياسات معينةع االجراءات اليت تلجأ الهي جممو      
هبدف التأثري على اجلمركية او الرسوم وسعر الصرف، باالضافة اىل االئتمان املصريف والدعم وسعر الفائدة، 

اخل، وبالتايل تشجع ...ار أو غريهالقرارات املتعلقة بالصناعات أو السلوكيات الصناعية جلهة االنتاج أو االستثم
 .1الصادرات أو احالل الصناعات احمللية مكان الصناعات املستوردة

 :هذا النموذج من خالل الشكل التايل توضيحميكن      

                                                           
 .896، ص8006، دار املنهل اللبناين، لبنان، السياسات العامة في الدول الناميةخليل حسني،   1
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 األداء المصرفي: المبحث الثاني

حيتل موضوع رفع الكفاءة واالنتاجية يف العمل املصريف موقعا هاما يف املرحلة الراهنة مع تطور القطاع املصريف      
ر عملياهتا لمخاطر يف مسال قد تتعرض البنوك التجارية بوجه عامكما أن   الذي شهد توسعا مبعدالت مرتفعة،

املصرفية، واليت تتطلب من مدراء هذه البنوك فهم طبيعتها والتأكد من تقديرها والتصرف السليم حياهلا من أجل 
وكذا  يع وضع االسرتاتيجيات املستقبلية،، وهذا ما حيتم على البنوك قياس أدائها لتستطالبقاء يف ميدان املنافسة

 .رارها املايل واالقتصاديتطبيق أساليب احلوكمة من أجل حتقيق استق

 :وعليه وقد مت تقسيم هذا املبحث اىل العناصر التالية     

 ؛تقييم األداء املصريف: املطلب األول 
 املخاطر املصرفية؛: املطلب الثاين 
 أهم املتغريات املؤثرة على الكفاءة واألداء يف الصناعة املصرفية: املطلب الثالث. 

 صرفياالدء الم تقيم: المطلب األول

اف املخطط هلا أو اليت تسعى ألجل حتقيقها من خالل ألهدإن أداء املؤسسات الصناعية هو مدى حتقيقها ل     
 .األداء املصريف تقيمسلوكها التسعريي أو االنتاج يف السوق، ومن خالل هذا املطلب سنحاول التطرق اىل 

 وتقيميه مفهوم األداء المصرفي:الفرع األول

املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املؤسسة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية، األداء هو      
وكذلك هو قدرة املؤسسة على استخدام مواردها بكفاءة وانتاج خمرجات متناغمة مع أهدافها ومناسبة 

 .1ملستخدميها

االستقرار ب ة نشاط البنوك، ألنه ميتازقييم حصيليعد األداء املصريف من بني أكثر ميادين االداء استخداما لت      
والثبات ويسهم يف توجيه البنوك حنو املسار األفضل والصحيح، وبالتايل فاالداء املصريف ماهو اال انعكاس للمركز 

                                                           
، ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردنتحسين فعالية االداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلوماتوصفي الكساسبة،    1

 .66، ص8055
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 املايل للبنك املتمثل بفقرات كل من املزانية العمومية وحساب االرباح واخلسائر فضال عن قائمة التدفقات النقدية
 .1الذي يصور حالة حقيقية من أعمال البنك لفرتة زمنية معينة

هو احلكم على مدى فعالية القرارات املالية اليت مت اختاذها من حيث تأثريها على املركز املايل للبنك وقدرته      
لى رحبية البنك، املالية، وتقييم مدى كفاءة وفعالية األنشطة والسياسات املختلفة املستخدمة بالبنك يف التأثري ع

 .2ومركزه التنافسي، واالستفادة من كل ذلك يف وضع خطط فعالة لألداء املستقبلي يف البنك

كما يعرف تقيم االداء بانه جمموعة من االجراءات اليت تقارن هبا النتائج احملققة للنشاط بأهدافه املقررة بقصد      
لتقدير مستوى فعالية األداء، كما يقارن عناصر مدخالت بيان مدى انسجام تلك النتائج مع االهداف احملددة 

 .3النشاط مبخرجاته للتأكد من أن أداء النشاط املصريف قد مت بدرجة عالية من الكفاءة

 األداء المصرفي تقيمأهمية :الفرع الثاني

 :4يف األيتتربز أيمهية قياس األداء يف البنوك التجارية من خالل ما أورده الباحثون وميكن امجاله      

 يف االقتصاد الوطين وأليات  يقدم صورة شاملة ملختلف املستويات االدارية عن أداء البنوك وتعزيز دوره
 ؛رفعه
  يساعد ال سيما على املستوى املايل يف التأكد من توفر السيولة وقياس مستوى الرحبية يف ظل قرارات

لتعظيم القيمة احلالية يف البنك باعتبار أن  االستثمار والتمويل ومايصاحبها من خماطر فضال عن السعي
األهداف املالية هي زيادة قيمة البنك احلالية واحملافضة على السيولة حلمايته من خطر االفالس والتصفية 

 وحتقيق عائد مناسب على االستثمار؛
 حث االدارة على التخطيط املستقبلي واختاذ القاررات؛ 
 ل سريع؛معاجلة أي خلل يف عمل االدارة بشك 
 تربير احلاجة اىل املوارد بناءا على أسس علمية وموضوعية؛ 

                                                           
،  دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إميان شيحان املشهداين،   1

 .66،62:، ص ص8055االوىل، عمان ، األردن،
-8001سة حالة البنك الوطين اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري للفرتة درا-إهلام التجاين، فوزي حممد شعويب، تقييم األداء املايل للبنوك اجلزائرية  2

 .98، ص 8051،جامعة بسكرة، اجلزائر، جوان 56، العدد مجلة أبحاث إقتصادية، 8055
 .08، صمرجع سبق ذكرهرانيا العطار،   3
 .85ص، مرجع سبق ذكرهسليمان بن بوزيد،   4
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 ،تعزيز مبدأ املساءلة باالستناد اىل أدلة موضوعية 
  يساعد يف االفصاح على درجة املواءمة واالنسجام بني األهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة وعالقتها

 بالبيئة التنافسية للبنك؛
 بني االقسام املختلفة يف البنك مما يساعد يف حتسني مستوى األداء فيه يعمل على اجياد نوع من املنافسة. 

 مراحل تقيم األداء في البنوك:الفرع الثالث

 :1متر عملية تقيم االداء يف املصارف مبراحل ميكن اجيازها على النحو التايل      

املصريف، إذ يتم من تعترب أهم مرحلة يف عملية تقييم األداء : مرحلة جمع البيانات والمعلومات -5
خالهلا مجع البيانات واملعلومات الكافية لدراسة الغرض الذي تتطلبه العملية، فيتم االعتماد على ما 
متجمعه حلساب النسب واملؤشرات املستخدمة يف التقييم، وتشمل هذه البيانات واالحصاءات لعدة 

 .فسنوات وملختلف النشاطات اليت ميارسها املصر 
هي مرحلة مستندة على مامت مجعه يف املرحلة السابقة، حيث : لمعلومات والبياناتمرحلة تحليل ا -8

يتم من خالهلا حتليل البيانات بطرق ومؤشرات احصائية معروفة تتماشى والغرض املطلوب من 
 .التقييم، ويتم دراستها وبيان مدى دقتها وصالحيتها

البيانات احملصل عليها اىل مؤشرات حيث يتم هنا ترمجة : مرحة استخدام المؤشرات االحصائية -9
 .احصائية يستفيد منها يف اختاذ القرارات الالزمة

يتم هنا بيان مدى جناح أو اخفاق األهداف املسطرة من طرف : مرحلة تحليل نتائج التقييم -4
املصرف وحماولة اعطاء أسباب لالحنرافات اليت حصلت يف نشاطه، وكذا وضع احللول الالزمة 

 .ان حتقيق أداء امثلملعاجلتها لضم
تعترب أخر مرحلة يف تقييم األداء املصريف، حيث يتم من خالهلا متابعة  : مرحلة المتابعة والمراقبة -1

كل العمليات التصحيحية لالحنرافات اليت حتدث يف النشاط املصريف، وكذا يتم من خالهلا توفري 
االستفادة من نتائج التقييم يف عدم الشروط الالزمة أو املشجعة لتحقيق األداء املطلوب، كما جيب 

 .تكرار األخطاء يف املستقبل

                                                           
، أطروحة حالة نشاط البنك عن بعد -واالتصال على األداء  التجاري والمالي للمصارف الفرنسيةأثر تكنولوجيا المعلومات مساح ميهوب،   1

 .82، ص 8059/8054، اجلزائر، 08دكتوراه غري منشورة، جامعة قسنطينة 
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 مستويات تقييم األداء: الفرع الرابع

خيتلف احلكم على مدى كفاءة املصارف التجارية يف اجناز أعماهلا باختالف املستوى الذي يتم عنده تقييم      
 :1أدائها، وتتمثل هذه املستويات أساسا يف

 م املصارف ودورها يف توفري املوارد التمويلية الالزمة لقطاعات االقتصاد ويض: المستوى القومي
 ؛القومي باعتبارها عصب احلياة االقتصادية يف اجملتمع

 أي مستوى اجلهاز املصريف وعلى رأسه البنك املركزي، وتستهدف قياس : المستوى القطاعي
جارية مع السياسة النقدية لت على أمور املصارف امنيالكفاءة من ناحية اتساق قرارات القائ

 واالئتمانية املستهدفة لتحقيق االستقرار النقدي؛
 حيث ترتكز االدارة العليا على تنظيم الرحبية، وحتقيق التحسن يف أداء : مستوى المصرف التجاري

اخلدمة املصرفية، ويصبح من األمور املنطقية وضع عدد من املؤشرات املالية تكون صاحلة لتقييم أداء 
     .ملصارف التجارية من وجهة نظر واحدةا

 معايير عملية قياس األداء المصرفي:الخامسالفرع 

 :2يف قياس وتقيم أداء املصارف نذكرها على النحو التايل للمقارنةأعتمد عليها هناك عدة معايري      

 :المعايير التاريخية  -5

عام للبنك والكشف عن مواضع القوة والضعف وبيان أيمهية هذا املعيار يف اعطاء فكرة عن االجتاه التكمن      
قبل االدارة  وضعه املايل احلايل مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك بغرض الرقابة على السنة املطلوبة وقياس االداء من

ته جم من فائدة كبرية يف حتسني كفاءة االدارة املالية، ولكن يعاب على هذا املعيار عدم قدر نالعليا، فضال عما ت
على املقارنة بني وضع البنك املايل وأوضاع البنوك األخرى، ويؤخذ عليه أيضا عدم دقته ال سيما يف حالة توسع 

 .البنك أو ادخال خدمات جيدة مبتكرة

 

                                                           
 .532، ص8055، الدار اجلامعية، االسكندرية، المراجعة االدارية وتقييم األداءأمني السيد أمحد لطفي،   1
 .69،64:، ص صمرجع سبق ذكرهطالب، إميان شيخان املشهداين،  فرحانعالء   2
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 (:الصناعية) المعايير القطاعية  -2

له يف احلجم ويف طبيعة تشيري هذه املعاير اىل مقارنة النسب املالية للبنك بالنسب املالية للبنوك املساوية      
تقدميه للخدمة، ويستفاد وبدرجة كبرية من املعايري القطاعية يف عملية التحليل املايل ألهنا مستمدة من القطاع ذاته 
وهو القطاع املصريف الذي تنتمي اليه البنوك التجارية، إال أنه يعاب على هذا املعيار عدم الدقة بسبب التفاوت 

ألنشطة، خاصة وأن الكثري من البنوك التجارية أخذت مببدأ التوزيع يف تقدمي اخلدمة من حيث احلجم وطبيعة ا
 .للتقليل من املخاطر احملتملة

 :المعايير المطلقة -3

هذه املعاير أقل وأضعف من املعايري األخرى من حيث األيمهية، وتشيري تلك املعايري اىل وجود خاصية متأصلة      
التقلبات الواقعية، ورغم اتفاق الكثري من  عينة مشرتكة بني مجيع البنوك وتقاس هباتأخذ شكل قيمة ثابتة لنسبة م

اليني على عدم قبول املعايري املطلقة يف التحليل املايل إال أهنا هناك بعض النسب املالية مثل قابلية ملاحملللني ا
خدم الواحد الصحيح كمعيار السداد اليت حتسب بقسمة جمموع األصول على جمموع الديون واليت ماتزال تست

 .مطلق

 :المعايير المستهدفة  -4

هذه املعاير تعتمد نتائج املاضي مقارنة بالسياسات واالسرتاتيجيات واملوازنات، كذلك اخلطط اليت تقوم      
د من هذه البنوك التجارية بإعدادها، أي مقارنة املعايري التخطيطية باملعايري احملققة فعال حلقبة زمنية ماضية، ويستفا

 .املعايري يف حتديد االحنرافات من أجل أن تستطيع البنوك بد ذلك اختاذ االجراءات التصحيحية هلا
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 المخاطر المصرفية: المطلب الثاني

معرفة خمتلف املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف تساعده على حتقيق أداء أفضل وكفاءة عالية ، فهذه  إن     
 .سنحاول ذكر أيمههمااملخاطر كثرية ومتنوعة 

 مفهوم المخاطر المصرفية:الفرع األول

إختلف الكتاب والدارسون يف تعريفهم للخطر فقد عرفه بعضهم على أنه عدم التأكد من وقوع خسارة      
معينة، حبيث اعتمدو يف وضعهم هلذا التعريف على احلالة املعنوية للفرد عند اختاذه قراراته، وقد عرفه أخرون على 

إحتمال وقوع خسارة، مبعىن الرتكيز على االحتماية اليت متثل تعبري رياضي ترتاوح قيمته بني الصفر والواحد،  أنه
ذا كانت درجة إ أن هذا اخلطر مستحيل احلدوث، و فإذا كانت درجة االحتمالية مساوية للصفر فهذا يعين

ا إذا كانت درجة االحتمال أكرب من الصفر االحتمال مساوية للواحد فهذا يعين أن هذا اخلطر مؤكد احلدوث، وأم
 .1وأقل من الواحد فهذا يعين أن اخلطر حمتمل احلدوث

هو التأثري السليب على الرحبية لعدة مصادر مميزة لعدم التأكد، ويتطلب القياس املتصل  هباكما أن املقصود      
 .2لى الرحبيةباملخاطرة أن يتم التعبري عن عدم التأكد وتأثريه السليب احملتمل ع

أو  متثل احتماالت قابلة للقياس لتحقيق خسائر"املخاطرة بأهنا " جون دوانز وجوردن اليوت قودمان" هايعرفو      
عدم احلصول على القيمة مشريا اىل أن املخاطرة ختتلف عن حالة عدم التأكد حيث ان هذه االخرية قابلة 

 .3"للقياس

مقياس نسيب ملدى تقلب عائد التدفقات النقدية الذي سيتم احلصول " ا أيضا اهنيقصد مبفهوم املخاطرة و      
، وميثل الفرق بني املخاطرة وعدم التأكد يف مدى معرفة متخذ القرار باحتمال حتقق التدفق "عليه مستقبال

ية النقدي، ففي حالة املخاطرة يكون ملتخذ القرار معلومات تارخيية مسبقة تساعده على وضع احتماالت موضوع

                                                           
 .81، ص8058، دار املسرية، الطبعة األوىل، عمان، األردن، درة المخاطرإشقريي نوري موسى، واخرون،   1
 .536، ص8009، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، االسكندرية، مصر،ادارة المخاطرطارق عبد العال محادة،   2
دراسة حالة مجموعة بنك البرك -تكييف معايير السالمة في المصارف االسالمية في ظل مقررات لجنة بازل الدوليةابراهيم تومي،    3

 .66، ص8056/8056أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة، جامعة بسكرة، اجلزائر، -االسالمي
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بشأن التدفقات النقدية املستقبلية، أما يف ظروف حالة عدم التاكد فينظر متخذ القرار اىل املستقبل على أنه ال 
 .1ميكن التنبؤ به، بسبب افتقاره اىل معلومات تارخيية يضع من خالهلا تقديرات مستقبلية

توقعة وغري خمطط هلا، او تذبذب وتعرب املخاطر املصرفية عن احتمالية تعرض املصرف اىل خسائر غري م     
العائد املتوقع على االستثمارن ينتج هلا أثار سلبية هلا قدر معني من التأثري على حتقيق أهداف املصرف املرجوة 

 .2وتنفيذ اسرتاتيجياته بنجاح

نك كما أن املخاطر هي الفشل يف حتقيق العائد وتقاس أيضا بدرجة التقلبات ويف القيمة السوقية للب     
التجاري، أو هي االجراءات اليت تعمل على تقليل املستوى املطلق للمخاطر، وهي إدارة األحداث اليت ال ميكن 

فيها واليت ترتتب عليها خسائر حمتملة احلدوث يف البنك، واملخاطر املصرفية عموما تتضمن مفهومني  التنبؤ
 .3املشكالتأساسيني يمها احتمال حدوث املشكالت، ومدى تأثر البنك هبذه 

 أنواع المخاطر المصرفية ومصادرها:الفرع الثاني

 :املخاطر املصرفية يف  أنواعتتمثل أهم     

 :المخاطر االئتمانية  -9

تتعلق املخاطر االئتمانية دائما بالقروض والكشف على احلساب أو أي تسهيالت ائتمانية تقدم للعمالء،      
لعمالء قروضا واجبة السداد يف وقت حمدد يف املستقبل ويفشل العميل وتنجم املخاطر عادة عندما مينح املصرف ا

يف االيفاء بالتزامته بالدفع يف وقت حلول أجال القرض، أو عندما يفتح املصرف خطاب اعتماد مستندي 
باالضافة اىل خطابات  لكايف لتغطية البضائع حني وصوهلا،السترياد بضائع نيابة عن العميل يف توفري املال ا

 .لضمان وعقود املبادالت واخليارات واملشتقات املالية املختلفةا

                                                           
 .440، ص 5333عريب احلديث، الطبعة الرابعة، القاهرة، مصر، ، املكتب الإدارة المخاطر المصرفيةمنري إبراهيم اهلندي،   1
 .12ص  ،مرجع سبق ذكرهحممد اليفي،  2
 .595،ص8058، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان ، األردن،إدارة البنوك المعاصرةدريد كمال أل شيب،  3
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كن تعرف املخاطر االئتمانية بأهنا خماطرة تراجع املركز االئتماين للطرف املقابل أي أن خيتلف العمالء عن ميو      
عجز عن السداد عن الوفاء بالتزاماهتم خبدمة الدين، ويتولد عن ال( عدم القدرة او عدم الرغبة)الدفع فيعجزون 

 .1خسارة كلية أو جزئية ألي مبلغ مقرض اىل الطرف املقابل

 :2وميكن حتديد صور املخاطر املصرفية على النحو التايل     

 تنتج عن خطا كلي أو جزئي يف رسم السياسة االقراضية أو تنفيذها مبا ال : مخاطر السياسة االئتمانية
 يتوافق مع الظروف السائدة؛

 ترتبط بعملية االقراض يف حد ذاهتا، واملتصلة بدورها بالتطورات احلاصلة اليت ميكن أن : نيةالمخاطر المه
 تؤثر يف نشاط قطاع اقتصادي معني؛

 يقع هذا النوع انطالقا من عوامل خارجية مرتبطة بالوضعية السياسية: مخاطر الظروف الطارئة ،
 االقتصادية واالجتماعية للدولة؛

 م فيها ألهنا تؤدي يف النهاية اىل عدم سداد املقرض للدينكيصعب التح: رضالمخاطر المتصلة بالمق. 

 :3التاليةوميكن حساب هذه النسبة من خالل املعادلة      

 اجمالي الودائع/القروض المتأخرة على السداد= نسبة مخاطر القروض

 مخاطر السيولة -2

خاصة الودائع اجلارية والقروض قصرية )صرية االجل تعرب خماطر السيولة عن عدم قدرة البنك على دفع ديونه ق     
يف حلظة معينة بواسطة االموال املتوفرة، ألن األصول املقتناة ذات اجال طويلة أو ال ( األجل لسوق مبا بني البنوك

ميكن حتويلها اىل سيولة بسهولة يف السوق، على اعتبار ان متويل االستخدامات طويل االجل عن طريق موارده 
 .ة األجل هي أساس نشاط البنك املتمثل يف الوساطة البنكيةقصري 

                                                           
 .11، ص5331، املكتب العريب احلديث، القاهرة، مصر، وتنظيم المصارف التجارية إدارةعبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف،   1
الملتقى الوطني السادس حول دور التقنيات نور الدين مزياين وأخرون، أيمهية استخدام طريقة التنقيط يف عملية اختاذ قرارات االقراض يف البنوك،   2

-9:، ص ص8003جانفي  82و 86االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، اجلزائر، يومي ، كلية العلوم الكمية في اتخاذ القرارات االدارية
1. 
 .985، ص8006،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األوىل، االسكندرية، مصر،إدارة المصارفحممد الصرييف،  3
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كما تنشأ خماطر السيولة نتيجة تغريات اقتصادية غري متوقعة و من ايمهها تغري معدالت الفائدة والطلب على       
 االئتمان مبا يؤثر على تيارات السحب وااليداع، ومن هذا املنطلق مل يعد تدبري احتياجات السيولة عن طريق

حتويل األصول النقدية هو السبيل الوحيد، بل اجتهت املصارف اىل توفري سيولتها عن طريق ادارة جانب 
االلتزامات من خالل احلصول على ودائع جديدة أو االقرتاض من السوق النقدية أو من املصارف احمللية أو 

 .1املراسلني باخلارج

توقع الطلب على القروض أو مسحوبات الودائع وال يستطيع يتعاظم خطر السيولة حينما ال يستطيع البنك      
شارة اىل قدرة املالك على الوصول اىل مصادر جديدة للنقدية، ويتم التعرف على سيولة األصول من خالل اإل

حتويل األصول النقدية بأقل خسارة من حيث هبوط السعر، ومتتلك معظم البنوك بعض األصول اليت ميكن بيعها 
يقرتب من القيمة األساسية وذلك لتلبية احتياجات السيولة، وكذلك فإن التزامات البنك قد تكون فورا بسعر 

سائلة إذا ميكن إصدار الدين بسهولة للحصول على النقد بتكلفة معقولة وهلذا فحينما حيتاج البنك اىل نقدية فإنه 
حتياجات األموال ا ات النقدية األساسية وميكنه بيع األصول أو زيادة القروض، وتراقب البنوك باستمرار التدفق

 .2وقدرهتا على تلبية هذه االحتياجات وااللتزامات

 :3خماطر السيولة من خالل نسبة االصول اىل امجايل الودائع عن طريق املعادلة التالية ميكن قياس     

 اجمالي الودائع(/المستحق للبنوك-االصول السائلة=) نسبة مخاطر السيولة

 :التشغيليةالمخاطر  -9

عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخلية واألفراد والنظم أو تنشأ نتيجة  وهي خماطر اخلسائر اليت تنشأ     
ألحداث خارجية، ويتضمن هذا التعريف املخاطر القانونية، ولكنه يستبعد املخاطر االسرتاتيجية واملخاطر الناشئة 

ملخاطر املالية، تعترب بطبيعتها قائمة على العنصر البشري بصورة عن السمعة، كما أن خماطر العمليات خبالف ا
 .4مطلقة وليس هلا أي عالقة مباشرة مع ظروف األسواق

                                                           
 .559، ص 8001نشأة املعارف، االسكندرية، مصر،، ممنهج علمي وتطبيق عملي-قياس وادارة المخاطر بالبنوكمسري اخلطيب،   1
 .68،69ص ص، 8005الدار اجلامعية،االسكندرية، مصر،، (تحليل العائد والمخاطرة)تقييم أداء البنوك التجارية، ةطارق عبد العال محاد 2
 .985، مرجع سبق ذكرهحممد الصرييف،  3
 .28، صمرجع سبق ذكرهابراهيم تومي،   4
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 :1املخاطر التشغيلية حسب جلنة بازل كمايلي روميكن حص     

 وهي املخلفات واألخطاء املقصودة يف عرض املعلومات، يتعاون فيها : عمليات االحتيال المصرفي
 أو أكثر من إدارة املصرف أو املوظفيني أو أي جهة خارجية أخرى مستقلة؛فرد 

 هي األعمال اليت ال تتوافق مع طبيعة الوظيفة : ممارسات العمل واألمان في مكان العمل
واشرتاطات قوانني الصحة والسالمة أو أي اتفاقيات أخرى أو األعمال اليت ينتج عنها دفع 

 تعويضات على إصابات شخصية؛
 تتمثل يف اإلخفاق غري املعتمد والناتج عن االيمهال يف : لممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجاتا

 الوفاء بااللتزامات املهنية جتاه عمالء حمددين أو االخفاق الناجم عن طبيعة تصميم املنتج؛
 طبيعية أو هي اخلسائر اليت تلحق باملوجودات املادية جراء كارثة : األضرار في الموجودات المادية

 أية احداث أخرى؛
 يقصد هبا تعطل يف األعمال أو خلل يف األنظمة مثل فشل أجهزة : إنقطاع العمل وفشل األنظمة

 الكمبيوتر وبرامج أنظمة املعلومات وتقادمها، مشاكل يف شبكات االتصال وغريها؛
 خلاطئة للعمليات تشري اىل اخلسائر النابعة عن املعاجلة ا:التنفيذ وادارة المعامالت المصرفية

وحسابات العمالء وعمليات املصرف اليومية، والضعف يف أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلني 
 .واالخفاق يف تنفيذ وادارة املعامالت

 :مخاطر السوق  -4

 وهي املخاطر احلالية أو املستقبلية اليت ميكن أن تؤثر على ايرادات املصرف ورأمساله والنامجة عن التقلبات يف     
وعليه تعترب األدوات واألصول اليت يتم تداوهلا يف ، ر الصرف وأسعار األوراق املالية والسلعاأسعار الفائدة وأسع

السوق مصدرا هلذا النوع من املخاطر اليت تايت إما ألسباب متعلقة باملتغريات االقتصادية الكلية أو نتيجة تغري 
والسياسات على مستوى  تكون نتيجة التغري العام يف األسعارأحوال املؤسسات االقتصادية فمخاطر السوق عامة 

االقتصاد ككل، أما خماطر السوق اخلاصة فتنشأ عندما يكون هناك تغري يف أسعار األصول أو األدوات املتداولة 
 .بعينها نتيجة ظروف خاصة هبا

                                                           
 .64،61:، ص صجع سبق ذكرهمر حممد إليفي،   1
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ات والتقلبات اليت تطرأ على السوق تتمثل خماطر السوق يف املخاطر اليت تتعرض هلا االستثمارات نتيجة للتغري      
ألسباب اقتصادية أو اجتماعية او سياسية، ومن أهم العوامل املؤثرة فيه معدل العائد على الستثمار، الدورات 
االقتصادية والتغريات يف أذاوق املستهلكني واألزمات املالية اليت تواجه املؤسسات والشركات نتيجة لتغري الطلب 

 .1دماهتا أو عدم قدرهتا على املنافسة أو لسوء االدارةعلى انتاجها أو خ

ومن أهم املخاطر اليت هتم البنك خماطر سعر الصرف، فهي املخاطر اليت تتأثر هبا ارادات البنك ورأس ماله      
 نتيجة للتغريات يف حركة أسعار الصرف، وتتمثل احتمالية اخلسارة يف اعادة تقييم مركز مأخوذ بالعملة احمللية

شاف البنك ملثل هذه املخاطر وبالتايل تكوادارة البنك هي املسؤولة على ا  وأن جملس االدارة مقابل عمالت أجنبية
جيب توفر سياسات البنك الواضحة اليت حتكم مثل هذه النشاطات، كذلك جيب أن تتضمن السياسات احلدود 

قياسها من أجل فهم اخلسائر احملتملة اليت يتعرض ، ويتم راليت يتقبلها جملس االدارة خبصوص هذا النوع من املخاط
هلا البنك ، وبالتايل على االدارة أن تتعهد بأن خسائر سعر الصرف يف حال حدوثها لن يكون هلا ذلك األثر 

 .املدمر ألرباح البنك

بتمويل  كذلك خماطر سعر الفائدة اليت يتحملها املصرف بسبب تقدميه قرضا بسر فائدة السائد األن مغطى     
 .ىل اعادة متويله بسعر أعلىإروف مث اضطراره خالل أجال القرض حصل عليه بسعر فائدة مع

 :2عن طريق املعادلة التالية خماطر سعر الفائدة وميكن قياس    

الخصوم ذات التأثير بأي تغير / األصول ذات التأثير بأي تغير في سعر الفائدة= نسبة مخاطر سعر الفائدة
 ئدةفي سعر الفا

 :مخاطر أخرى  -5

 :هناك خماطر مصرفية أخرى نذكر منها     

 المخاطر االستراتيجية: 

                                                           
 .850، ص8009دار النهضة العربية، الطبعة األوىل، القاهرة، مصر،  السياسات النقدية والمصرفية، مصطفى النشريت،  1
 .914، ص ص،مرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي،  2
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هي املخاطر الناجتة عن اختاذ القرارات أو عدم اختاذها الدارة نشاط البنك، أي أن املخاطر االسرتاتيجية      
ده مكاسب وذلك من حتدث نتيجة اختاذ البنك لقرار ما قد يكون خاطئ يؤدي اىل خسارة البنك أو قد يفق

خالل الفرصة البديلة، فاملخاطر االسرتاتيجية على املستوى الكلي هي املخاطر الناجتة عن اختاذ قرارات متعلقة 
على سبيل املثال بدخول أسواق جديدة أو اخلروج من أسواق قائمة، أما املخاطر االسرتاتيجية على مستوى 

 .1علقة بتخصيص أو توزيع حمفظة االستثماراألنشطة هي تلك الناجتة عن اختاذ قرارات مت

 المخاطر القطرية أو مخاطر الدولة: 

تعترب املخاطر القطرية أو خماطر الدولة املدخل األساسي الذي ترتكز عليه املصارف يف الدخول اىل بلد ما      
فإن خماطر الدولة  وبشكل عاممن عدمه وحتديد مستوى التقبل للمخاطر األخرى بناء على مستوى خماطر الدولة، 

تعرف بأهنا عبارة عن اخلسائر احملتملة النامجة عن عدم الوفاء بااللتزمات جتاه املصرف نتيجة خماطر أو أحداث 
سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية متعلقة بدولة معينة، مما جيعل األفراد أو املؤسسات غري قادرين على 

دولة بغض النظر عن مستوى كفاءة لذلك يعترب هذا اخلطر متأصل أو مالزم لل الوفاء بالتزاماهتم جتاه املصرف،
 .2إدارة املصرف وأدائه يف تلك الدولة

   3والرقابية المخاطر القانونيةمخاطر اإللتزام و: 

ا تنتج خماطر االلتزام عن عدم تطبيق القوانني الرقابية وهو ما ينتج عنه حتمل البنك جزاءات وغرامات يدفعه     
قضائي أو جبائي أو جنائي، وقد  تشريعات، وتأخذ هذه العقوبات طابعحسب ماهو منصوص عليه يف هذه ال

 .تصل العقوبة اىل حد سحب االعتماد من البنك

وتنتج املخاطر القانونية عن عدم التزام أو خمالفة البنك لقوانني األعمال واألسس القانونية للتعاقد يف الدولة      
 .ا البنك وهذا يعرض البنك للمخاطر واخلسائراليت يعمل هب

أما املخاطر الرقابية هي تلك الناجتة عن تغري القوانني والقواعد الرقابية بطريقة تؤدي اىل التأثري السليب على      
 .عمليات البنك وقدرته التنافسية

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الة الجزائردراسة ح-متطلبات تفعيل الرقابة المصرفية في ظل التحرير المالي والمصرفيحممد طرشي،   1

 .584، ص 8058/8059الشلف، اجلزائر،
 .21، صمرجع سبق ذكرهتومي ابراهيم،   2
 .584، ص مرجع سبق ذكرهحممد طرشي،   3
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 :خاطر الكالسيكية بالشكل التايلوبصفة عامة ميكن مجع امل     

 المخاطر التي تتعرض لها المخاطر حسب التقسيم الكالسيكي: 99 الشكل رقم 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

، اجلزء 2موسوعة بازل : دليلك الى ادارة المخاطر المصرفية: حشاد نبيل:المصدر
 .85، ص8001الثاين، احتاد املصارف العربية، بريوت، لبنان، 
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 أهم المتغيرات المؤثرة على الكفاءة واألداء في الصناعة المصرفية: المطلب الثالث

صفة عامة والكفاءة املصرفية بصفة خاصة، ومن بني هناك جمموعة من العوامل واملتغريات تؤثر على األداء ب     
 :اخلوصصة ، وميكن اجيازخخا على النحو التايل هذه املتغريات احلوكمة ، االندماج،

 أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف:الفرع األول

 مفهوم الحوكمة المصرفية -9

ته توجيه منظمات األعمال والرقابة عليها، نظام يتم بواسط:" عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأهنا     
حيث تقوم بتحديد توزيع احلقول واملسؤوليات بني خمتلف ملشاركني يف املصارف، مثل جملس االدارة، املسايمهني 
واصحاب املصاحل األخرين، كما انه تبني القواعد واالجراءات الختاذ القراررات خبصوص شؤون املصرف، وهي 

 .1"ي ميكن من خالله وضع أهداف املصرف ووسائل بلوغ تلك األهداف ورقابة األداءأيضا توفر اهليكل الذ

تعين احلاكمية بصفة عامة االدارة الرشيدة وحتديد :" 8ل للرقابة املصرفية يف اتفاقية بازل وتعرفها جلنة باز      
، وحماولة تاليف ....(كومةمسايمهني، مودعني، دائنني، زبائن، جملس االدارة، احل) العالقة بني شركاء املصرف

م حيقق مصاحل اجلميع، ويضمن إدارة املصرف خصوصا ادارة كتعارض املصاحل وذلك من خالل هيكل تنظيمي حم
 .2"املخاطر وبصورة واضحة وجيدة مبا يؤمن احملافظة على استقار النظام املصريف

 :3جمموعتنيوعليه تتمثل العناصر األساسية يف عملية احلوكمة املصرفية يف      

 تتمثل يف املسايمهني واملراقبني وكذلك جملس االدارة واالدارة العليا والتنفيذية، جلنة : المجموعة األولى
 .التدقيق، املدققني اخلارجيني

 وتتمثل يف الفاعلني اخلارجيني واملتمثلني يف املودعني وصندوق تأمني الودائع ووسائل : المجموعة الثانية
 .نيف والتقييم االئتماين باالضافة اىل االطار القانوين التنظيمي والرقايباالعالم وشؤكات التص

 
                                                           

مجلة اقتصاديات شمال ، "ال افريقياحالة دول مش-عبد الرزاق حبار، االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل الرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب  1
 .66، ص8003، جامعة الشلف، اجلزائر، 06، العدد افريقيا

، اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، حوكمة البنوك وأثرها على األداء المالي والمخاطرةالربيعي حاكم حمسن، راضي محد عبد احلسني،   2
 .83،ص8055عمان، األردن، ، 

 .98ع، صنفس املرج  3
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 :أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف -2

 :1ميكن ادراج ايمهية احلوكمة يف العمل املصريف يف النقاط التالية     

  تفاع نسبة املصارف اكثر عرضة اىل الصدمات واألزمات املالية وذلك بسبب هيكل املزانية الذي يتميز بار
 الرافعة املالية؛

  ان وظيفة منح القروض والتسهيالت االئتمانية للمشروعات التجارية والصناعية وتقدمي اخلدمات املالية
 الالزمة لعدد كبري من الزبائن تعطي املصارف ايمهية كربى يف متويل االقتصاد؛

 لتامني محاية قروضها وتسهيالهتا  متارس املصارف دورا رقابيا على عمالئها من املؤسسات املقرتضة وذلك
االئتمانية من املخاطر املالية واالفالس يف الشركات املقرتضة وال شك ان هذا الدور ال ميكن أن تلعبه 

 املصارف بصورة مناسبة مامل تتمتع حباكمية جيدة؛
 لوجيا املصرفية يل والتكناخضوع الصناعة املصرفية جملموعة من التحوالت االقتصادية الكربى كالندماج امل

 ؛مما يؤدي اىل ضغوط تنافسية متزايدة بني املصارف واملؤسسات الغري مصرفية
 ينفرد النظام املصريف خبصائص جتعله مهيمننا على األنظمة املالية وخاصة يف االدول النامية؛        
 واثرها على األداء والكفاءةحوكمة البنوك  -3

عد البنوك على جذب االستثمارات والرفع من األداء املايل والقدرة على ان املمارسات السليمة للحوكمة تسا     
 :2املنافسة على املدى الطويل، وذلك من خالل

 د امالت املؤسسة واملراجعة املالية حيث أن احلوكمة تقف يف مواجهة الفساالتأكد من الشفافية يف مع
 الذي يؤدي اىل استنزاف املوارد؛

  سسة مما يساعد على جذب االستثمارات بشروط جيدة وعلى حتسني كفاءة تؤدي اىل حتسني إدارة املؤ
 أداء املؤسسة؛

  تبين معايري الشفافية يف التعامل مع املستثمرين ومع املقرضني من املمكن أن يساعد على تفادي حدوث
 األزمات املصرفية؛

                                                           
 .46نفس املرجع، ص   1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر، أثر تطبق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك الجزائريةفطيمة الزهرة نوي،   2

 .589، ص8056/8056
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 الية على رأس املال اململوك، احلوكمة اجليدة تولد ادارة ذات كفاءة عالية تتجه حنو احلصول على عوائد ع
 ونسب عالية للقيمة االقتصادية املضافة؛

  حتقق الرقابة الداخلية واحملاسبية حلماية أصول البنك من الضياع الناجتة عن تفويض السلطة الغري مسؤولة
 مثلةاف البنك واملتلومات، هذا ما يساعد يف تنفيذ أهدأو عن طريق االختالس، أو عدم تأكل نظام املع

 .وماف األمان والنيف تعظيم الرحبية وحتقيق أهد

 االندماج المصرفي واألداء: الفرع الثاني

قيام بنكني أو أكثر باالحتاد والتحالف لتشكيل كيان اداري مصريف أكرب :" يعرف االندماج املصريف على أنه     
العائد واملردود واألرباح، أو من  حجما ونطاقا وسعة، وبالتايل اكتساب اقتصاديات أفضل، سواء من خالل تعظيم

خالل اكتساب قوة وقدرة على مواجهة املخاطر، وختفيض التكاليف، واكتساب تأثري أكرب يف السوق املصريف 
احمللي والعاملي، وقدرة أكرب على توجيه هذا السوق حلماية املصاحل املكتسبة، أو التأكيد عليها، وزيادة منو هذه 

 .1"عدل مرتفع، ومبا يؤدي اىل توفري مؤكدات النجاح للبنوك املندجمةاملصاحل وبشكل مناسب وم

احتاد بني مؤسستني مصرفيتني أو اكثر :" كما ميكن اعطاء مفهوم أكثر مشولية لالندماج املصريف على أنه     
د له حتت ادارة واحدة،  قد يؤدي الدمج اىل زوال كل املصارف املشرتكة يف تلك العملية، و ظهور مصرف جدي

صفته القانونية املستقلة ، واذا ما ترتب على عملية الدمج زوال أحد املصارف من الناحية القانونية وضمه اىل 
املصرف الدامج الذي ميتلك كافة حقوق املصرف املدموج ويلتزم بتسدسد التزاماته كافة قبل الغري، ومن ناحية 

هم امللكية يف املصارف وهو ما يعرف يكون قيد الدمج جزئيا من خالل متلك حصص مؤثرة من أس
 .2"باالكتساب

وعند القيام باالندماج البد األخذ مبجموعة من األمور املهمة والالزمة لنجاح عملية االندماج نذكر أيمهها      
 :3يف

                                                           
 .86، ص 8006، الدار اجلامعية، مصر، ، اإلندماج المصرفيحمسن أمحد اخلضريي  1
، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، حوكمة البنوك وأثرها على األداء والمخاطرةحمسن الربيعي، محد عبد احلسني راضي، حاكم   2

 .592، ص 8055
 .569،564:مرجع سبق ذكره، ص ص العولمة واقتصاديات البنوك،عبد املطلب عبد احلميد،   3
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  حتديد األهداف طويلة األجل للكيان املصريف اجلديد والتحقق من جمموعة املعايري املتحكمة يف عملية
 ؛ج، واليت تربط بتلك األهدافاالندما 

 سالمة السياسات املصرفية للكيان املصريف اجلديد بعد االندماج؛ 
 موقف االدارة والعاملني يف البنوك حمل االندماج؛ 
  فعالية الرقابة املصرفية على عملية االندماج، وذلك من خالل رفع كفاءة الرقابة املصرفية وتدعيم املالءة

 ات املصرفية؛املالية وتطوير التشريع
  استمرار درجة املنافسة حىت بعد اجراء عملية االندماج املصريف ومنع حدوث االحتكار من خالل سن

 قوانني؛
 تتم عملية متويل االندماج من خالل اسلوبني األول هو شراء األسهم والثاين فيمكن يف االقرتاض؛ 
  ر املستويات الرحبية؛التغري احملتمل يف رحبية األسهم للكيان املصريف اجلديد وتصو 
 رورة وجود خطة حوافز حمكمة للعاملني يف الكيان املصريف اجلديد يساعد على جناح االندماج املصريفض. 

ان عملية االندماج تؤدي اىل تعزيز القدرات التنافسية للبنوك املدجمة وزيادة قدرة البنك على البحث والتطوير      
لعمالة املاهرة ذات الكفاءة العالية،باالضافة اىل تتحقيق وفرات احلجم وختفيض وتبين التكنلوجا املتطورة وتوظيف ا

التكاليف وزيادة االيرادات واألرباح، ويساهم الدمج يف تنويع نشاطات البنك مما يقلل من درجة املخاطر، وعليه 
 .فان االندماج يساهم يف حتسني وزيادة مستويات األداء والكفاءة لدى البنك املدمج

 الخوصصة واألداء المصرفي: فرع الثالثال

نعين خبوصصة البنوك توسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من رأس مال تلك البنوك للبيع والتداول يف      
بورصة األوراق املالية وبالتدريج، خللق بيئة تنافسية يف السوق املعرفية وحتقيق كفاءة أكرب لتلك البنوك يف ظل 

 ر مثل اختيار أحد البنوك املفلسة،ار باختيار البنك املراد خوصصته لسبب أو الخر قوم صاحب القالعوملة، حبيث ي
مث يقوم بطرح أسهم هذا البنك لالكتتاب بعد تقييم أصوله وخصومه واعادة هيكلته وتأهيله لعملية اخلوصصة، 

مث تزداد نسبة البيع للقطاع اخلاص  على ان حتتفظ احلكومة مبلكية جزء كبري من رأس مال هذا البنك كمرحلة اوىل،
تدرجييا مع األخذ يف االعتبار الطاقة االستيعابية لسوق املال، أي خوصصة البنوك تتم على املدى الطويل 
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واملتوسط مع السماح ملستثمر اسرتاتيجي أن ميتلك كل احلصة املطروحة أو ان ميتلك اجلزء االكرب منها مما يؤدي 
 1.اىل سيطرته يف القرار

عامة كما تعرف عملية خوصصة البنوك على اهنا االجتاه حنو حتويل البنوك سواءا كليا أو جزئيا ذات امللكية ال     
من خالل أليات متنوعة وفتح أسواق جديدة  اىل بنوك ذات ملكية خاصة هبدف تطويري قطاع األعمال ومنوه،

 .2حمليا وخارجيا أمام اخلدمات املقدمة

 :3و خوصصة البنوك حتدده جمموعة من الدوافع هيان االجتاه حن     

بري للدولة يف النشاط االقتصادي أدى اىل كبح النشاط كزوال دوافع امللكية العامة للبنوك، فالتدخل ال -5
املايل بصفة عامة واجلهاز املصريف بصفة خاصة، مما ادى اىل تسجيل أثار سلبية ناجتة عن قصور يف أداء 

خل بني األهداف املالية واالقتصادية اليت تسعى البنوك العامة باعتبارها مشروعات البنوك ألدوارها والتدا
 رأمسالية لتحقيقها مع األهداف السياسية واالجتماعية اليت أوكلت هلا؛

 :مواجهة التحديات واملتغريات اليت تواجه العمل املصريف يف ظل العوملة مثل -8
 الل ظهور االنشطة اجلديدة واملستحدثة يف اطار ما يعرف التغري الذي عرفه طبيعة النشاط املصريف من خ

 بالبنوك الشاملة؛
 املنافسة املتزايدة اليت تعرفها البنوك من طرف غريها من املؤسسات غري البنكية؛ 
  توجه األفراد املتزايد حنو حتويل مدخراهتم يف البنوك اىل أدوات استثمار يف أسواق املال، أو من خالل

 ؛ر سواء التابعة للبنوك أو الشركاتصناديق االستثما
 التوسع يف اخلدمات االلكرتونية املصرفية مثل تنفيذ العمليات املصرفية باستخدام اهلاتف أو االنثرنات. 
معاناة البنوك العامة من بعض املشاكل عن مثيلتها من البنوك اخلاصة، كرتاجع مؤشرات األداء   -9

 .ملرتفعةومعدالت العائد فضال عن مشاكل العاملة ا
ميثل التكيف مع ما جاءت به اتفاقية حترير اخلدمات املصرفية يف اطار منظمة التجارة العاملية أحد اهم  -4

 .الدوافع الرئيسية اليت سايمهت يف تزايد االجتاه حنو خوصصة البنوك العامة

                                                           
 .801، ص مرجع سبق ذكره، ات البنوكالعوملة واقتصاديعبد املطلب عبد احلميد،   1
 .562، ص8006، الدار اجلامعية اجلديدة، االسكندرية، مصر، إدارة البنوك في بيئة العولمة واالننترنتطارق طه،   2
 .858:، صمرجع سبق ذكرهعبد املطلب عبد احلميد، العوملة واقتصاديات البنوك،   3
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وتقليل حتقيق عدد من اجلوانب االجيابية بصف مستمرة، باالضافة اىل اجياد فرص أفضل لالستثمار  -1
 .معدالت املخاطرة وتنمية سوق رأس املال

تعترب خوصصة البنوك أحد املداخل الرئيسية الضرورية للبدء يف تطوير األجهزة والنظم املصرفية وزيادة    -6
 .كفاءهتا وقدرهتا التنافسية

وهو ما  تؤدي اخلوصصصة اىل حترير العمل االداري مما يتيح حرية اختاذ القرارات على عدت مستويات،     
ة زيادة املنافسة يف صيضمن مرونة العمل االداري وحتريره يف سعيه اىل املخاطرة يف جمال األعمال، كما تتيح اخلوص

 .السوق املصرفية وحتسني األداء وزيادته ورفع من الكفاءة
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 الصناعة المصرفية: المبحث الثالث

القروض  ميكن القول أن الصناعة املصرفية هي جمموع املؤسسات اليت تقوم بأداء وظيفيت قبول الودائع وتقدمي     
الصناعة املصرفية تلعب دوري حموري على املستوى احمللي وحىت ف ذلألفراد واملؤسسات كوظيفة أساسية، ا

جتميع املوارد املالية واستخدامها يف جماالت  حيث تؤدي البنوك دورا اسرتاتيجيا يف حتقيق التنمية من خالل،الدويل
 .استثمارية مبا حيسن من كفاءهتا ويعزز من مكانتها يف السوق

 :من هذا املنطلق قسمنا هذا املبحث اىل العناصر التالية     

 ؛امفهوم املصارف وانواعه:ولاملطلب األ 
 ؛املنافسة يف الصناعة املصرفية: يناملطلب الثا 
 البيئة املصرفية: املطلب الثالث. 

 مفهوم المصارف وانواعه:ولالمطلب األ

عريفات للبنك منها الكالسيكية ومنها احلديثة فمن وجهة نظر الكالسيك ميكن القول أن توردت عدت      
البنك هو مؤسسة تعمل كوسيط مايل بني جمموعتني رئيسيتني من العمالء، فاجملموعة األوىل لديها فائض من 

اىل احلفاظ عليه وتنميته واجملموعة الثانية هي جمموعة من العمالء حتتاج اىل أموال ألغراض أيمهها  األموال وحتتاج
 .االستثمار أو التشغيل أو كليهما

كما ينظر للبنك على اعتبار أنه تلك املنظمة اليت تتبادل املنافع املالية مع جمموعات من العمالء مبا ال       
 .ا يتماشى مع التغري املستمر يف البيئة املصرفيةيتعارض مع مصلحة اجملتمع ومب

ومن الزاوية احلديثة فينظر اليه على انه جمموعة من الوسطاء املالييني الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند      
الطلب وألجل حمددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي واخلارجي وخدمته مبا حيقق أهداف خطة التنمية وسياسة 

ة ودعم االقتصاد القومي وتباشر عمليات تنمية االدخار واالستثمار املايل يف الداخل واخلارج مبا يف ذلك الدول
املسايمهة يف انشاء املشروعات وما يتطلب من عمليات مصرفية وجتارية ومالية وفقا لألوضاع اليت يقررها البنك 

 .1املركزي

                                                           
 .06، صمرجع سبق ذكرهحممد الصرييف،   1



 تحليل العالقة بين محددات هيكل السوق والكفاءة المصرفية: الثالثلفصل ا

137 
 

ونطاقها اجلغرايف، وما حيكمها من قوانني مصرفية، وفيما يلي  تعددت أنواع البنوك تبعا لوظائفها املصرفية،     
 .نقدم أشكال البنوك التقليدية، وخصائصها والوظائف اليت تقدمها ضمن النقاط التالية

 البنك المركزي: الفرع األول

ة تدور يف يعترب البنك املركزي قلب اجلهاز املصريف، ميده بالدعم وينظم حركته، فجميع املؤسسات املصرفي     
 .النطاق الذي يرمسه هلا ويف حدود السياسات اليت يقررها

 :تعريف البنك المركزي:أوال

ميكن تعريف البنك املركزي بأنه تلك املنظمة اليت هتيمن على النظام املصريف كله، وتتوىل اصدار البنكنوت،      
يف يف الدولة كما يوكل هلا مهمة االشراف وتضمن من خالل استخدام وسائلها املتعددة سالمة أسس البنيان املصر 

على السياسة النقدية يف هذه الدولة مبا يرتتب على ذلك من تأثريات هامة يف النظامني االقتصادي واالجتماعي 
      .1هلذه الدولة

وم به من يعد البنك املركزي من أهم املؤسسات االقتصادية يف أي دولة، ويأيت على قمة النظام املصريف ملا يق     
وظائف أساسية، وتتوقف كفاءة اجلهز املصريف على كفاءة وأداء البنك املركزي بالدرجة األوىل، والذي عرف على 

مؤسسة نقدية تقوم مبهمة اصدار النقود، وممارسة السياسات النقدية بغرض احلفاظا على االستقرار النقدي "أنه 
احتياطات القطاع املصريف، ومقدار حجم االئتمان، باالضافة  وثبات األسعار، وإدارة تبادل النقود والتحكم يف

 .2"اىل االشراف الفين على املصارف التجارية

 وظائف البنك المركزي: ثانيا

يتمثل اهلدف الرئيسي للبنك املركزي بصفة أساسية على حتقيق االستقرار املايل واالقتصادي ومبا يعمل على      
هذه الدولة وبالتايل فإن البنك املركزي خيتلف عن البنوك األخرى من حيث أهدافها حتقيق التنمية االقتصادية يف 

                                                           
 .54، ص8006، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة، مصر، تقليدية الماضي والكترونية المستقبل–إدارة البنوك د حممد غنيم، أمح  1
 .540،ص8050،،دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن،النقد والبنوك والمصارف المركزيةسعيد سامي احلالق، حممد حممود العجلوين،   2
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حيث ال يسعى اىل حتقيق الربح أساسا كما تسعى معظم البنوك، ولتحقيق هذا اهلدف فان البنك املركزي ميارس 
 :1ما يلي يف جمموعة من الوظائف األساسية ميكن اجياز

ركزي باصدار أوراق النقد، وذلك بالكمية املناسبة اليت حتقق خيتص البنك امل: إصدار أوراق النقد -5
 .االستقرار يف سوق النقد

ويتم ذلك مبنح البنك املركزي البنوك األخرى يف الدولة االئتمان يف شكل  :منح اإلئتمان للبنوك -8
لبنوك قروض مباشرة أو خصم األوراق التجارية أو اعادة شراء األوراق احلكومية اليت يف حوزة هذه ا

 .ويطلق على هذه احلالة على البنك املركزي ببنك البنوك
يقوم البنك املركزي بتوجيه البنك الذي يعاين من عجز يف : تسهيل عملية االقراض بين البنوك -9

االحتياطي القانوين لالقراض من البنك الذي يوجد لديه فائض يف هذا االحتياطي، كما يقوم البنك 
ء عمليات االضافة واخلصم من رصيد البنكينن األمر الذي يرتتب عليه يف هذه احلالة أيضا باجرا

 .حسن استغالل املوارد املالية املتاحة وجتنب خماطر نقص األموال
يتوىل البنك املركزي ادارة الدين العام للدولة نيابة عن احلكومة، فيقدم هلا : يفة بنك الدولةالقيام بوظ -4

ألجنبية، وتقرضها للوفاء بالتزاماهتا ويوفر هلا االئتمان اخلارجي املشورة قبل عقد القروض احمللية وا
للتنفيذ متطلبات خطة التنمية االقتصادية ، فضال عن إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد 

 .األجنيب، وتنظيم حركة النقد بني وحدات اجلهاز املصريف املختلفة
بادارة االحتياطي القانوين ، كما حيق له أن يوقع  خيتص البنك املركزي: ادارة االحتياطي القانوني -1

اجلزاءات على البنوك املخالفة لذلك ترتاوح بني حرمان البنوك اليت تعاين من عجز يف هذا االحتياطي 
 .من احلصول على القروض الالزمة هلا حىت تغطي هذا العجز أو دفع فوائد على قيمة هذا العجز

يعترب أداة االشراف والرقابة على وحدات اجلهاز املصريف يف : نوكالتوجيه والرقابة على أعمال الب -6
الدولة، وهو يف هذا الصدد يستخدم العديد من االساليب كاألساليب الكمية اليت تتمثل يف حتديد 

م، ومعدالت العائد على الودائع وفوائد صنسبيت االحتياطيي والسيولة القانونية، وحتديد أسعار اخل
اىل فحص التقارير واالحصاءات اليت تلتزم البنوك تقدميها للبنك املركزي وقيام  القروض، باالضافة

 .املندوبني بالتفتيش على أعمال البنوك للتأكد من سالمة تنفيذ السياسات وااللتزام بالتعليمات

                                                           
 .56-51: ، ص صمرجع سبق ذكرهد حممد غنيم، أمح  1
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 البنوك التجارية: الفرع الثاني

 تعريف البنوك التجارية: أوال

ات مصرفية متنوعة للجمهور دون تييز، وتقدم للمدخرين فرص متنوعة هي تلك املؤسسات اليت تتيح خدم     
لإلستثمار مدخراهتم من خالل الودائع التقليدية او الشهدات االيداع قصرية األجل، وكذلك تتيح فرص عديدة 

 .1للمقرتضني من خالل تقدمي قروض قصرية ومتوسطة وطويلة األجل

سات املالية اليت تقبل الودائع من اجلمهور مبختلف انواعها وتلتزم تلك املؤس" كما ميكن تعريفه على أنه     
 .2"بدفعها عند الطلب أو يف موعد يتفق عليه وتقوم مبنح القروض قصرية األجل

 أهداف البنوك التجارية: ثانيا

 :3تسعى البنوك التجارية اىل حتقيق ثالث أهداف رئيسية هي     

 :الربحية -9

يه الكلية، ويتم تعظيم الربح إذا حاول البنك تعظيم فالصايف بني ايراداته وتكالربح البنك هو الفائض      
، وذلك من خالل فوائد عمليات االقراض، وعوائد االستثمار يف األراق املالية، والعموالت اليت يتقاضاها 4تهدايرا

ت العملة األجنبية من للمشروعات باالضافة اىل فروقا نظري اخلدمات املقدمة، واتعاب اخلدمات االستشارية
 .عمليات الشراء والبيع

 :السيولة -2

فرتة قصرية وجماهبة  لوتعين مدى قدرة البنك على حتويل األصول شبه النقدية اىل سيولة نقدية تامة خال     
سحوبات املودعني، ويؤدي نقص السيولة اىل زعزعة ثقة املودعني بالبنك، مما يدفعهم اىل سحب ودائعهم وهو ما 

                                                           
 .544، ص8002، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، األردن، النقود والمصارفأكرم حداد، مشهور هذلول،   1
 .510،ص 8002، الطبعة األولة، عمان، األردن، التمويل وادارة المؤسسات الماليةعبد الوهاب يوسف أمحد،   2
، أطروحة دكتوراه غري دراسة استشرافية للعمل المصرفي في الجزائر–إستراتيجية تحول البنوك التقليدية الى بنوك اسالمية دة معاريف، فري  3

 .06، ص 8054/8051منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
 .539، ص مرجع سبق ذكرهأكرم حداد، مشهور هذلول،   4
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تتأثر السيولة العامة يف البنوك التجارية بدرجة ثبات الودائع، وتركيبتها وسهولة عمليات " ه لالفراس، ويعرض
 .والوعي املصريف االدخاري ،، فضال عن تأثري السياسة النقديةاالقراض

 :األمان -3

ماهلا من خالل تسعى البنوك التجارية اىل توفري أكرب قدر من األمان للمودعني على أساس صغر حجم رأس      
 وتركز اسرتاتيجيتها على تنويع مبركزها الصايف، واملايل للمودعنيجتنبها متويل مشروعات عالية املخاطر اليت قد هتدد 

 .احملفظة املالية جتنبا للتقلبات احملتملة

ثالث، وهو ما وعليه حترص البنوك التجارية على ادارة املوجودات واملطلوبات هبدف املوازنة بني األهداف ال     
 .حيقق الكفاءة والفعالية املطلوبة

 تقسيمات البنوك التجارية:ثالثا

 :1ميكن تقسيم البنوك التجارية اىل مخسة أنواع وفقا حلجم نشاطها وملكيتها كما يلي

هي البنوك اليت غالبا تتخذ شكل شركات املسايمهة وهلا فروع يف كفافة احناء : البنوك ذات الفروع -5
الالمركزية يف ادارهتا حيث يرتك للفرع تدبر شؤونه، وتقوم سياسات االقراض يف هذه  البالد، وتتبع

البنوك على أساس التمييز بني أجال القروض، فهي متنح قروض قصرية ترتاوح فرتة استحقاقها من 
 .ستة أشهر اىل سنة كاملة، وبشرط ان تستخدم هذه القروض يف متويل رأس املال العامل

نشأت بنوك السالسل مع منو كرب حجم البنوك التجارية، ومنو حجم االعمال اليت : بنوك السالسل -8
متوهلا من اجل تقدمي خدماهتا اىل خمتلف فئات اجملتمع، وهذه البنوك تعد نشاطها من خالل فتح 
سلسلة متكاملة من الفروع، وهي عبارة عن عدة بنوك منفصلة عن بعضها اداريا، ولكن يشرف 

واحد يتوىل رسم السياسات العامة اليت تلتزم هبا كافة وحدات السلسلة، كما  عليها مركز رئيسي
 .ينسق األعمال والنشاط بني الوحدات بعضها البعض

وهي أشبه بالشركات القابضة اليت تتوىل إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية : بنوك المجموعات -9
هلذا النوع من البنوك طابع ، و فتمتلك معظم رأمساهلا وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها

 .احتكاري
                                                           

 .53-56:ص ص. 8001اجلامعة اجلديدة، االسكندرية، مصر،  ، دارإدارة البنوكحممد سعيد سلطان،   1
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وهي مؤسسات صغرية ميلكها أفراد أو شركات أشخاص، و يقتصر عملها يف  :البنوك الفردية -4
صر توظيف مواردها على أصول تالغالب على منطقة صغرية أو تتميز عن باقي أنواع البنوك بأهنا تق

خصومة، وغري ذلك من األصول القابلة للتحويل بالغة السيولة مثل األوراق املالية واألوراق التجارية امل
 .اىل نقود يف وقت قصري

وهي تنشأ لتباشر نشاطها يف منطقة جغرافية حمددة  قد تكون مقاطعة أو والية أو : البنوك المحلية -1
 .حىت مدينة صغرية

 وظائف البنوك التجارية: رابعا

 :1لتاليةتتلخص الوظائف األساسية للبنوك التجارية يف النقاط ا     

اتفاق بني البنك واملودع، يقوم "وهي من أبرز وظائف البنوك التجارية، ومتثل الوديعة : قبول الودائع -5
مبوجبه العميل بايداع مبلغ من النقود لدى البنك مع التزام هذا األخري برد املبلغ عند الطلب أو 

 .ألجل معني مع دفع الفوائد مع الوديعة
مار األول والرئيسي للبنوك التجارية، حيث تقدم قروض قصرية ومتوسطة ويعد االستث: منح االئتمان -8

األجل، ومن أشكال االئتمان املقدم خصم األوراق التجارية، واالئتمان االجياري، واالعتمادات 
 .املستندية يف التجارة اخلارجية

قدمي قروض اىل أن تقوم البنوك التجارية جمتمعة بت"يرتتب عن منح االئتمان : خلق نقود الودائع -9
عمالئها تزيد قيمتها كثريا عن قيمة الودائع األولية، أي املبالغ املودعة لديها يف األصل، فهي ختلق 

 ".هذه الودائع القروض اشتقاقا فتزيد من العرض الكلي للنقود
 حتصيل األوراق التجارية لصاحل العمالء؛ -4
 حتصيل الشيكات لصاح العمالء؛ -1
 فظ الوثائق واملمتلكات الثمينة؛تأجري اخلزائن احلديدة حل -6
 .تقدمي خدمات استشارية يف جمال جدوى املشاريع وادارة األعمال -6

 

                                                           
 .03-02: ، ص صمرجع سبق ذكرهفريدة معريف،   1
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 البنوك المتخصصة: الفرع الثالث

ختدم نوعا حمددا من  ميكن تعريف البنوك املتخصصة باهنا تلك البنوك اليت تقوم بالعمليات املصرفية اليت     
ات الصادرة بتأسيسها، واليت ال ميكن قبول الودائع حتت الطلب من أوجه النشاط االقتصادي وذلك وفقا للقرار 

انشطتها، وتسعى اىل متويل املشروعات االقتصادية املختلفة سواءا كانت زراعية أم صناعية ام جتارية، وهي يف هذا 
 .1الصدد تقوم بتشغيل مواردها يف قروض يغلب عليها أن تكون طويلة األجل

 :2ر مايليكنذ ع البنوك املتخصصة أهم انوا  ومن      

جال متوسطة وطويلة تتوىل تقدمي تسهيالت إئتمانية أل هي مؤسسات مالية :البنوك الصناعية -5
للتوسع يف املشاريع القائمة، أو انشاء مشاريع جديدة، واعداد دراسات اجلدوى لصاحل 

 اخل...العمالء
ألجال متوسطة تبعا لدورات املومسية، حيث تتوىل مهام متويل اخلدمات الزراعية : البنوك الزراعية -8

 .تقدم التمويل الالزم لشراء البذور، واألمسدة وإستجار األالت، واملسايمهة تنمية الثروة احليوانية
حيث تعمل على متويل االستثمارات لتحقيق التنمية باملشاركة يف املشاريع  :البنوك االستثمارية -9

رة للمشاريع االستثمارية القائمة، باالضافة اىل تسيري عمليات عداد اجلدوى، وتقدمي املشو إو  اجلديدة،
 .التجارة الدولية، وتقدمي خدمات الصرف األجنيب لصاحل العمالء

 ننشاء مساكاتشيد وتقدمي قروض وتسهيالت هبدف هتتم بتمويل انشطة البناء وال: البنوك العقارية -4
 .ن، والعمارات واملباين على إختالفهاآلجال طويلة، كما تساهم يف تأسيس شركات لبناء املساك

 المنافسة في الصناعة المصرفية: نيالمطلب الثا

تعرب املنافسة املصرفية عن تصرف أو سلوك تسلكه جمموعة من املؤسسسات تقدم منتجات مصرفية أو      
افسيها سواء يف عبارة عن مقدرة املؤسسة املصرفية على املواجهة و التكييف مع من منتجات بديلة هلا، أو هي

السوق الداخلية أو اخلارجية مبنتج مصريف تنافسي يتميز بأقل تكلفة ممكنة وذات جودة عالية وأقل مدة زمنية 
 .ممكنة

                                                           
 .80ص مرجع سبق ذكره،أمحد حممد غنيم،   1
 .03، صمرجع سبق ذكرهفريدة معاريف،   2
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 المنافسة المصرفية   نواعأ: الفرع األول

 :1وتتخذ املنافسة أشكاال عديدة نذكر منها  

 متنحها مرونة عالية يف استخدام املنافسة القائمة بني البنوك اليت هيو : المنافسة السعرية -5
ة على دة اليت تعكس الفروقات بني الفائداسرتاتيجياهتا السعرية، وتتمثل يف هامش أسعار الفائ

 .الودائع والفائدة على التسهيالت االئتمانية
ت متشاهبة مثل تدور املنافسة بني البنوك واملؤسسات املالية اليت تقدم خدما: المنافسة الغير سعرية -8

وصناديق التوفري، وخدمات شركات األوراق املالية باالعتماد على االعالن  ،خلدمات التأمينيةا
 .والرتويج وهي أكثر فعالية يف جذب العمالء واالحتفاظ هبم

تتميز السوق املصرفية بوجود عدد كبري من املتعاملني يعرضون منتجات متشاهبة : المنافسة التامة -9
أو  ا متماثلة وتسود السوق حرية تامة يف الدخول واخلروج دون حواجزملنتجات املنافسني، وأسعاره

 .قيود، وشفافية وعلم بظروف السوق
هي احلالة العكسية للمنافسة التامة، وتتميز السوق يف هذا الوضع بسيطرة مؤسسة : االحتكار -4

 .مصرفية واحدة على تقدمي خدمة معينة ليس هلا بدائل
 سسات املصرفيةؤ من املنافسة أساسا على سيطرة عدد قليل من امل يقوم هذا النوع: إحتكار القلة -1

 .على حصص كبرية يف السوق املصرفية، مما يعين السيطة والتحكم يف خدمة ما
امة واالحتكار، حيث تتميز بوجود عدد  توهي حالة وسيطة بني املنافسة ال :المنافسة االحتكارية -6

يز السوق بتمايز املنتجات عن بعضها البعض رغم كبري من البنوك خيتلفون فيما يعرضونه، وتتم
 .وجود بدائل هلا، إال أن للبنوك قدرة على التحكم يف االسعار
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 المنافسة حسب المتدخلين: الفرع الثاني

 :ف املتدخلني اىل ثالث اجتاهات هيوتتخذ املنافسة بني خمتل    

 القائمةالمنافسة بين البنوك : أوال

وى األخرى اليت تؤثر على املنافسة داخل أي قطاع، وتتحدد درجة املنافسة بني البنوك وهي تعترب مركز الق     
 :1اليت تعمل يف قطاع مصريف معني بعدد من العوامل مثل

 عدد البنوك الناشطة يف السوق الذي يؤدي ارتفاعه اىل زيادة املنافسة؛ 
 نافسة؛منو الصناعة البنكية، حبيث كلما كان النمو بطيئا كلما زادت امل 
 درجة التمركز والتوازن بني املتنافسني يف السوق اليت يؤدي ارتفاعها اىل اخنفاض حدة املنافسة؛ 
 ؛التكاليف الثابتة فكلما كانت مرتفعة زادت شدة املنافسة 
 تكاليف التبديل أو التحول اليت يؤدي اخنفاضها اىل ارتفاع درجة املنافسة. 

 2ت الماليةسة بين البنوك والمؤسساالمناف: ثانيا

تتنافس البنوك التجارية مع مؤسسات مالية غري مصرفية، كشركات التأمني، وشركات التمويل، وبنوك      
املدخرات التعاونية، واالحتادات االئتمانية، وشركات االستثمار، وصناديق توفري الربيد، ومؤسسات التأمني 

واملؤسسات املالية قوي، هذه األخرية اليت تقبل الودائع ي وغريها، ويظهر التنافس بني البنوك التجارية عااالجتم
مثل هيئات الربيد اليت تقدم صناديق توفري الربيد، وشركات التأمني االدخارية اليت تقدم أوعية إدخارية تتمثل يف 
بوليصة التأمني هبدف جذب مدخرات األفراد، وهو مايشكل منافسة حقيقية للبنوك التجارية من جانب 

، وملواجهة هذه املنافسة تقدم البنوك التجارية خدمات منافسة للمؤسسات املالية كتقدمي أوعية إدخارية املدخرات
 .ذات مزايا مثل شهادات االدخار، وبليصة التأمني، وبأسعار فائدة حتفيزية

وراق كما تشهد صناعة اخلدمات املصرفية دخول مؤسسات جديدة كالشركات املالية، العاملة يف جمال األ     
املالية، والوسطاء املاليني، وقيام فئة السماسرة واملوزعني بتجميع املدخرات وتوجيهها اىل الوحدات املستثمرة 

 .لالستثمار املباشر مما سيزيد من حجم الضغوط التنافسية أمام البنوك التجارية
                                                           

 .66، ص5332، مركز االسكندرية، مصر، مالالميزة التنافسية في مجال األعنبيل مرسي خليل،   1
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شركات التأمني وشركات األوراق كذلك ماسيزيد من درجة التهديد التنافسي أمام البنوك التجارية هو دخول      
املالية والوسطاء املاليني بتقدميهم خلدمات وثيقة الصلة بأعمال البنوك، وتدخلهم يف سوق اخلدمات املالية بتقدمي 

لتحديات تشكيلة متنوعة من املنتجات املصرفية بالتجزئة، وهو ما يتطلب من البنوك التجارية أن تستجيب 
 .مل بني خدمات التجزئة وخدمات اجلملةكاتاملنافسة وتكيف نفسها ب

 المنافسة بين البنوك والمؤسسات الغير مالية: ثالثا

من جانب أخر تواجه البنوك التجارية منافسة كبرية من املؤسسات الغري مالية املتمثلة يف التجار والشركات      
الجل مثل بعض شركات بيع السلع بالتجزئة التجارية والصناعية اليت تنافسها يف تقدمي االئتمان، والقيام بالبيع ا

بالدول الصناعية املتقدمة، اليت تقدم خدمات تسويق جديدة لعمالئها عبارة عن بطاقات تسوق، متكنهم من 
شراء منتجات التجزئة دون احلاجة خلدمات البنوك التجارية، كما ان التطور التكنلوجي وإنتشار شبكات االثرنات 

الية جماال أوسع للتدخل يف تقدمي خدمات مالية ومصرفية، وعلى جانب أخر إن دخول أعطى للمؤسسات الغري م
الشركات املتعددت اجلنسيات لألسواق املالية مباشرة من خالل عمليات التسنيد، وحصوهلا على األموال الالزمة 

 .1قد قلل من احتياجاهتا التمويلية باالقرتاض من البنوك

 ة بين المصارفوسائل المنافس: الفرع الثالث

 :2تستعمل املصارف جمموعة من األدوات والوسائل اليت يتم من خالهلا التنافس تتمثل يف     

ميثل رأس املال بالنسبة للمصرف مؤشر ملدى املتانة املالية ووسيلة ضمان ومحاية ألموال : رأس المال -5
ل كبري زادت ثقة املودعني يف سيري وتوظيف االموال، فكلما كان رأس املااملودعني من خماطر سوء الت

 املصرف، لذلك تتنافس املصارف على زيادة نسبة رؤوس أمواهلا من أجل كسب ثقة العمالء؛
تظهر يف رفع أسعار الفائدة على الودائع جلذب املزيد من املودعني وخفض أسعار الفائدة على : السعر -8

 ت املفروضة على اخلدمات املصرفية؛القروض من أجل تشجيع املستثمرين على االقراض وختفيض العمال

                                                           
 .96، ص مرجع سبق ذكرهفريدة معاريف،   1
 .6-1: ص ص، مرجع سبق ذكرهسهام بوخاللة،  زبيدة حمسن،  2
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ان جناح املصرف يف ادخال وسائل تكنلوجية حديثة يف تقدمي خدماته، يؤدي اىل : استعمال التكنلوجيا -9
زيادة السرعة يف األداء والسهولة يف املعامالت ومن مث جذب املزيد من العمالء، كما ان التكنولوجيا 

 ا يعد عنصر من العناصر اليت تتنافس عليه املصارف؛تساهم يف خلق وابتكار خدمات جديدة وهو م
يساهم التسويق الفعال للخدمات املصرفية  بشكل كبري يف جذب انتباه العمالء : تسويق الخدمات -4

واثارة ميوهلم ورغباهتم، وذلك باستعمال خمتلف وسائل االعالن وفتح اكرب عدد ممكن من الفروع 
ختيار احسن املواقع هلذه الفروع وانسبها للعميل وتقدير اخلدمات وانتشارها بشكل واسع، باالضافة اىل ا

 يف أقصر وأنسب الفرتات؛
تتنافس املصارف على توفري جمموعة من الوسائل املادية والبشرية من اجل خلق جو : حسن المعاملة -1

مريح للعمالء أثناء تواجدهم باملصرف، ومن ذلك جتهيز قاعات االستقبال بوسائل مرحية، حسن 
 .اخل....االستقبال واحرتام العمالء،

 البيئة المصرفية: المطلب الثالث

أعزى الباحثون تصاعد االهتمام بعناصر البيئة املصرفية اىل ظهور مفهوم النظم، حيث أمكن النظر اىل البنوك       
يف صورة  كنظام يستمد موارده يف صورة مدخالت من البيئة احمليطة به، ليقدمها من ناحية أخرى كمخرجات

كما مت هذا العزاء اىل االهتمام املتزايد للتدخل احلكومي، والتشريعات االقتصادية املقننة للنشاط ،  خدمات مصرفية
 .االقتصادي، واليت تعد مبثابة قيود على النشاط املصريف جيب أن يعمل البنك يف ظلها

عوقات اليت ئة اليت يعمل هبا، والتهديدات أو املوكذلك اىل زيادة الفرص اليت ميكن أن يقتنصها البنك يف البي     
وهو ما يتطلب ضرورة االستعداد االداري املسبق هلا، واعداد االسرتاتيجيات االدارية املالئمة ميكن أن يتعرض هلا، 

 .للتعامل معها

 مفهوم البيئة المصرفية: الفرع األول

الصلة اليت تقع خارج حدود البنك، ويقصد هنا  عرف البعض البيئة بصورة شاملة بأهنا كافة القوى ذات     
البنوك املنافسة، العمالء،  بالقوى ذات الصلة مجيع املتغريات والكيانات اليت تؤثر على أداء البنوك، ومن امثلة ذلك
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أن االدارة  إالالظروف األساسية، االقتصادية، وبالرغم من ان معظم تلك املتغريات غري خاضعة لسيطرة البنك، 
 .1ليا ال ميكن أن تتجاهلها، لتأثريها عليهالع

أما حدود البنك فهي وفقا ملبادئ النظرية العامة للنظم اليت أخذ هبا املفهوم، فهي اخلط االفرتاضي الذي يظم      
 .نك، ويفصله عن البيئة احمليطة بهداخله مكونات الب

الكيانات اليت تساهم يف التأثري بصورة مباشرة أو كما تعرب البيئة عن خمتلف العوامل، املتغريات املؤسسات و      
اىل جمموعة املتغريات املتواجدة باملصرف، واليت تشكل احمليط  باإلضافة باشرة والواقعة خارج نطاق سيطرته،غري م

ويف هذا الصدد الذي يتم يف اطاره اجناز العمل، وتدخل يف العادة ضمن جمال التحكم قصري املدى لالدارة العليا، 
ية وضع وحتقيق االهداف أن بيئة العمل اخلاصة باملصرف هي جزء من بيئة االدارة اليت تالئم عمل" DILL"يرى 

 2.حيث تتكون هذه البيئة من العمالء، املودعني، املصارف املنافسة، جمموعات الضعط اخلاصة به،

ة الوسائل واألساليب اليت ينبغي على يتبني من التعريف ان املتغريات أو الكيانات البيئية حتدد بدرجة كبري      
على  ملحوظةالبنك اتباعها يف التعامل والتكيف معها، ألهنا ال ختضع متاما لسيطرته، ويف الوقت ذاته تؤثر بصورة 

 .أدائه

 البيئة الخاصة للبنوك وكياناتها: الفرع الثاني

ليت تقع خارج البنك وهلا تأثري مباشر عليه، تشكل البيئة اخلاصة للبنوك من مجيع الكيانات أو املتغريات ا      
 .ويتفاعل معها لضمان استمراره وحتقيق اهدافه

ونظرا ألن تلك البيئة تضم من بني عناصرها أحد الكيانات املؤثرة على البنك بدرجة كبرية هي املنافسون،      
نافسيه يتصارعون حول الفوز أو التعامل أن البنك وم باعتبارفقد أطلق عليها البعض من الباحثني البيئة التنافسية 

 :3يلي كيانات هذه البيئة ما يفو نة للبيئة اخلاصة مثال العمالء، مع بقية الكيانات األخرى املكو 

 

 
                                                           

 .504، صمرجع سبق ذكرهطارق طه،  1
 .04، ص مرجع سبق ذكرهحممد اليفي،  2
 .559-506: ، ص صسق ذكره مرجعطارق طه،   3
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 العمالء: أوال

يتمثل العمالء يف مجيع األفراد واهليئات اليت تستهللك خمرجات البنك من اخلدمات املصرفية، ويعد العمالء    
هم أساس وجود الشباع احتياجات عمالئها، وبالتايل حتقيق األرباح اليت متكنها من  التسويقي وفقا للمفهوم

 .االستمرار

لبنك ميكن ان يتحول، لذا عدم التأكد يف بيئة البنك، فوالء العمالء ل ركما يشكل العمالء احدى عناص     
التعرف على أمناط السلوك املصريف للعمالء م البنوك العاملية جبهود حبثية لدراسة سوقها املستهدف و ظتقوم مع

 .وعاداهتم االدخارية وتفضيالهتم

ويتطلب مما تقدم قيام البنوك وبصفة مستمرة بقياس مدى االشباع لدى العمالء، وجيب االلتفات اىل أن      
صرفية، أو ارتفاع أو اخنفاض االرباح يف فرتة معينة، فقد يكون هذا االرتفاع ناتج عن اخنفاض النفقات امل ارتفاع

 .الكفاة التشغيلية للبنك

اليت يستخدمها العمالء عند  املعايريى وجود عدد من لراسات ذات الصلة عوتتفق نسبة كبرية من الد     
   ا، ففي دراسة ميدانية متت على السوق املصريف االسرتايل أن العامل الرئيسي يف هاختيارهم للبنوك اليت يتعاملون مع

عمالء لبنوكهم هو مدى قيم البنك بتوفري خدمات مصرفية من خالل شبكة االنثرنات وهي الظاهرة اليت اختيار ال
 .تعرف حاليا ببنوك االنثرنات

 الموردين:ثانيا

يتمثل املوردين يف املؤسسات اليت تقدم للبنك العوامل او املوارد الالزمة ألداء نشاطه، فهذه املوارد قد تكون      
األفراد املتقدمون للعمل يف ) بشريةن ة التصوير، املستلزمات املكتبيةلبنك، أجهزة احلسابات، أجهز أثاث ا)مادية 

 (.األموال الالزمة لبدأ ومزاولة النشاط) ، املعلوماتية، املالية (البنك من سوق العمل

سعار مناسبة، ألن أي تبحث ادارة البنك يف كيفية توفري تدفق ثابت أو مستقر للموارد اليها وبأ وعادة ما     
اختالل يف معدالت التوريد من شأنه هتديد استمرارية النشاط، كما أن ارتفاع تكلفة املوارد تعين يف املقابل 

دارة البنك يقع عليها عبء البحث املستمر عن أفضل املوردين من ايف هامش الربح احملقق، لذا فإن  اخنفاض
 .تصاالت الالزمة لتحقيق ذلكم باالحيث جودة املادة املوردة وسعرها، والقيا
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 الحكومة:ثالثا

 اجلهاتويقصد هبا جمموعة القواعد والتشريعات واالجراءات اليت حتكم البيئة  اليت يعمل هبا لبنك، وكذلك      
 وأنشطةواهليئات احلكومية اليت تتعامل معها البنوك، وتلعب تلك العوامل دور مؤثرا ومباشرا يف حتديد سياسيات 

 .نكالب

فمثال ختضع املصارف بدول العامل املختلفة اىل العديد من القواعد واالجراءات احلكومية اليت تؤثر يف      
أنشطتها مثل شروط منح االئتمان جملاالت األنشطة املختلفة، التشريعات اخلاصة باالحتياطي القانوين، حتديد 

 .أسعار الفائدة، وغريها

ان البنوك تعترب من أكثر املؤسسات اليت تعاين من كثرة القواعد واالجراءات، حيث ويرى العديد من الباحثني      
 .يتم االشارة اليها باملؤسسات املثقلة بالقواعد

 جماعات الضغط:رابعا

ويقصد هبا جمموعات اجلماهري اليت تتعامل أو هلا صلة بالبنك ومتارس عليه ضغوط خمتلفة، أو هلا تأثري ال      
على سياسات وأداء البنوك، لذا يطلق عليها أيضا مجاعات االلتفاف ومن أمثلة ذلك مجاعات كبار ميكن إغفاله 
 .محلة األسهم

 :وميكن تصنيف اجلماهري من حيث التأثري الذي متارسه على البنك اىل ثالث جمموعات رئيسية هي     

 ما، مثل املسايمهني احلاليني يف مجاهري بينها وبني البنك اهتمام مشرتك نظرا لوجود مصاحل مشرتكة بينه
 ؛وق األوراق املاليةالبنك واحملتملني، البنوك املتعامل مع البنك، املتعاملني يف أسهم البنك بس

 اجلهات احلكومية كمصلحة  مجاهري هتتم بالبنك وال يرحب البنك كثريا هبذا االهتمام، مثل بعض
 ؛الضرائب

 أن تنشر عنها الصحف وك هتتم ببنمثل وسائل االعالم فال هتم هو هبا،هتتم بالبنك بينما ي مجاهري ال
 .هتتم هذه الوسائل االعالمية باحلديث عنه أخبار كنوع من الرتويج هلا، بينما يف املقابل قد ال
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 البيئة العامة للبنوك : الفرع الثالث

قة غري مباشرة على أنشطته، ريطنات اليت تقع خارج البنك وتؤثر بتشكل البيئة العامة للبنوك من مجيع الكيا     
 :1مبعىن درجة ارتباطها بأداء البنك غري قوي نسبيا، وتتمثل يف ما يلي

 الظروف االقتصادية:أوال

ومن أمثلة تلك الظروف أو املتغريات  اإلداريةطة البنك وعلى ممارستها تؤثر الظروف االقتصادية على أنش     
 .معدل التضخم، البطالةاالقتصادية مستوى الدخل، معدالت الفائدة، 

 الظروف السياسية:ثانيا

وتشمل درجة االستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة اليت يعمل البنك دخلها، والتوجهات اليت تتبناها      
القيادة السياسية، فعلى سبيل املثال أثرت السياسة اليت اتبعتها الواليات املتحدة األمريكية يف الثمانينيات على 

يد من املنظمات العاملة داخلها بصورة متباينة، فقد التزمت القيادة السياسية بالتوسع يف النفاق العسكري العد
االجتماعية، وهو ما أدى إىل انعاش نشاط  لألنشطةملواجهة متطلبات احلرب الباردة، وختفيض برامج الدعم 

 .ية اليت كانت تعتمد على معونات الدولة، ويف املقابل معاناة األنشطة االجتماعلألسلحةاملنظمات املنتجة 

 :الظروف االجتماعية والثقافية:ثالثا

وتتعلق بالعادات والقيم اليت يعتنقها اجملتمع الذي يعمل به البنك ومستويات واجتاهات التعليم وأمناط      
يئية املؤثرة على أداء السلوك، وينبغي هنا التفرقة بني مفهوم الظروف االجتماعية والثقافية كإحدى العناصر الب

 .وأنشطة البنك بني ثقافة البنك

 الظروف التقنية: رابعا

املدخالت اىل خمرجات من تشري التقنية اىل مدى املعرفة واألساليب واألدوات واألنشطة املستخدمة يف حتويل      
فاننا نقصد بذلك املعارف  وعليه عندما نتكلم عن الظروف التقنية كإحدى كيانات البيئة العامة للبنك املنتجات،

واألساليب واألنشطة املستخدمة يف حتويل مدخالت البنك اىل خمرجات يف صورة  واألدواتاملتاحة يف بيئة البنك 
 .منتجات من اخلدمات املصرفية

                                                           
 .553-556: ، ص صمرجع سبق ذكرهطارق طه،   1
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 :وميكن التمييز بني منطني يف تعامل البنك مع التقنية على النحو التايل

 وتبين عملية التطوير لوسائل  بادرة يف تطبيق التقنيات احلديثة،ام املوتعين أخذ البنك بزم: قيادة التقنية
 تقدمي اخلدمة املصرفية، بغرض رفع كفاءة األداء من ناحية، وحتقيق ميزة تنافسية له من جانب أخر، و

 .ذلك من خالل تقدمي خدمات متطورة وجديدة
 رات التقنية، حيث ال يبدأ يف تطبيقها إال بعد ويقصد هبا اكتفاء البنك بدور املتابع للتطو : التبعية التقنية

 .قيام البنوك األخرى بتطبيقها وثبوت جناحها
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 االطار النظري لتحليل العالقة بين هيكل السوق والكفاءة:المبحث الرابع

يقوم حتليل العالقة بن هيكل السوق والكفاءة املصرفية على جمموعة من النماذج، نذكر منها ثالث ال على     
كتعبري رياضي  (Berger)أداء، وفرضية هيكل الكفاءة، ومنوذج -سلوك-بيل احلصر وهي منوذج هيكلس

 .للعالقة بني اهليكل والكفاءة املصرفية

 :وعلى هذا األساس قمنا بتقسيم هذا املبحث للعناصر التالية

 أداء؛-سلوك-منوذج هيكل: املطلب األول 
 نظرية هيكل الكفاءة: املطلب الثاين 
 منوذج  :لثالثاملطلب ا(Berger). 

 أداء-سلوك-نموذج هيكل :المطلب األول

قة بني هيكل السوق والسلوك االداري ملنشأة األعمال، وأثريمها عالويقوم منهج حتليل االقتصاد الصناعي على ال    
وق على حتديد األداء، ويوحي هذا املنهج يف أبسط أشكاله على وجود عالقة سببية قائمة، وتبدأ من هيكل الس

قة ذات االجتاه الواحد بواسطة الكتاب األوائل يف الاىل السلوك االداري ومن مث األداء، وقد جاء تأكيد هذه الع
، ومؤخرا بواسطة يرن املاضق الثالثينيات واألربعنيات من اليف( E..Masson)اقتصاديات الصناعة، وخاصة 

(Bain )يف اخلمسينيات والستينيات. 

ملؤسسات يف الصناعة هبيكل هذه الصناعة، ففي صناعة تتسم بدرجة عالية من الرتكيز حيث يتأثر سلوك ا     
نتوقع أن مييل سلوك املؤسسات يف هذه الصناعة حنو ملنافسة االحتكارية أو احتكار القلة، ويف حالة أن درجة 

بدرجة تركيز منخفضة الرتكيز تساوي الواحد فان هذه الصناعة تتميز باالحتكار التام، بينما أن صناعة تتصف 
بار أن عوائق الدخول ضخمة عتبا تساوي الصفر أو قريب منه يتجه سلوك املؤسسات حنو املنافسة التامة،و

لكسب  واإلعالنبالتواطؤ واالتفاق الضمين والعلين، أو استخدام سياسة التمييز يف املنتجات عن طريق الدعاية 
، ويكسب 1خول اىل السوق من قبل املؤسسات اجلديدة صعبةوالء مشرتي منتجاهتا، وبالتايل جعل مهمة الد

سلوك املؤسسات يف صناعة معينة أيمهيته من خالل تأثريه على عدة مؤشرات األداء ومن أيمهها معدل رحبية 
 .املؤسسات ومستوى الكفاءة االنتاجية وحجم التطور التقين، ومعدل النمو يف الصناعة

                                                           
 .48، ص مرجع سبق ذكرهأمحد سعيد باخمرمة،   1
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يات اليت تقوم هبا املؤسسات يف الصناعة مثل سياسة ختفيض أسعار من جهة أخرى فان خمتلف السلوك     
املنتجات للمؤسسات القائمة يف الصناعة، ولو مؤقتا عندما تتوقع هذه املؤسسات هجوما من املؤسسات الراغبة 
يف الدخول اىل الصناعة هي إحدى أشكال السلوك املؤدية للحفاظ على عوائق الدخول اىل صناعة قوية وفعالة 
وبالتايل استمرارية الرتكيزي فيها، كما أن مستوى أداء املؤسسات يف الصناعة قد يؤثر على هيكل الصناعة ومن مث 

يف هذا اهليكل، حيث تؤدي املستويات العليا من الرحبية والكفاءة اإلنتاجية أو التطور التقين إىل  تسلوك املؤسسا
 .تدعيم االجتاهات الرتكيزية يف الصناعة

 :1ل عام ميكن تلخيص االفرتاضات واملفاهيم املتعلقة بسلوك األداء وعالقته مع قوة السوق كما يليبشك     

  

     
   

  

   
   

 :أن حيث    

 رحبية البنك؛:      -
 تركز السوق؛:        -
 .احلصة السوقية:    -

تكارها للسوق املصرفية، حبيث يضعون حيث أن أرباح البنوك احملققة هي نتيجة لتكاتف البنوك معا واح     
أسعار عالية للفوائد على القروض وأسعار منخفضة على الفوائد اخلاصة بااليداعات، مما حيقق هلا وفرات كبرية يف 

اىل أن املنافع الكربى هي نتيجة لرتكز السوق فمنظمات الصناعة املركزة تتحالف " Bain "األرباح، حيث أشار 
 .نبها املنافسة اهلدامة لألسعار وحيقق هلا عوائد مرتفعةفيما بينها بشكل جي

وانطالقا مما سبق فان الرتكيز املرتفع للصناعة املصرفية يعطي البنوك العاملة هبا سلطة سوقية أكرب مما يؤدي إىل      
ض  حجم قليل من الودائع والقروض وكذلك نسب فائدة منخفضة على الودائع ونسب فائدة مرتفعة على القرو 

مما خيفض من فائض املستهلك، يف حني ومن جهة أخرى فان خصائص التكاليف بالبنوك العاملة يف الصناعة 
املصرفية تلعب دورا أساسيا يف حتديد حجم اإلنتاج، وذلك من خالل إثبات أنه عند متتع الصناعة املصرفية 

                                                           
دراسة مقارنة يف جملس التعاون لدول : عالء حممد موسى محدان، يزن خلف العطيات، هيكلة السوق املصرفية االسالمية وعالقتها بكفاءة األداء  1

، اجمللد اخلامس واخلمسون، العدد الثاين، معهد االدارة العامة، اململكة العربية السعودية، فرباير مجلة االدارة العامة،  8058-8001اخلليج العربية 
 .998،ص 8051
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ونطاق اإلنتاج  يسمح للبنوك بالتوسع يف  بكفاءة كبرية يف التكاليف والناجتة عن اختيار املستوى األنسب حلجم
منح القروض وجذب الودائع وهذا عرب تقدمي نسب فائدة منخفضة نسبيا على القروض ونسب فائدة مرتفعة 

 .نسبيا على الودائع مما مينحها سلطة سوقية أكرب نتيجة الزيادة يف حصتها السوقية

 نظرية هيكل الكفاءة: المطلب الثاني

حيث تفرتض أن االختالفات يف  ( Pletzman 1977) و ( Demsetz 1973)لنظرية من طرف قدمت هذه ا     
كفاءة املؤسسات وتشتتها داخل األسواق توجد نوع من عدم املساواة يف احلصة السوقية، يؤدي إىل حتقيق عالقة 

توليد أرباح عالية بأن املؤسسات األكثر كفاءة تزداد قدرهتا على ( Demsetz)موجبة بني الرتكز حيث استنتج 
من خالل تركز احلصة السوقية يف عدد حمدود من املؤسسات، فالرتكز نتيجة إىل كفاءة املؤسسات الرائدة يف 
جماهلا، فالرتكيز العايل هو يف الغالب نتيجة للحصص الكربى للمؤسسات الكفؤة وليس ناجتا عن احلصص األقل 

موجبة بني الرتكز واألداء، وعليه فان املؤسسات ذات الكفاءة  للمؤسسات غري الكفؤة وإال لن يكون هناك عالقة
اإلنتاجية واإلدارية العالية تتمكن من كسب حصص سوقية تقود إىل تركز السوق، ويف ظل الرتكز حتقق هذه 
املؤسسات أرباحا فوق عادية ليس نتيجة لتأمرها يف حتديد األسعار، وإمنا نتيجة لكفاءهتا اإلنتاجية واإلدارية 
وإضافة إىل قدراهتا التشغيلية العالية اليت يرتتب عيها خفض يف متوسط التكاليف يؤدي بالتايل إىل أرباح فوق 

 .1عادية

 :2وميكن توضيح هذه النظرية من خالل العالقة التالية

  

     
   

  

   
   

ءة املؤسسات وتشتتها داخل أي ان أكثر املؤسسات كفاءة حتصل على رحبية أعلى، فاالختالف يف كفا     
األسواق خيلق عدم مساواة يف احلصص السوقية، أي أن حتقيق مستوى أعلى من الكفاءة تنتج عنها حصص أكرب 
يف السوق لعدد حمدود من البنوك يؤدي اىل حتقيق عالقة موجبة بني الرتكز والربح وهذا على عكس فرضية 

 .أداء-سلوك-هيكل

                                                           
، العدد 59جمللد ، االمجلة األردنية في إدارة األعمالرامي حممد أبو وادي، هنيل إمساعيل سقف احليط، حمددات أداء الصناعة املصرفية األردنية،   1

 .529، ص8056، 08
 .998،999:، ص صمرجع سبق ذكرةعالء حممد موسى محدان، يزن خلف العطيات،   2
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صرفية األكثر كفاءة حتصل على رحبية أعلى، فاالختالف يف كفاءة املؤسسات وعليه فان املؤسسات امل     
املصرفية وتشتتها داخل السوق املصرفية يرتتب عليه عدم املساواة يف احلصص السوقية، أي أن حتقيق مستوى 

الرتكز أعلى من الكفاءة ينتج منه حصص أكرب يف السوق لعدد قليل من املصارف، تؤدي إىل عالقة موجبة بني 
 .1والربح

 (Berger)نموذج  :المطلب الثالث

يف الواليات املتحدة  يف دراسة قام هبا على جمموعة من البنوك Allen N.Bergerيعود هذا النموذج إىل      
أداء، ويقوم هذا النموذج  -األمريكية وذلك من خالل دراسة تأثري متغري الكفاءة يف حتديد طبيعة العالقة هيكل

 :2لرحبية اخلاصة مبجموعة البنوك اليت قام بدراستها وفق املعادلة التاليةعلى تفسري ا

π                                  

ميثل رحبية البنك حمل الدراسة، وتقاس مبؤشرات أسعار الفائدة للودائع أو القروض، او مبؤشرات  πحيث     
وق امللكية والعائد على املوجودات، بينما تشري املتغريات املستقلة اىل جمموعة املتغريات اليت العائد على حق

 :بامكاهنا التأثري على مستوى األداء احملقق على مستوى البنوك

- CONCm :تركيز الصناعة 
- MSi :احلصة السوقية 
 SEFFو  XEFFالكفاءة  -
رعية يف سبيل دراسة أثر الكفاءة على احلصة السوقية بدراسة أيضا بعض النماذج الف Bergerوقد قام      

 :3والرتكيز داخل الصناعة، وعليه أدرج املعادلتني التاليتني

Concm                       

MSi                      

                                                           
مجلة ية ، عالم حممد محدان، علي عبداهلل شاهني، حممد سالمة عناسوة، العالقة بني هيكل السوق والرحبية يف الصناعة املصرفية األردنية والفلسطين  1

 .580، ص8059، رؤى إستراتيجية
 .546، ص مرجع سبق ذكرهبوسنة حممد رضا،  2
 .546نفس املرجع، ص  3
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وكفاءة احلجم يف زيادة احلصة  xأن تساهم كل من الكفاءة  هيكل فانه يتوقع-وعليه حسب منوذج الكفاءة     
 .السوقية للمؤسسة اليت تتصف بالكفاءة مما ميكن أن يساهم يف زيادة الرتكيز داخل الصناعة

معادلتني لالحندار لدراسته تأثري كل من الرتكيز واحلصة السوقية لكل مؤسسة على  Bergerكما أضاف      
 :1كالتايل  مؤشر الكفاءة اخلاص هبا

XEFFi                    

SEFF                    

 xعرب تطبيق منوذجه على عينة البنوك األمريكية، هو حتقق كل من فرضية الكفاءة  Bergerوقد توصل      
 .2وفرضية احلصة السوقية ولكن بشكل ضعيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .نفس املرجع والصفحة سابقا  1
 .542نفس املرجع، ص  2
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 الفصل خالصة

أداء، وعلى -سلوك-تطرقنا يف هذا الفصل اىل الصناعة املصرفية من وجهة التحليل القائم على نوذج هيكل     
هذا األساس تطرقنا اىل عنصر األداء املصريف، كمفهوم شامل ملصطلح الكفاءة ، وبالتايل تطرقنا اىل اهم املتغريات 

عمة ومن مث ـثريها على الكفاءة، كما قمنا بتحليل بنية  خاصة اجلديدة اليت تؤثر على أداء املصارف بصفة
 .الصناعة املصرفية أي مكونات اجلهاز املصريف والبيئة احمليطة به، وطبيعة املنافسة القائمة على مستواه

تعددت  حيث ويف األخري قمنا بطرح مناذج نظرية لتحليل العالقة بني هيكل السوق والكفاءة املصرفية،     
فرضية هيكل على  وحيث ركزنا يف التحليل وفق منهج االقتصاد الصناعي،فكار، التحليل بتعدد األمقاربات 

 .كتعبري رياضي للعالقة بني اهليكل والكفاءة املصرفية(Berger)الكفاءة، ومنوذج 



 
 
:رابعالالفصل   

أثر هيكل السوق على الكفاءة املصرفية للبنوك 
 اجلزائرية

 تطور النظام املصريف يف ظل االصالحات : المبحث األول
 ؛1122-2691املصرفية 

 هيكل النظام املصريف اجلزائري وتطور :المبحث الثاني
 ؛أداءه
 ؛حتليل هيكل السوق املصريف اجلزائري:المبحث الثالث 
  يف البنوك اجلزائرية  قياس الكفاءة املصرفية: الرابعالمبحث
. 
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 :تمهيد

يتناول هذا الفصل بنية اجلهاز املصريف اجلزائري وأهم احملطات اليت مر هبا قبل الوصول اىل وضعه احلايل،      
والتحديات اليت واجهها،ومن مث ارتأينا النتطرق اىل هيكلة كل من الودائع والقروض على أساس تقسيمهما اىل قطاع 

كل من حجم القروض والودائعن حيث أن البنوك حمل عام وخاص، ذلك ملعرفة مدى سيطرة القطاع العام على  
 .الدراسة كانت كلها عمومية

 ،CPA ،BNA)حتليل هيكل السوق قمنا بأخذ ستة بنوك عمومية هي و لقياس الكفاءة املصرفية و      
BEA،BADR، BDL، BAD) ،قياس كل من احلصص السوقية للعينة وقياس  مؤشر الرتكز ب حيث سنقوم

وذلك باستخدام  5002-5002قياس الكفاءة املصرفية للبنوك خالل الفرتة و لى الودائع، على القروض وع
وذلك حبساب مرونات االحالل ومرونة الطلب السعرية،  وكذا حتديد وفرات  SFAأسلوب حد التكلفة العشوائية 

الفنية وكفاءة  احلجم ومن مثة حساب قيم الكفاءة التشغيلية من خالل حساب الكفاءة التخصيصية والكفاءة
التكاليفن ويف األخري سوف نقوم بتحليل العالقة بني مؤشرات الرتكز كأحد أهم حمددات هيكل السوق ومؤشرات 

 .الكفاءة التشغلية

 :وعليه مت تقسيم هذا الفصل اىل العناصر التالية     

 ؛5002-0695تطور النظام املصريف يف ظل اإلصالحات املصرفية : املبحث األول 
 ؛هيكل النظام املصريف اجلزائري وتطور اداءه: املبحث الثاين 
 ؛حتليل هيكل السوق املصريف اجلزائري: املبحث الثالث 
 قياس الكفاءة املصرفية يف البنوك اجلزائرية: املبحث الرابع. 
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 1122-2691تطور النظام المصرفي في ظل اإلصالحات المصرفية : المبحث األول

أفريل  06املؤرخ يف  60/00املصريف اجلزائري تطورا كبريا وخاصة بعد صدور قانون النقد والقرض شهد القطاع       
، إال أن هناك العديد من التحديات اليت أملتها التغريات املتسارعة يف البيئة االقتصادية الدولية واليت تواجه 0660

االصالح الذي عرفها اجلهاز املصريف اجلزائري حيث يهدف هذا املبحث اىل ابراز أهم حمطات التطور و هذا القطاع،
 .وتشخيص الواقع والتحديات اليت تواجهه من االستقالل اىل يومنا هذا

 :على النحو التايلاحل تطور النظام املصريف اجلزائري اىل مطالب حيث تبني مر  قمنا بتقسيم هذا املبحثلذا       

 ؛0692-0695 ةاإلصالحات املصرفي: ملطلب األولا 
 ؛(0660-0699) مرحلة االصالحات الثانية: املطلب الثاين 
 ؛0660قانون النقد والقرض :املطلب الثالث 
  (5009-0660) االصالحات املصرفية خالل : الرابعاملطلب. 

 2691-2691 اإلصالحات األولىمرحلة : المطلب األول

االستقالل ورثت اجلزائر نظام مصرفيا تام للسلطة الفرنسية وعليه وجب على السلطة اجلزائرية يف ذلك  بعد     
 .الوقت التخلص من هذه التبعية تدرجيا وكان ذلك ضمن مراحل كما سوف نوضحه يف هذا املطلب

  ما بعد االستقاللمرحلة : الفرع األول

نشاء ما يعرف مبؤسسات السيادة النقدية واملالية، وقامت بتبين النظام بعد أن نالت اجلزائر استقالهلا قامت بإ     
 :1االشرتاكي والتخلي عن النظام الليربايل التابع لالقتصاد الفرنسي والقيام ببعض االجراءات امهها

 ؛0695-09-56الفصل بني اخلزينة العمومية الفرنسية واخلزينة العمومية اجلزائرية يف تاريخ  -0
املصادق عليه من  220-95مبوجب القانون رقم  0691-00-00املركزي اجلزائري بتاريخ إنشاء البنك  -5

خول  دوق واملتعلق بإنشاء البنك املركزي وحتديد قانونه األساسي 050695-01قبل اجمللس التأسيسي يف 
 :2املشرع للبنك املركزي املهام األساسية التالية

                                                           
، 01،أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر تقييم األداء ومتطلبات اإلصالح–القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة عبد الرزاق سالم،    1

 .002، ص 5000/5005
 .019ص،مرجع سبق ذكرهأثر تطبيق احلوكمة املؤسسية على حتسني أداء البنوك اجلزائرية، فطيمة الزهرة نوي،   2



 أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية: الفصل الرابع
 

161 
 

 ممارسة احتكار اإلصدار النقدي؛ 
 صريف للخزينة؛توليه ور م 
 تسيري احتياطات العملة الولية؛ 
 متابعة السيولة ىل البنوك األولية. 
، 092-91مبوجب القانون رقم ( CAD) 020691-00تأسيس الصندوق اجلزائري للتنمية بتاريخ  -1

ومع تغيري النظام األساسي للصندوق مت تغيري إمسه فأصبح البنك اجلزائري للتنمية، ووضع حتت وصاية وزارة 
 .املالية

أوت  00املؤرخ يف  550-92مبوجب القانون رقم ( CNEP)إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  -2
0692. 

ليسد الفراغ املايل  009-99مبرسوم رئاسي رقم  0699جوان  01إنشاء البنك الوطين اجلزائري يف تاريخ  -2
 رتاكي والزراعي؛الذي أحدثته البنوك األجنبية وليكون وسيلة للتخطيط املايل االش

-05-56املؤرخ يف  19-99مبوجب املرسوم  0699-05-56إنشاء القرض الشعيب اجلزائري يف  -9
واملتعلق بغنشاء القرض الشعيب  090-02-00املؤرخ  يف  02-90املعدل واملتمم باألمر رقم  0699
 اجلزائري؛

 .0690-00-00بنتاريخ  502-90إنشاء البنك اخلارجي اجلزائري مبوجب األمر رقم  -0

 2692اإلصالح المالي : الفرع الثاني

هبدف إعادة النظر ( 0601-0600)يف اطار املخطط الربعاي األول للفرتة  0600جاء االصالح املايل لسنة      
 :1يف دور الوساطة املالية، نتيجة النقائص املسجلة واليت متثلت يف ما يلي

  املالية؛غياب قانون مصريف موحد ينظم دور الوساطة 
  وجود نزاعات بني البنك املركزي ووزارة املالية يف اختاذ القرارات وتداخل الصالحيات، وما بني البنوك التجارية

 بسب عدم احرتام مبدأ التخصص لكل بنك؛
 حنصر دور البنوك التجارية يف منح قروض متويل عمليات االستثمار، بينما إ خل املباشر للخزينة يفالتد

 م توفرها على موارد مالية كبرية؛االستغالل رغ

                                                           
 .095، صمرجع سبق ذكرهفريدة معاريف،   1
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  كانت البنوك عبارة عن صناديق توفري السيولة الالزمة لتمويل املؤسسات العمومية واستثمارات الدولة، ومنه
غياب سلطة القرار على منح ، و غابت معها مصطلح الوساطة املاليةغابت املردودية املالية هلذه البنوك و 

 .1يف جتميع املواردالقروض للبنوك وغياب حمفزاهتا 

 :2إن اهم املبادئ اليت ارتكزت عليها السياسة التمويلية هي

ويعين حصر املوارد املالية يف اخلزينة العامة والبنوك التجارية وذلك الستغالهلا : مبدأ مركزية الموارد المالية -0
 استغالال أمثال؛

: ) البنوك وقسمت االستثمارات اىل حيث أسندت عملية الوساطة املالية اىل: التوزيع المخطط لإلتمان -5
استثمارات املشاريع العامة متول مباشرة من طرف اخلزينة، استثمارات منتجة طويلة االجل يتم متويلها على 

 ؛(حساب موارد اخلزينةن استثمارات منتجة متوسطة وقصرية األجل متول بواسطة البنوك
بنوك بوظيفة املراقبة كوهنا هي الوسط الذي متر عربه حيث تقوم ال: مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية -1

االموال املمنوحة للمؤسسات وتلتزم البنوك بتقدمي حماضر ووثائق للبنك املركزي ووزارة املالية تتضمن 
 استعماالت املؤسسات لألموال؛

ا حيث تلتزم كل مؤسسة بالتعامل مع بنك واحد وبالتايل تركز حساباهت: التوطن المصرفي الموحد -2
 وعملياهتا يف بنك واحد وهذا لتدعيم مبدأ مراقبة املوارد املالية؛

فاملؤسسات ال ميكنها متويل استثماراهتا من مواردها اخلاصة وهي جمربة على التمويل : منع التمويل الذاتي -2
 من البنوك؛

     .فالبنوك متخصصة يف متويل قطاعات معينة أو مؤسسات تعمل يف نفس القطاع: تخصص البنوك -9

كان من نتائجها إعادة هيكلة كل من البنك الوطين  إصالحات هيكلية( 0692-0695)قد شهدت الفرتة و     
 :3اجلزائري والقرض الشعيب اجلزائري اللذين نتج عنهما بنكني جديدين مها

  بنك الفالحة والتنمية الريفيةBADR: 

                                                           
 .006،صمرجع سبق ذكره،  قريشي حممد اجلموعي  1
، جامعة الملتقى الوطني حول القطاع البنكي وقوانين االصالح االقتصادي، 5001-0600مفتاح، االصالحات املصرفية يف اجلزائر  الصاحل  2

 .01، ص5002ماي  02اىل  05جيجل، اجلزائر، من 
 .012-012:، ص ص5002، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثالثة، اجلزائر، مدخل التحليل النقديحممد محيمدات،  3
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وقد اضطلع هذا البنك بوظيفة متويل كل من ، 009-95مبوجب املرسوم  0695مارس  01والذي انشأ يف       
اهلياكل واألنشطة ذات الصلة باإلنتاج الفالحي، واهلياكل واألنشطة الصناعية و الفالحية، هياكل وأنشطة الصناعات 

 .التقليدية واحلرف الريفية، باإلضافة إىل قيامه جبميع العمليات املصرفية التقليدية

  بنك التنمية المحليةBDL 

وقد اضطلع هذا البنك باإلضافة إىل القيام جبميع  92-92مبوجب املرسوم  0692أفريل  10الذي أنشئ يف و       
العمليات املصرفية التقليدية مبهميت متويل عمليات االستثمار اإلنتاجي املخططة من طرف اجلماعات احمللية ومتويل 

 .عمليات الرهن

 (2661-2699) االصالحات الثانيةمرحلة : المطلب الثاني

يف فرتة الثمانينات، أصبح االقتصاد اجلزائري عرضة لعدة تقلبات فرضتها عليه من جهة عوامل خارجية ال      
يتحكم فيها، تعود أساسا إىل اخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية،وعوامل داخلية مرتبطة باالقتصاد الوطين 

هذه الظروف والصعوبات دفعت باجلزائر إىل أن ختوض مجلة من  تعود إىل عدم فعالية القطاعات االقتصادية،
اإلصالحات االقتصادية على مجيع املستويات قصد حترير االقتصاد وبعث الفعالية فيه، وترك الطرق البريوقراطية يف 

 .التسيري، هذا من أجل الدخول اىل اقتصاد السوق بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة

 2699والبنك  قانون القرض: الفرع األول

إن حماولة اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر لتصحيح مسار اجلهاز املصريف كانت هتدف يف مرحة أوىل إىل      
يف أوت  99/05ضرورة وضع سياسة ملراقبة عرض النقود ولتحقيق هذا اهلدف، صدر قانون البنوك والقرض رق 

ية للنظام املصريف يف اجلزائر حيث أن صدور هذا القانون الذي يعترب أول قانون بنكي وضع اهلياكل األساس0699
أدى إىل تطور العالقات بني البنوك واملؤسسات يف إطار حمدد فالعالقات ذات الطابع التجاري حلت حمل العالقات 

جملس أعلى للقروض  0699ذات الطابع اإلداري، وأصبحت القروض أداة فعالة لتنظيم االقتصاد، كما أسس قانون 
ته ضبط التطور يف ميدان النقود والقروض واجناز خطة وطنية يف هذا اجملال، وشرع هذا القانون يف بلورة النظام مهم

 :1املصريف من خالل

                                                           
 .020، صأثر تطبيق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك الجزائرية ،مرجع سبق ذكرهفاطمة الزهراء نوي،   1
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 ومتابعة القروض املمنوحة لضمان استخدامها وتقيل  99/05من قانون ( 00)مت تسوية البنوك مبقتضى املادة
 من خطر اسرتدادها؛

 من نفس القانون استعاد البنك املركزي صالحياته، فيما خيص تطبيق السياسية النقدية ( 06) مبقتضى املادة
 وتسيري أدواهتا؛

 منه على ضرورة حتديد القروض املمنوحة ( 59)فيما خيص العاقة بني البنك املركزي واخلزينة فقد نصت املادة
 .للخزينة تبعا للمخطط الوطين للقرض

 :بادئ والقواعد اليت تضمنها القانون يف إطار إصالح املنظومة املصرفية فيما يليوميكن إجياز أهم امل     

  تقليص دور اخلزينة العامة يف جمال متويل االستثمارات وإشراك اجلهاز املصريف يف توفري املوارد املالية الضرورية
 للتنمية االقتصادية، إال أن القانون مل يضع آليات ذلك؛

  ي لوظائفه التقليدية ودوره كبنك البنوك وأوكل له دور أكثر فعالية واتساعا ضمن النظام استعادة البنك املركز
 النقدي واملايل؛

  استعادة البنوك ومؤسسات التمويل لدورها يف تعبئة االدخار وتوزيع القروض يف إطار املخطط الوطين
يأخذها، كما استعادت البنوك للقرض، وأصبح بإمكاهنا خلق االئتمان دون حتديد ملدته أو األشكال اليت 

 حق متابعة استخدام القروض وكيفية اسرتجاعها واحلد من خماطرها؛
 إنشاء هيئات رقابة على النظام املصريف وهيئات استشارية أخرى. 

 الخاص باستقاللية البنوك والمؤسسات المالية 2699 قانون: الفرع الثاني

ة للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد واملؤسسات كما ميكن هو إعطاء استقاللي 0699قانون إن مضمون       
 :1استنتاج مجلة من العناصر األساسية اليت جاء هبا هذا القانون واليت تتمثل فيما يلي

  اعتبار البنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، وهذا يعين أن نشاط
 واعد التجارية، وجيب أن يبين نشاطه على مبدأ الرحبية واملردودية؛البنك خيضع للق

                                                           
، أطروحة دكتوراه غري 1121-2669أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة عادل زقرير،  1

 ،506،ص5002/5002بسكرة ، اجلزائر، منشورة، جامعة 
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  ميكن للمؤسسات املالية غري املصرفية أن تقوم بعمليات التوظيف املايل كاحلصول على أسهم أو سندات
صادرة عن مؤسسات تعمل داخل الرتاب الوطين أو خارجه، وميكن أيضا ملؤسسات القرض أن تلجا إىل 

 االقرتاض على املدى الطويل، كما ميكنها أن تلجأ إىل طلب الديون اخلارجية؛ اجلمهور من أجل
  0699مت تدعيم دور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية أي الدور الذي استعاده من خالل قانون ،

 .وذلك بعدم متويل اخلزينة العمومية دون ضوابط، والتحكم أكثر يف شؤون النقد واالئتمان

بإصدار قانون  0660ورغم كل هذه القوانني إال أن النظام املصريف اجلزائري مل يعرف إصالحا جذريا إال عام       
، النقد والقرض، والذي جعل القانون املصريف اجلزائري يف سياق التشريعات املصرفية املعمول هبا يف البلدان األخرى

، واليت فتحت اجملال للمؤسسات املالية غري املصرفية 096نيو يو  09والت ميهد بإنشاء السوق النقدية يف اجلزائر يف 
للندخل يف السوق بصفتها مقرضة، كما مسحت هذه العملية بعد أن كانت حكرا على اخلزينة العمومية للبنك املركزي 

 .مبراقبة هذا السوق وذلك باستعمال أسعار للخصم تفوق أسعار الفائدة

 2661 قانون النقد والقرض:المطلب الثالث

يعترب قانون النقد والقرض من األمهية مبكان حيث قام بتنظيم النظام املصريف واليوق املصرفية وهذا وما سوف      
 . نوضحه يف هذا املطلب

 مفهوم قانون النقد والقرض وأهدافه: الفرع األول

يعد االصالح اجلديد من أبرز التحوالت اليت عرفتها املنظومة املصرفية اجلزائرية، والذي يعكس التوجه اجلذري      
-60)والفعلي حنو اقتصاد السوق متاشيا والتشريعات املصرفية للدول املتقدمة، وعلى إثره صدور قانون النقد والقرض 

، ومنظما للمهام املصرفية ، حبيث تضمن أفكارا 0699،0699ليكون مكمال للقوانني  0660أفريل  02يف ) 00
 .1جديدة فيما يتعلق بالتنظيم البنكي وأداءه

 :2وميكن اجياز أهداف هذا القانون يف ما يلي     

  حترير القطاع املصريف من التدخالت االدارية ومنح البنوك استقالليتها، وابعاد اخلزينة العمومية عن نظام
 بعد األن ملزمة مبكانيزمات منح القروض اليت أصبحت موكلة للجهاز املصريف فقط؛القرض، فلم تعد 

                                                           
 ، ص09، العدد 0660أفريل  02، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةاملتعلق بالنقد والقرض،  00-60قانون   1
 .520،صمرجع سبق ذكرهحممد طرشي،    2
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 اعادة صنع قواعد اقتصاد السوق واعادة تأسيس مالئة مؤسسات الدولة والبنوك؛ 
   ،رد االعتبار للبنك املركزي يف ما يتعلق بتسيري النقد، حيث مينح هذا القانون صالحيات واسعة لبنك اجلزائر

قود، احملافظة على استقرار قيمتها، تنظيم تداوهلا، ضبط سوق الصرف، الدخول يف السوق كإصدار الن
النقدية واملشاركة عن طريق التفاوض يف العقود اخلارجية، وتتصدر هذه الصالحيات وظيفة الرقابة النقدية ، 

 فيضع السياسة املالئمة هلا ويشرف على تطبيقها؛
 ضة لفائدة البنك املركزي؛تدعيم امتياز اصدار النقد بصفة حم 
 تويل جملس النقد والقرض لتسيري جملس إدارة البنك املركزي؛ 
 تشجيع االستثمارات األجنبية؛ 
 التطهري املايل ملؤسسات القطاع العمومي؛ 
 عدم التفرقة بني املتعاملني االقتصاديني العموميني واخلواص يف ميدان القرض والنقد؛ 
 على ممارسة املهنة املصرفية بشكل يضمن حتقيق تراكم رأس املال وتوجيه  إقامة نظام مصريف متطور وقادر

 مصادر التمويل؛
 توسيع شبكة البنوك التجارية؛ 
  تدعيم استقرار النظام املايل بسن جمموعة من القواعد االحرتازية اليت تساير التوجهات العاملية وتظمن االنفتاح

 .السليم على العامل

   انون النقد والقرضمبادى ق: الفرع الثاني 

 :1هي 00-60إن أهم املبادئ اليت جاء هبا قانون النقد والقرض      

 دائرة النقدية والدائرة الحقيقيةالفصل بن ال -2

حيث قبل هذا القانون كان النظام قائم على التخطيط املركزي لالقتصاد أين يتم اختاذ القرارات احلقيقية، أي      
تلك القرارات اليت تتخذ على أساس كمي حقيقي يف هيئة التخطيط وتبعا لذلك مل تكم هناك أهداف نقدية حبتة بل 

البارمج املخططة، غري ان هذا الوضع ألغي بعد ما مت اسناد اختاذ ان اهلدف األساسي هو تعبئة املوارد الالزمة لتمويل 
 :القارات النقدية للسلطة النقدية على أساس األهداف النقدية اليت حتددها ويهدف هذا املبدأ اىل

                                                           
 .069-069: ، ص ص5000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، تقنيات البنوكالطاهر لطرش  1
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 استعادة البنك املركزي لدوره يف قمة اجلهاز املصريف؛ 
 ماالته داخليا بني املؤسسات العمومية واخلاصة؛استعادة الدينار اجلزائري لوظائفه التقليدية وتوحيد استع 
 حتريك السوق النقدية وتنشيطها وأخذ السياسة النقدية ملكاهنا كوسيلة من وسائل الضبط االقتصادي؛ 
 اجياد مرونة نسبية يف حتديد سعر الفائدة من طرف البنوك؛ 
  حساب املؤسسات العامة اجياد الوضع املالئم ملنح القروض، والذي يقوم على شروط متييزية على

 واملؤسسات اخلاصة؛
 ة النقدية ودائرة ميزانية الدولةالفصل بين الدائر  -1

مل تعد اخلزينة حرة يف عملية اللجوء اىل االقراض ومتويل عجزها عن طريق اللجوء اىل البنك املركزي، بل أضحى      
 :األهداف التاليةمتويل اخلزينة قائما على بعض القواعد وقد مسح هذا املبدأ بتحقيق 

 ؛استقالل البنك املركزي عن الدور املتعاضم للخزينة 
 تقليص ديون اخلزينة اجتاه البنك املركزي وتسديد الديون السابقة املرتاكمة عليها؛ 
 احلد من األثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية. 
 ائرة مزانية الدولة ودائرة القرضالفصل بين د -3

أبعد قانون النقد والقرض اخلزينة على منحق القروض وبقي دورها يقتصر على متويل االستثمارات املخططة من      
 :طرف الدولة، وأصبح القطاع املصريف هو املسؤول عن منح القروض ويسمح هذا املبدأ ببلوغ األهداف التالية

 تقليص التزامات اخلزينة يف متويل االقتصاد؛ 
  ك لوظائفها التقليدية واملتمثلة يف منح القروض؛استعادة البنو 
 أصبح توزيع القروض ال خيضع اىل قواعد إدارية بل يرتكز أساسا على مفهوم اجلدوى االقتصادية للمشاريع. 
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة -2

والقرض كسلطة نقدية جاء قانون النقد والقرض ليلغي التعدد يف مراكز السلطة النقدية وتنصيب جملس النقد      
 :تتميز ب

 وحيدة لضمان انسجام السياسة النقدية؛ 
 مستقلة، لضمان تنفيذ هذه السياسة من أجل حتقيق األهداف النقدية؛ 
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 وموجودة يف الدائرة النقدية لضمان التحكم يف ادارة النقد وتفادي التناقضات بني األهداف النقدية. 
 وضع نظام بنكي على مستويين -1

صدور قانون النقد والقرض تأسيس نظام مصريف ذو مستويني، حيث أصبح البنك املركزي فيه بنك  نتج عن     
البنوك وله كل الصالحيات يف تسيري النقد واالئتمان والرقابة يف ظل استقاللية تامة، وميارس بنك اجلزائر هذه املهام 

همة الرقابية،مث جلنة مركزية املخاطر وعوارض الدفع، من خالل جملس النقد والقرض وكذا اللجنة املصرفية اليت تقوم بامل
أما فيما خيص البنوك التجارية فقد جتددت مهامها وكفاءهتا ومت توسعتها، لتتماشى مع النهج اجلديد من اإلصالح مع 
إحداث نوع من الرقابة عليها حلماية زبائنها، حيث مت إدخال نسب املخاطرة يف التعامل واستخدام ضمانات  

 .1نات الرهنكضما

 إصالح السياسة النقدية -9

 :قبل صدور هذا القانون ال ميكن احلديث عن سياسة نقدية يف اجلزائر كوهنا اشتملت على تناقضات متيزت ب     

 تداول نقدي كبري خارج اجلهاز املصريف؛ 
 ضعف يف تعبئة االدخار؛ 
 عجز هيكلي يف سيولة اجلهاز املصريف؛ 
  اجلزائريعدم قابلية حتويل الدينار. 

 (2016-2661)  الفترة االصالحات المصرفية خالل: الرابعالمطلب 

مع موازاة االصالحات اهليكلية يف االقتصاد اجلزائري، ميكن القول أنه مت إجناز الكثري يف  منذ مطلع التسعينات      
ر، األمر الذي أدى اىل تطوير جمال تنظيم وحتديث اجلهاز املصريف، السيما بالنسبة الحرتام معايري السالمة واحلذ

لالقتصاد اجلزائري من  القطاع املصريف، بدورها حتملت البنوك احلكومية حصة كبرية من املسؤولية طول الفرتة االنتقالية
االقتصاد املوجه اىل اقتصاد السوق، وهكذا دخلت املصارف اجلزائرية يف مرحلة االنفتاح والتنوع املهين و تعدد 

 .2الساحة املصرفية اجلزائرية ببنوك خاصة حملية وأجنبية اخلدمات وإثراء

                                                           
 .090-026، ص صمرجع سبق ذكرهفايزة لعراف،  1
اق مستقبية، سحنون، اصالحات املنظومة املصرفية يف اجلزائر واقع وأفاق مستقبليةن امللىت الوطين االوحلول املنظومة املصرفية يف اجلزائر واقع وأفحممد  2

 01،02، ص ص5002جوان 00-9جيجل،اجلزائر، يومي ،، جامعة الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة
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 02املؤرخ يف  00-60منها النظام رقم  واإلجراءاتوبعد قانون النقد والقرض جاءت جمموعة من االنظمة      
دينار  مليون 200املتعلق برأمسال البنوك واملؤسسات املالية، والذي حدد قيمة احلد األدىن لرأس املال  0660جوان 

 00املؤرخ يف  06-69مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات املالية، واألمر  000جزائري بالنسبة للبنوك، و
املتعلق باالعتماد االجياري، حيث تطرق اىل التكييف القانوين لعقد االعتماد االجياري، وكذلك  0669جانفي 

منها سياسة السوق املفتوحة وثبات  واإلجراءاتلتدابري ، كما مت تطبيق جمموعة من ا1حقوق والتزامات املتعاقدين
معدل اخلصم، ونظام االجراءات الوقائية خاصة على مستوى األموال اخلاصة وتصنيف احلقوق واملؤونات، وكذا توزيع 

 .التمويل إلعادةاملخاطر، سياسة انتقائية 

املختصة إثر وجود عدد من النقائص يف حيث قامت السلطات  5000مت تعديل قانون النقد والقرض سنة      
 00-00، باجراء عدد من التعديالت عليه متثلت يف إصدار األمر 00-60التطبيق العلمي لقانون النقد والقرض 

مل حتتوي على تعديالت جوهرية، غنما على تقليل  00-00، إال ان مواد االمر 5000فيفري  50املؤرخ يف 
السياسة النقدية، ويظهر جليا أن التعديالت اليت أدخلت على قانون النقد والقرض من  استقاللية بنك اجلزائر يف إدارة

 :2زين مهااهدفت اىل تقسيم جملس النقد والقرض اىل جه 00-00خالل األمر 

  ؛ضمن احلدود املنصوص عليها قانوناجملس االدارة الذي يشرف على إدارة وتسيري شؤون بنك اجلزائر 
 و مكلف بأداء السلطة النقدية، والتخلي عنه كمجلس إدارة لبنك اجلزائرجملس النقد والقرض وه. 

مما سبق نستخلص أن مع قانون النقد والقرض ظهرت أفكار العادة إصالح املنظومة املصرفية، فعمل على نزع       
ملنظمة لعمل اجلهاز االحتكار وإرساء قواعد املنمافسة بني البنوك يف امليدان املايل، كما تدعمت وفقه القوانني ا

 .املصريف

 1113تعديل قانون النقد والقرض في ظل أزمة البنوك الخاصة : الفرع األول

 :3من التعديالت اليت أدخلت على قانون النقد والقرض     

                                                           
 .505،501، ص صمرجع سبق ذكرهعادل زقرير،  1
 .060،069، ص ص مرجع سبق ذكرهحممد إليفي،   2
في  الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفيةاجنازات وحتديات، -بشري بن عيشي، عبد اهلل غامن، املنظومة املصرفية عرب االصالحات االقتصادية   3

 .02، ص5002جوان  00و 9، جامعة جيجل، اجلزائر، يومي تقنيات-مخاطر-األلفية الثالثة، منافسة
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  والذي يؤكد سلطة البنك املركزي النقدية وقوة  5001أوت  09الصادر يف : 22-13االمر رقم
املصرفية، حيث انه أضاف شخصان تابعان لوزارة املالية معينان من رئاسة تدخل الدولة يف املنظومة 

 .اجلمهورية من أجل تدعيم الرقابة ولقد دعم هذا االمر شروط إنشاء ومراقبة البنوك واملؤسسات املالية
  اخلاص باحلد االدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات  5002مارس  02الصادر يف : 12-12القانون

مليون دج  200حيدد احلد األدىن لرأمسال البنوك ب 0660ملة باجلزائر، فقانون املالية لسنة املالية العا
مليون دج للمؤسسات املالية، أما بصدور هذا القانون أصبح على البنوك واملؤسسات املالية 00وب

ر دج بالنسبة مليا5.2العاملة باجلزائر أن متتلك عند تأسيسها رأمسال حمرر كليا ونقدا يساوي على األقل 
 .مليون بالنسبة للمؤسسات املالية 200للبنوك و

  الذي حيدد شروط تكوين االحتياطي القانوين  5002مارس  02الصادر يف : 11-12القانون رقم
كحد   %02و %0لدى دفاتر بنك اجلزائرن وبصفة عامة ترتاوح معدل االحتياطي االجباري بني 

 .أقصى
  الذي خيص نظام ضمان الودائع املصرفية هبدف  5002رس ما 02الصادر يف : 13-12القانون

تعويض املودعني يف حالة عدم امكانية احلصول على الودائع من بنوكهم، يودع هذا الضمان لدى بنك 
، تساهم فيه حبصص متساوية، "شركة ضمان الودائع البنكية"اجلزائر وتقوم بتسيريه شركة مسامهة تسمى 

حسب املنظمة  %0نسبية لندوق ضمان الودائع املصرفية تقدر مبعدل سنويوتقوم البنوك بإيداع عالوة 
ديسمرب من كل سنة بالعملة احمللية، يتم  10العاملية للتجارة من املبلغ االمجايل للودائع املسجلة يف 

اللجوء اىل استعمال هذا الضمان عندما يكون البنك غري قادر على تقدمي الودائع للمودعني أي عند 
عن الدفع من طرف البنك، حبيث خيطر املودع بذلك ليقوم بالتوجه اىل صندوق ضمان الودائع  التوقف

 .املصرفية بالوثائق الالزمة والتعويض يكون بالعملة الوطنية فقط

 :باإلضافة اىل جمموعة من األوامر واألنظمة اليت نظمت العمل املصريف نذكر أمهها فيما يلي     

 حيث كان يهدف أساسا اىل تدعيم نشاط البنك 5000أوت  00الصادر يف : 02-21األمر ،
املركزي يف ادارة السياسة النقدية الوطنية، اىل جانب حتسني قدرته يف الرقابة على نشاط البنوك اخلاصة 

 :1األجنبية ومن أهم العناصر اليت جاء هبا
                                                           

الجريدة واملتعلق بالنقد والقرض،  00-01املعدل واملتمم لألمر  5000أوت  59املوافق ل  0210رمضان  09املؤرخ يف  02-00ألمر رقم  1
 .01-00: ، ص ص5000، اجلزائر،20، العدد الرسمية
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 لنقد والقرض والصرف والسهر ضرورة عمل بنك اجلزائر على استقرار األسعار وتوفري الشروط يف ميدان ا
 على االستقرار النقدي واملايل؛

 التأكد من سالمة ومالئمة وسائل الدفع اخلاصة بالبنوك، ورفض تلك اليت ال تتوفر فيها شروط السالمة؛ 
  إن أي مسامهة خارجية يف رأس مال البنوك واملؤسسات املالية اليت حيكمها القانون اجلزائري ال ميكن ان

على األقل من رأس مال الشركة،  %20 اطار شراكة، متثل املسامهة الوطنية املقيمة بتكون إال يف
 املسامهة الوطنية املقيمة ميكن أن تكون من قبل عدة شركاء وطنيني مقييمني؛

  إمتالك الدولة سهم نوعي يف رأس مال البنوك واملؤسسات املالية اخلاصة خيول هلا احلق يف ان متثل يف
 دون احلق يف التصويت؛اجهزة الشركة 

  إن أي تعديل يف القانون األساسي ألي بنك او مؤسسة مالية جيب ان يكون برتخيص من حمافظ البنك
 املركزي؛

  يتعني على البنوك واملؤسسات املالية االخنراط يف مركزية االخطار وتزويدها بأمساء املستفيدين من
املسحوبة، مبالغ القروض غي املسددة، والضمانات  القروض، وطبيعة القروض املمنوحة وسقفها واملبالغ

 املعطاة لكل قرض؛
  تلتزم البنوك واملؤسسات املالية بوضع نظام رقابة داخلي ناجع، يهدف اىل التأكد من مدى التحكم يف

نشاطاهتا واالستعمال الفعال ملواردها، صحة املعلمات املالية، السري احلسن للمسارات، واألخذ بعني 
 .جممل املخاطر مبا يف ذلك خماطر العملةاالعتار 

  1، والذي يهدف اىل5001أفريل  09الصادر يف  :12-23النظام رقم: 
 حتديد القواعد العمة املتعلقة بالشروط البنكية املطبقة على العمليات املصرفية للبنوك واملؤسسات املالية؛ 
  منتجات إدخار وقروض جديدة؛امكانية أن تقرتح البنوك واملؤسسات املالية على زبائنها 
 يتعني إخضاع كل منتج جيد يف السوق اىل ترخيص مسبق مينحه بنك اجلزائر؛ 
  يتعني على البنوكواملؤسسات املالية أن تبلغ زبائنها بالشروط البنكية اليت يقصد هبا العمالت واملكافأت

استعمال احلسابات املفتوحة على العمليات املصرفية، كما يتعني عليها أن تطلعهم كذلك بشروط 
 ؛وأسعر اخلدمات املختلفة اليت تسمح هبا وكذلك االلتزامات املتبادلة بني البنك والزبون

                                                           
، حيدد القواعد العامة املتعلقة بالشروط البنكية الكبقة على 5001أفريل سنة  09املوافق لـ 0212مجادي االول عام  59املؤرخ يف  00-01نظام رقم    1

 .20، ص 5001يونيو  05، الصادر بتاريخ 56، العدد20، السنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالعمليات املصرفية، 
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  أوضح نسب الفائدة الدائنة واملدينة اليت يتم حتديدخا من قبل البنوك واملؤسسات املالية بكل حرية وال
مجاية على القروض املوزعة من طرف البنوك ميكن يف كل احلاالت أن تتعدى نسب الفائدة الفعلية اال

 واملؤسسات املالية ؛
 فتح واقفال احلسابات بالدينار، منح دفرت : يتعني على البنوك أن تقدم جمانا اخلدمات املصرفية القاعدية

الشيكات، منح دفرت االدخار، عمليات الدفع وعمليات السحب نقدا لدى الشباك، اعداد وارسال  
ال أشهر اىل الزبون، عملية حتويل من حساب اىل حساب على مستوى نفس كشف احلساب لكل ث

 .البنك
  املتضمن نسب املالئة املطبقة على البنوك 5002فيفريي 09املؤرخ يف : 12-22النظام رقم ،

واملؤسسات املالية، والذي جاء توافقا مع مقررات جلنة بازل فيما خيص تطبيق معايري كفاية رأمسال 
لزم البنك اجلزائر مجيع البنوك واملؤسسات املالية اليت متارس نشاطها يف اجلزائر باحرتام بصفة البنوكن فقد أ

بني معامل أمواهلا اخلاصة  %6.2مستمرة على أساس فردي أو جممع معدل حد ادىن للمالئة قدره 
أخرى، القانونية من جهة وجمموع خماطر القرض وخماطر العملياتية وخاطر السوق املرجحة من جهة 

، ويشرتط ان تغطى األموال اخلاصة القاعدية كال من خماطر 5002أكتزبر  00وذلك ابتداءا من 
على األق، وتشكل البنوك واملؤسسات املالية حمفظة أمان تتكون  %0االئتمان التشغيل والسوق بواقع 
سات املالية  من خماطرها املرجحة، وكذلك تصرح البنوك واملؤس %5.2من اموال خاصة قاعدية تغطي 

 .1كل ثالث أشهر للجنة املصرفية وبنك اجلزائر بالنسب املذكورة أعاله

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .552، صمرجع سبق ذكرهزقرير،  عادل  1
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 هيكل النظام المصرفي الجزائري وتطور اداءه: المبحث الثاني

يتناول هذا املبحث بنية اجلهاز املصريف اجلزائري من خالل توضيح جمموعة من املؤشرات على غرار عدد      
الوكاالت والكثافة املصرفية باإلضافة اىل عدد  احلسابات املفتوحة، وكذا أصول القطاع املصرفني كما نتطرق اىل 

عام وخاص، ذلك ملعرفة مدى سيطرة القطاع العام  هيكلة كل من الودائع والقروض على أساس تقسيمهما اىل قطاع
 .على كل من حجم القروض والودائع

 :وهلذا قسمنا هذا املبحث اىل العناصر التالية     
 بنية اجلهاز املصريف؛: املطلب االول 
 هيكل الودائع يف النظام املصريف اجلزائري؛: املطلب الثاين 
 ريف اجلزائري؛هيكل القروض يف النظام املص:املطلب الثالث 
 اجلزائري صالبة القطاع املصريف: املطلب الرابع. 

 بنية الجهاز المصرفي : المطلب األول

 هيكل الجهز المصرفي :الفرع األول

مصرفا ومؤسسة مالية، تقع مقراهتا االجتماعية  56، بقي النظام املصريف يتشكل من 5009يف هناية      
 :1باجلزائر العاصمة منها

 مصارف عمومية من بينها صندوق التوفري؛ ستة 
 ؛أربعة عشر مصرفا خاص، برؤوس أموال أجنبية، من بينهم مصرفا واحدا برؤوس أموال خمتلطة 
  مؤسسات مالية، من بينها مؤسستني عموميتني؛( 01)ثالثة 
  عمومية؛( 01)شركات تأجري، من بينها ثالثة ( 02)مخسة 
 معتمدة للقيام بالعمليات املصرفية واليت اختذت يف هناية للتأمني الفالحي( 00)تعاضدية واحدة ،

 .صفة مؤسسة مالية 5006
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 تطور الكثافة المصرفية:الفرع الثاني

 :ة املصرفيةة على الرتاب الوطين، وكذا الكثافميثل اجلدول التايل عدد الوكالت املصرفي     

 1129-1119الفترة عدد الوكاالت والكثافة المصرفية خالل :  01الجدول رقم

 5009 5002 5002 5001 5005 5000 5000 5006 5009 5000 السنة

 0200 0220 0259 0260 0209 0220 0190 0152 0100 0511 عدد الوكاالت
 52600 52990 52910 52200 52100 52200 59100 59000 59200 52000 الكثافة املصرفية

 .5002،5009 ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائرتقارير بنك اجلزائرمن اعداد الباحث اعتمادا على : المصدر

 :ولتوضيح أكثر نستطيع متثيل اجلدول باملنحىن التايل    

 1129-1119خالل الفترة  تطور عدد الوكالت المصرفيةمنحنى بياني يمثل   :12الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .00من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم :المصدر

يالحظ من خالل اجلدول واملنحى أن عدد الوكاالت املصرفية يف زيادة مستمرة، وتبقى البنوك العمومية تواصل      
ودة هيمنتها من خالل أمهية وكاالهتا املنتشرة عرب الرتاب الوطين، يف حني تبقى شبكات وكاالت املصارف اخلاصة حمد

 .على الرغم من زيادهتا خالل السنوات األخرية
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وكالة للمصارف اخلاصة،  522، مقابل 5009وكالة سنة  0020حيث بلغ عدد وكاالت املصارف العمومية      
مقابل  0091بلغت الوكاالت العمومية  5000وكالة للبنوك اخلاصة، ويف  599وكالة و 0000بلغت  5000ويف 

يف حني وكاالت املصارف اخلاصة بلغ  0060بلغت وكاالت املصارف العمومية  5005 للبنوك اخلاصة ويف 502
وكالة للمؤسسات املصرفية  152يف مقابل  0001بلغ وكاالت التابعة للمصارف العمومية  5002، ويف 100

خلاصة وكالة للمصارف ا 129وكالة و  0051بلغ وكاالت املؤسسات املصرفية العمومية  5002اخلاصة، ويف سنة 
وكالة للمؤسسات  122وكالة مقابل  0012بلغ عدد الوكاالت التابعة للمصارف العامة  5009وأخري ويف 

 . 1اخلاصة

 :كما ميكن رسم املنحىن املمثل للكثافة املصرفية على النحو التايل      

 1129-1119الكثافة المصرفية خالل الفترة  تطور منحنى بياني يمثل:  13 الشكل رقم

 

 .00من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم :المصدر

أين اخنفضت يف  5000كما نالحظ من اجلدول واملنحىن أن الكثافة املصرفية كانت يف ارتفاع مستمر اىل غاية       
كن بوترية ل 5009اىل غاية  5001فاع يف سنة إال أهنا عاودت االرت 5005وواصلت االخنفاض يف  5000سنة 
 .يفة جداضع

                                                           
-http://www.bankالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر،على املوقع  5009،5000،5005،5002،5009بنك اجلزائر، التقارير السنوية   1
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 عدد الحسابات المفتوحة:الفرع الثالث

 :ميثل اجلدول التايل تطور عدد احلسابات املفتوحة من قبل البنوك باإلضافة اىل مراكز الصكوك الربيدية     

 

عدد الحسابات المفتوحة من طرف المصارف لصالح العمالء المودعين خالل الفترة : 11 الجدول رقم
1119-1129 

 5009 5002 5002 5001 5005 5000 5000 5006 5009 السنة
 1.61 1.63 1.62 - 1.9 1.9 1.1 - 2.9 عدد احلسابات املفتوحة

 بنك اجلزائر، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر لسنوات  من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير: المصدر
5009،5000،5005،5002،5009 

إن مستوى الصريفة منظورا اليه من وجهة نظر عدد احلسابات املفتوحة من طرف املصارف لصاحل الزبائن      
حساب لكل شخص يف  0.0ومن طرف مراكز الصكوك الربيدية يقدر حبوايل  1(بالدينار والعملة الصعبة)املودعني 

حساب لكل شخص يف  5.62لغت حيث ب 5009، وهي يف زيادة مستمرة اىل غاية اىل 5009سن العمل يف 
 .سن العمل

 تطور أصول القطاع المصرفي:الفرع الرابع

 :ميثل اجلدول التايل نسبة أصول القطاع املصريف اىل الناتج الداخلي     

-1121نسبة إجمالي أصول القطاع المصرفي الى إجمالي الناتج الداخلي خالل الفترة : 13 الجدول رقم
1129 

 5009 5002 5002 5001 5005 5000 5000 5009 5000 5009 السنة
نسبة إمجايل أصول 

 قطاع املصارف
90.2% 70% 66.3% 66.9% 62.1% 61.7% 62.2% 69.8% 75.3% 02.2% 

، التطور االقتصادي والنقدي اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر من إعداد الباحث :المصدر
 .5005،5002،5009للجزائر،

                                                           
 http://www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع . 009التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، ص  5009التقرير السنوي  بنك اجلزائر،  1
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 :ويوضح املنحى هذا التطور بشكل أدق على النحو التايل     

 1129-1119تطور نسبة اجمالي أصول القطاع المصرفي خالل الفترة  منحنى بياني يمثل: 14 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 .01من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم  :المصدر

يف أصول املصارف اىل امجايل الناتج ( املصارف، املؤسسات املالية) تتمثل نسبة امجايل أصول قطاع املصارف      
 5000سنة  %00اىل  5009سنة  %90.2الداخلي، ويالحظ من خالل اجلدول أن هذه النسبة ارتفعت من 

 %99.9وبلغت  5000ة ، غري أهنا ارتفعت سن%99.1حيث بلغت  5009إال أهنا عاودت اهلبوط سنة 
، ويرجع هذا النقص يف النسبة اىل الزيادة يف 5005سنة  90.0و  %95.9لتصل اىل  5000واخنفضت سنة 

،اال أهنا 1امجايل الناتج الداخلي لقطاع احملروقات باألسعار اجلارية أكثر من تلك املتعلقة بأصول القطاع املصريف
 .5009سنة  %02.2 عاودت الصعود يف السنوات األخرية حيث بلغت

 

 

 

 

                                                           
 http://www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع . 002التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، ص  5000بنك اجلزائر، التقرير السنوي   1
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 اصول المؤسسات المالية:الفرع الخامس
 :ميثل اجلدول التايل امجايل األصول للمؤسسات املالية وكذا حجم القروض املوزعة     

 1129-1121اجمالي أصول المؤسسات المالية والقروض الموزعة خالل الفترة : 12 الجدول رقم
 مليار دينار

 1129 1121 1122 1123 1121 1122 1121 السنة
 92.9 96.1 91.3 91.1 16.6 99.2 91 إجمالي أصول المؤسسات المالية

 16.1 11.9 29.9 22.3 32.1 36.6 19.3 القروض الموزعة
 التطور االقتصادي والنقدي للجزائر، ،من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر: المصدر

 .5005،5002،5002،5009لسنوات   
عة للمؤسسات المالية خالل تطور اجمالي األصول والقروض الموز أعمدة بيانية تمثل   :21 رقم الشكل 

 1129-1121الفترة 
    

 

 

 

 

 

 .02من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : المصدر

تطور امجايل أصوهلا أن نشاط املؤسسات املالية ضعيفا ويشهد على ذلك والشكل السابقني  يالحظ من اجلدول      
ويعود هذا االخنفاض  يف نشاط توزيع القروض اىل مواردها احملدودة، بالنظر اىل صعوبات اقرتاض مبالغ عالية يف 

، باإلضافة اىل كون نشاطهم ال يتضمن مجع الودائع 1السوق النقدية بني املصارف ، أين تستمر وضعية فائض السيولة
وف النقدية املواتية والعرض املتزايد للسكنات االرتفاع يف القروض الرهنية املقدمة كما تفسر الظر . 2من طرف اجلمهور

                                                           
 http://www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع . 052التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ، ص  5005التقرير السنوي بنك اجلزائر،   1
 http://www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع . 009التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ، ص  5002التقرير السنوي بنك اجلزائر،   2
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لكن، بسبب فائض السيولة مل تكن زيادة القروض الرهنية متبوعة بزيادة . 5009و 5009من طرف املصارف بني 
 .1يف اعادة متويلها لدى املؤسسة املالية املفوضة

   ظام المصرفي الجزائريفي الن هيكل الودائع: المطلب الثاني

أمواال متلقاة من اجلمهور، تلك اليت يتم " تعترب وديعة 00-60 النقد والقرض من قانون 00بناءا على املادة      
تعترب امواال  تلقاها بشرط إعادهتما إال أنه التلقيها من الغري، والسيما بشكل ودائع مع حق استعماهلا حلساب من 

 :متلقاة من اجلمهور مبفهوم هذا القانون

  من رأس املال، وألعضاء  %2األموال املتلقاة واملتبقية يف احلساب والعائدة ملسامهني ميلكون على األقل
 جملس االدارة وللمديرين؛

 2."األموال الناجتة عن قروض املسامهة 

 والخاصةتوزيع الودائع على البنوك العمومية : الفرع األول

التايل هيكل الودائع يف البنوك اجلزائرية وحصة كل من البنوك العمومية واخلاصة، كما مت تقسم  الشكليبني      
 :الودائع اىل الودائع اجلارية والودائع ألجل

 1129-1111تطور اجمالي الودائع الجارية وألجل وبضمان خالل الفترة  :29الشكل رقم        

      

 

 

 

 

 .05من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات امللحق رقم  :المصدر

                                                           
 .000، ص مرجع سبق ذكرهالتطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،  5009تقرير السنوي ال بنك اجلزائر،  1
 .60، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق حبار،  2
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زيادة مستمرة يف حجم الودائع، كما يالحظ أن حجم  والشكل السابق 05خالل امللحق رقم يالحظ من       
حتت الطلب   الودائع أن ت الطلب والودائع ألجل، كما ينب الودائع بضمان تعرب ضعيفة جدا مقارنة بالودائع حت

أحبت الودائع ألجل  5002، إال أنه يف 5002-5009نت دوما أكرب من الودائع ألجل خالل الفرتة كا
حيث بلغت  5009، وكما هو احلال لسنة (مليار دينار 1690.0)تفوق الودائع اجلارية ( مليار دينار 2221.2)

 .ايل هلذه السنةجع حجم الودائع االمجامع تر ( 1015.5)والودائع اجلارية ( 2206.1)الودائع ألجل 

سيطرة املصارف العمومية على حجم الودائع سواء كانت حتت الطلب أو ألجل والودائع لضمان نالحظ كما        
 :والشكل التالينيمقارنة باملصارف اخلاصة وهذا ما يوضحه اجلدول  

 1129-1111حصة البنوك العمومية والخاصة من مجمل الودائع خالل الفترة  :11 جدول رقم
 5009 5002 5002 5001 5005 5000 5000 5006 5009 5000 5009 5002 السنة

حصة 
البنوك 

 العمومية

93.3% 92.9% 93.1
% 

92.2
% 

90.0% 89.8% 89.1
% 

90.0% 86.6
% 

87.7
% 

88.3
% 

87.1% 

حصة 
البنوك 

 اخلاصة 

6.7% 7.1% 6.9% 7.8% 10.0% 10.2% 10.9
% 

12.9% 13.4
% 

12.3
% 

11.7
% 

12.9% 

 .5009،5005،5009من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر : المصدر

يالحظ تطور حصة البنوك اخلاصة من قيمة الودائع جممعة إال أهنا ال ترقى اىل املستوى املطلوب مقارنة باهليمنة      
، ويرجع ذلك اىل أن من الودائع يف أعلى مستوياهتا %05.6ة متثل عللبنوك العمومية، حيث أن البنوك اخلاصة جمتم

قطاع احملروقات ممثال بالعديد من املؤسسات العمومية ال يزال يهيمن على االقتصاد الوطين وبالتايل فان الودائع اليت 
يقوم بتجميعها هذا القطاع ستعود بالدرجة األوىل اىل البنوك العمومية، أما السبب الثاين فيتعلق بثقة اجلمهور بالبنوك 

 .  1د أزمة البنوك اخلاصةاخلاصة، خاصة بع

 :وهذا ما يوضحة الشكل بصورة واضحة     

 

 
                                                           

، 06، العدد األكادمية للدراسات االجتماعية واالنسانيةعبد الرزاق حبار،تطور مؤشرات األداء ومسار االصالحات يف القطاع املصريف اجلزائري،   1
 .22، ص 5001لشلف، جامعة ا



 أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية: الفصل الرابع
 

181 
 

 تطور حصة البنوك العمومية والخاصة من اجمالي الودائع المتلقاة خالل الفترة: 29 الشكل رقم
 1111-1129. 

 

  

 

 

 

 

 .02من اعداد الباحث اعتمادا على البيانات السابقة للجدول رقم: المصدر

 توزيع الودائع حسب القطاعات: الثاني الفرع

  :ميثل اجلدول والشكل التاليني حصة كل من القطاع اخلام واخلام من الودائع جمتمعة     

 1129-1111توزيع الودائع حسب القطاع العمومي والخاص خالل الفترة : 19 الجدول رقم
500 5009 5000 5009 5002 السنة

6 
5000 5000 5005 5001 5002 5002 5009 

حصة القطاع 
 العام

42.3
% 

47.1
% 

52.7
% 

51.7
% 

42.3
% 

45.4
% 

47.% 42.4% 41.6
% 

44.9
% 

41% 36.9% 

حصة القطاع 
 اخلاص
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48.3
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% 
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% 

52.7
% 

57.6% 58.4
% 

55.1
% 

59% 63.1% 

 .5009،5005،5009من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر  :المصدر
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 .1129-1111حصة القطاع العام والخاص من إجمالي الودائع خالل الفترة : 29الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .09من اعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

 %25.6األسر، اليت كانت متثل  انتقلت حصة الودائع امللتقطة من طرف املصارف لدى املؤسسات اخلاصة و     
، بينما توجد حصة ودائع القطاع 5009يف  %29.1، اىل 5000يف هناية  %20.1و  5009يف هناية 

، 5009، يف حالة اخنفاض سنة 5000يف هناية " 25.0و  5009يف هناية  %20.0العمومي، اليت كانت متثل 
احلصة النسبية لودائع القطاع العمومي اىل التباطؤ القوي يف ودائع قطاع يف حيث يعود هذا االخنفاض الطفيف 

 .احملروقات

، 5000سنة  %50.5مقابل ارتفاع قدره  %9.2-يالحظ اخنفاض الودائع اجملمعة لدى القطاع العمومي      
، مما ادى اىل ارتفاع حصة 5000يف سنة  %05مقابل  %09.6وهذا مقارنة بارتفاع ودائع املؤسسات اخلاصة 

 5000سنة  %22.9الودائع، حيث انتقلت من الودائع اجملمعة من طرف املصارف لدى القطاع اخلاص يف امجايل 
 .5005سنة  %20.9اىل 

سنة  %8.9، اخنفضت ب 5002يف الودائع اجملمعة لدى القطاع العمومي سنة  %52.1رغم الزيادة بنسبة      
، عكس ذلك عرفت الودائع اجملمعة لدى القطاع 5009سنة  %19.6و واصلت االخنفاض لتصل  5002

 .5002يف " 00.6و  5002يف  %0.2مقابل  %07 ة طفيفة جدا، قدرها االقتصادي اخلاص زياد
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 لميل الحدي،الميل المتوسط والمرونة الدخلية للودائع المصرفيةا:الثالث الفرع

ميثل اجلدول و الشكل التاليني تطور امليل املتوسط وامليل احلدي واملرونة الدخلية للودائع املصرفية خالل الفرتة      
 :على النحو التايل 5002-5009

قياس الميل الحدي، المتوسط والمرونة الدخلية للودائع المصرفية خالل الفترة  : 19 الجدول رقم
1111-1129. 

املرونة الدخلية للودائع  امليل احلدي الودائع إلمجايلامليل املتوسط  الناتج احمللي اخلام ائعإمجايل الود السنة
 رفيةاملص

5002 5690,9 0291.9 0,16    
5009 1209,2 9250.9 0,20 0,29 0,20 
5000 2200,1 6109.5 0,26 0,50 5,95 
5009 2090,9 00661.9 0,20 0,19 0,90 
5006 5146,4 6699.0 0,25 0,05 0,01 
5000 5819,1 00660.9 0,26 0,11 0,96 
5000 6733,0 02206.9 0,29 0,19 0,09 
5005 7235,8 02921.0 0,29 0,19 0,91 
5001 7787,4 09920.5 0,20 0,99 0,29 
5002 9117,5 00525.2 0,21 5,52 2,52 
5002 9200,7 09260.6 0,22 -0,01 -0,51 
5009 9079,9 00209.9 0,25 -0,15 -0,59 

 ، التطور االقتصادي والنقدي،من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر: المصدر
5009،5005،5002،5009. 

 :يتم حساب امليل املتوسط وامليل احلدي للودائع واملرونة الدخلية للودائع على النحو التايلحيث  

 ؛احمللي اخلامالناتج /إمجايل الودائع = امليل املتوسط 
 ؛التغري يف الناتج احمللي اخلام/التغري يف الودائع = امليل احلدي للودائع 
 الناتج احمللي /التغري الناتج احمللي اخلام(/)الودائع/التغري يف الودائع= )املرونة الدخلية للودائع املصرفية

 .(اخلام
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والمرونة الدخلية خالل الفترة منحنى بياني يمثل الميل الحدي، المتوسط : 26الشكل رقم 
1111-1129. 

 

 

 

 

 

 

 .00من إعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

 في النظام المصرفي الجزائري هيكل القروض:المطلب الثالث

تعد القروض من بني ادوات التمويل املهمة يف أي اقتصاد على مستوى العامل وسوف نعرض يف هذا املطلب      
 .وتطور حجم القروض على مستوى النظام املصريف اجلزائريأمهية 

 القروض الممنوحة :الفرع األول

خارج املستحقات املعاد ) 5009-5002خالل الفرتة  بيانات نشاط القروض لالقتصاد الشكل التايل يعرض     
 (:شرائها من طرف اخلزينة
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بيانية تمثل حجم القروض الممنوحة للقطاع العام والخاص خالل الفترة  أعمدة :11الشكل رقم 
1111-1129 

   
   

 

 

 

 

 .01من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات امللحق رقم  :المصدر

منوا متواصال يف القروض املوزعة من طرف املصارف خالل فرتة  و املنحىن 01خالل امللحق رقم نالحظ من      
أن الزيادة يف القروض املوجهة للقطاع اخلاص أكرب منها يف القروض املوجهة للقطاع العام، وميكن الدراسة، حيث 

 :توضيح ذلك على النحو التايل

مقابل  %09.9اىل  5009بعد طرح الديون غري الناجعة املعاد شرائها، تصل الزيادة يف القروض املصرفية يف      
، بينما 5000يف  %02مقابل  %09.5ة للقطاع اخلاص بنسبة ، وزادت القروض املمنوح5000يف   02.0%

، وانتقلت حصة القروض 5000يف  %09.9مقابل  %50.2للقطاع اخلاص بنسبة  زادت القروض املمنوحة
 .50091يف  %22اىل  5000يف  %22.0املمنوحة للقطاع اخلاص من 

مقابل  %00.0يف ذلك املستحقات املعاد شرائها من طرف اخلزينة العمومية  بلغ ارتفاع قروض املصارف مبا     
ادماج قيمة ) ، وبلغ ارتفاع القروض املمنوحة للقطاع العمومي 5000يف  %02.9و  5000يف سنة  50.0%

،  5000سنة " 50.9مقابل     %50.5نسبة ( اعادة شراء االستحقاقات غري الناجعة من طرف اخلزينة العمومية

                                                           
 .052،ص  مرجع سبق ذكره، 5009بنك اجلزائر التقرير االقتصادي والنقدي للجزائر  1

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

 القطاع الخاص

 القطاع العمومي



 أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية: الفصل الرابع
 

186 
 

صافية  %00.0والقروض املمنوحة للقطاع العمومي  %01.5ما ارتفعت القروض املمنوحة للقطاع اخلاص بنسبة ك
 1من اعادة شراء االستحقاقات

وهو ما يوافق ارتفاع للقروض بواقع  5001مليار دج يف هناية  2022.2بلغ جمموع قروض املصارف       
ا يف ذلك االستحقاقات املعاد شرائها من طرف مب 5000يف  %50، و5005يف  %09.9مقابل   50.1%

 %50.5مقابل %06.1، وبلغ منو القروض املمنوحة للقطاع العمومي 5005و 5000اخلزينة العمومية يف 
 2مبوجب القروض املمنوحة للقطاع اخلاص

اخلزينة منوا متواصال يف القروض املوزعة من طرف املصارف، وخالل هذه السنة قامت  5002سجلت سنة       
مليار دج، وبلغ جمموع قروض  102.1العمومية بإعادة شراء مستحقات على الشركات العمومية مبلغ امجايل قدره 
، 5002مليار دج يف هناية  0502.9املصارف، خارج املستحقات غري الناجعة املعاد شرائها من طرف اخلزينة، 

وبلغت الزيادة يف  5001يف  %50.1 و 5002سنة  %59.5مقابل  %00.6مايعادل زيادة يف القروض 
يف  %02.0يف القطاع اخلاص مقابل  %02، و 5002يف  %16.0مقابل  %6.0القروض لدى القطاع العام 

50023. 

، حيث بلغ امجايل القروض، بعد طرح 5009استمر التباطؤ يف وترية منو القروض املصرفية املوجهة لالقتصاد يف      
، %9.0، أي بنمو قدره (دينار جزائريمليار  0600.9)ن طرف اخلزينة العمومية د شرائها مااملستحقات املع

 .50024سنة  %59.5و  5002يف  %00.6مقابل 

 وك العمومية والخاصةحصة البن: الفرع الثاني

 : حصة البنوك العمومية واخلاصة من امجايل القروض املمنوحة والشكل التاليني يعرض اجلدول

 

 

                                                           
 .006، ص مرجع سبق ذكره، 5005بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي والنقدي  1
 000، ص مرجع سبق ذكره، 5001بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي والنقدي للجزائر   2
 .69ص  مرجع سبق ذكره،، 5002التقرير االقتصادي والنقدي للجزائربنك اجلزائر،   3
 .96، ص مرجع سبق ذكره، 5009بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي والنقدي للجزائر   4
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 1129الى  1111البنوك العمومية والخاصة من إجمالي القروض من حصة :19 الجدول رقم

 حصة البنوك اخلاصة حصة البنوك العمومية السنة
1111 92.6% 7.4% 
1119 90.7% 9.3% 
1119 88.5% 11.5% 
1119 87.5% 12.5% 
1116 87.9% 12.1% 
1121 86.8% 13.2% 
1122 85.7% 14.3% 
1121 86.7% 13.3% 
1123 86.5% 13.5% 
1122 87.8% 12.2% 
1121 87.5% 12.5% 
1129 87.6% 12.4% 

 .5009،5005،5009من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر :المصدر

 :وألكثر توضيح ميكن رسم األعمدة البيانية التالية     

بيانية تمثل حصة البنوك العمومية والخاصة من حجم القروض الممنوحة خالل الفترة  أعمدة: 12الشكل رقم
1111-1129 

 
 

 

 

 

 .09من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم  :المصدر

 حصة البنوك العمومية
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 5002من اجلدول واملنحىن أن حصة البنوك العمومية من القروض املمنوحة يف تراجع ابتداء من سنة  يالحظ      
، يف املقابل نالحظ تطور حلصة البنوك اخلاصة حيث كانت 5000سنة  %92.0لتصل اىل  %65.9حيث بلغت 

اىل  5009 ، إال أهنا عاودت الرتاجع اىل أن وصلت سنة5000سنة  %02.1لتصل اىل  5002سنة 0.2%
، وهذا ما يوضح 5009سنة  %90.9فاسحة اجملال الرتفاع حصة البنوك العمومية من جديد لتصل  05.2%

 .هيمنة القطاع العمومي على املصارف رغم قلة املصارف العمومية مقارنة باملصارف اخلاصة

 يل المتوسط والحدي والمرونة الدخلية للقروض المصرفيةالم:الفرع الثالث

املصرفية خالل الفرتة  لقروضميثل اجلدول و الشكل التاليني تطور امليل املتوسط وامليل احلدي واملرونة الدخلية ل     
 :على النحو التايل 5002-5009

-1111الميل الحدي، المتوسط، والمرونة الدخلية للقروض المصرفية خالل الفترة  :16 الجدول رقم
1129. 

جمموع القروض  السنة
 وحةاملمن

الناتج احمللي 
 اخلام

امليل املتوسط المجايل 
 االقروض

امليل 
 احلدي

املرونة الدخلية للقروض 
 املصرفية

5002 1778.9 0291.9 0,52   
5009 1904.1 9250.9 0,55 0,01 0,29 
5000 2203.7 6109.5 0,52 0,19 0,00 
5009 2614.1 00661.9 0,52 0,52 0,01 
5006 3085.1 6699.0 0,10 -0,29 -0,61 
5000 3266.7 00660.9 0,50 0,06 0,56 
5000 3724.7 02206.9 0,59 0,09 0,90 
5005 2592.9 02921.0 0,50 0,25 0,92 
5001 2022.2 09920.5 0,10 0,09 1,69 
5002 9205.6 00525.2 0,19 5,59 0,12 
5002 0502.9 09260.6 0,22 -0,06 -1,02 
5009 0600.9 00209.9 0,22 0,09 0,00 

 ، التطور االقتصادي والنقدي،من إعداد الباحث اعتمادا على تقارير بنك اجلزائر: المصدر
5009،5005،5002،5009 
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 :يتم حساب امليل املتوسط وامليل احلدي للقروض واملرونة الدخلية للقروض على النحو التايلحيث 

 ؛الناتج احمللي اخلام/ قروضإمجايل ال= امليل املتوسط 
 ؛التغري يف الناتج احمللي اخلام/ قروضالتغري يف ال= قروضامليل احلدي لل 
 الناتج احمللي /التغري الناتج احمللي اخلام(/)قروضال/قروضالتغري يف ال= )املصرفية قروضاملرونة الدخلية لل

 .(اخلام
المصرفية خالل الفترة منحنى بياني يمثل الميل المتوسط الحدي والمرونة الدخلية للقروض : 11الشكل رقم 

1111-1129. 
 

 

 

 

 

 

 .06من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدول رقم : المصدر

 الجزائري صالبة القطاع المصرفي: المطلب الرابع

كان   5006كن يف هناية سنة للبنوك العامة، ول امللكية للبنوك اخلاصة أعلى منه إن معدل العائد على حقوق      
على حقوق امللكية للبنوك العمومية أعلى منه يف البنوك اخلاصة، كما أن معدل العائد على حقوق  معدل العائد

يف  %52,00، و5000يف  %51.92امللكية للبنوك العمومية مستمر يف التحسن فكانت النسبة تقدر ب 
سنة  %50.9، يف حني أن معدل حقوق امللكية للبنوك اخلاصة اخنفض اىل 5006يف  %52,61لتبلغ  5009
، كما أن معدل العائد على األصول للبنوك العمومية يف اجلزائر كان 5009ة سن %52.90، حيث كان 5006
، بينما بلغت %0.09بلغت النسبة  5006، ومع هناية 5009سنة  %0.66، و5000خالل سنة  0.90%
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معدالت العائد على األصول يف البنوك األجنبية واخلاصة نسبا أعلى حيث بلغت 
 .5000،5009،50061على التوايل خالل 1.59%،1.50%،1.50%

العائد ) ةتعد مردودية املصارف العمومية واخلاصة مرضية حيث تقدر مردودية األموال اخلاص 5001يف سنة      
، كما بلغت نسبة مالءة املصارف %0.0و مردودية األصول بنسبة  5001يف سنة  %06.0بـ ( على رأس املال

بأكثر من ( اليت ختص األموال اخلاصة القاعدية) ، حيث تقدر النسبة األوىل5001يف هناية سنة مستوى مرتفعا 
 .2 1، أي مبعدالت أعلى بكثري من املعايري املوصى هبا يف اطار جلنة بازل50%

 مقارنة ب فدة، على الرغم من االخنفاض الطفيتبقى مردودية املصارف العمومية واخلاصة جي 5002يف سنة      
، %50.9نقطتني ليصل اىل ب( ئد على رأس املالالعا) ، حيث اخنفض معدل مردودية األموال اخلاصة 5002

، كما بلغ 5002يف سنة  %0.61مقابل  %0.61عند ( العائد على األصول)واستقر معدل مردودية األصول 
وكانت نسبة مالئة األموال اخلاصة  %02.6معدل مالءة املصارف بالنسبة لألموال اخلاصة القاعدية 

 .09.03%النظامية

، على الرغم من االخنفاض الطفيف ملردودية 5009بقيت مردودية املصارف العمومية واخلاصة جيدة سنة      
، حيث بلغ معدل مردودية األموال اخلاصة 5002و 5002األموال اخلاصة مقارنة باملعدالت املسجلة يف 

، وبلغ معدل املالءة بالنسبة لألموال اخلاصة القاعدية %0.91دية األصول فقد بلغ أما معدل مردو  09.02%
 .09.64%وبلغت نسبة املالئة لألموال اخلاصة النظامية  09.2%

 

 

 

 
                                                           

ماجستري غري منشورة، ،رسالة  -حالة الجزائر-أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاة النشاط المصرفي في الدول الناميةفطيمة بوسامل،  1
 .590،599، ص ص  5000/5000جامعة منتوري قسنطنة،  

 .000، صمرجع سبق ذكره، 5001بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي والنقدي للجزائر   2
 .002، ص مرجع سبق ذكره، 5002بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي والنقدي للجزائر ،  3
 .69ص مرجع سبق ذكره، ، 5009والنقدي للجزائر  بنك اجلزائر، التقرير االقتصادي  4
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 تحليل هيكل السوق المصرفي الجزائري: المبحث الثالث

 ،CPA ،BNA، BEA،BADR، BDL)لتحليل هيكل السوق قمنا بأخذ ستة بنوك عمومية هي      
BAD) وسنحاول قياس كل من احلصص السوقية للعينة وقياس  مؤشر الرتكز الصناعي مرة على القروض ومرة ،

على الودائع، وحتليل أهم عوائق الدخول يف الصناعة املصرفية اجلزائرية باإلضافة اىل بعض احلاالت اليت تؤثر على 
 :العناصر التاليةهيكل السوق، وعليه سوف نتطرق يف هذا املبحث اىل 

 تركز الودائع يف الصناعة املصرفية اجلزائرية؛: املطلب األول 
 تركز القروض يف الصناعة املصرفية اجلزائرية؛: املطلب الثاين 
 عوائق الدخول اىل الصناعة املصرفية: الثالث املطلب. 

 تركز الودائع في الصناعة المصرفية الجزائرية :المطلب األول

 CRا نسبة الرتكيز على املؤشرين األكثر استخداما ومهحلساب مؤشرات الرتكز يف الصناعة املصرفية نعتمد      
، وذلك لسهولة حساهبما وسهولة احلصول على املعلومات اخلاصة حبساهبما، إذا HHومؤشر هريمشان وهريفندال 

 .اهنما يتطلبان فقط احلصص السوقية للبنوك

 لودائع لدى البنوك محل الدراسةحجم ا: الفرع األول

 .5002-5002، خالل الفرتة (ستة بنوك عمومية)التايل الودائع اجململة للبنوك حمل الدراسة  الشكلميثل      
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 أعمدة بيانية تمثل تطور حجم الودائع لدى البنوك محل الدراسة خالل الفترة :13الشكل رقم
1111-1122 

 .02من إعداد الباحث اعتمادا على امللحق رقم  :المصدر

احلصة األكرب مث يليه  BEAنالحظ تطور مستمر يف حجم الودائع لدى البنوك العمومية، حيث ميثل بنك       
BNA مث ،CPA  وBADR  مث بدرجة ضعيفة جد بنكيBDL وBAD.  وهذا ما يوضحه الشكل

على حصة الودائع اجملمعة حىت أنه  BEAهيمنة كبرية لبنك     02السابق، حيث يوضح الشكل وامللحق رقم 
حصة البنوك جممعة تقريبا، كما نالحظ تالشي تقريبا حصة كل من بنكي  5009و  5000يعادل يف سنوات 

BDL  وBAD  حيث تعترب حصتها ضعيفة جدا من حجم 5002، 5001، 5005، 5000يف سنوات ،
 .الودائع اجملمعة لدى القطاع املصريف

 جمالي الودائعانسبة ودائع البنوك محل الدراسة من  :الفرع الثاني

 :يبني اجلدول التايل تطور حصص البنوك الستة حمل الدراسة وكذا باقي البنوك من الودائع جممعة     

 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

CPA 

BNA 

BEA 

BADR 

BDL 

BAD 



 أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية: الفصل الرابع
 

193 
 

 1122-1111مقارنة الودائع محل الدراسة مع باقي البنوك خالل الفترة : 21 الجدول رقم

 امجايل الودائع باقي البنوك البنوك عينة الدراسةحجم ودائع  السنة
5002 5120,5 619,4 5690,9 
5009 5600,06 615,41 1209,2 
5000 1959,60 688,39 2200,1 
5009 2201,69 647,82 2090,9 
5006 4562,79 583,61 5146,4 
5000 4978,93 840,17 5819,1 
5000 5352,26 1380,74 6733 
5005 5449,17 1786,63 7235,8 
5001 5408,17 2379,23 7787,4 
5002 6333,3 2784,2 9117,5 

 .02امللحق  رقم    من اعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

حجم ودائع البنوك اخلاصة يف سنوات األربع  يالحظ سيطرة البنوك الستة على الودائع جممعة رغم التطور يف    
األخرية، إال اهنا تبقى ضعيفة جدا، مما يوضح تركز الودائع ىل البنوك الستة حمل الدراسة وهذا ما يوضحه الشكل 

 : التايل

 1122-1111تطور ودائع البنوك الستة محل الدراسة وباقي البنوك خالل الفترة : 12 الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

 

 .00من أعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم  :المصدر    
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 الحصص السوقية للبنوك  ونسبة التركز:الفرع الثالث

، حيث يتم حساب 5009-5002ميثل اجلدول التايل احلصص السوقية للبنوك حمل الدراسة خالل الفرتة      
اجلزائري، حيث تساوي احلصة السوقية حصة كل بنك خالل كل سنة من امجايل الودائع اجملمعة لدى القطاع املصريف 

 :هنا

 الودائع المجمعة لدى القطاع المصرفي/قيمة الودائع لدى البنك خالل السنة= الحصة السوقية

 :وبرنامج االكسل حتصنا على النتائج التالية 02امللحق واعتمادا على       

 1122-1111الدراسة خالل الفترة  الحصص السوقية للبنوك محل: 22 الجدول رقم

 CPA BNA BEA BADR BDL BAD السنة
1111 0,124 0,155 0,298 0,157 0,048 0,009 
1119 0,116 0,159 0,369 0,132 0,047 0,001 
1119 0,097 0,163 0,428 0,114 0,042 0,002 
1119 0,114 0,177 0,414 0,125 0,042 0,002 
1116 0,127 0,180 0,337 0,137 0,049 0,055 
1121 0,118 0,177 0,347 0,120 0,026 0,068 
1122 0,120 0,182 0,326 0,120 0,046 0,000 
1121 0,132 0,198 0,257 0,120 0,045 0,000 
1123 0,147 0,197 0,216 0,129 0,006 0,000 
1122 0,144 0,209 0,230 0,103 0,008 0,000 

 0,014 0,036 0,126 0,322 0,180 0,124 المتوسط

 .كسال، وبناءا على خمرجات برنامج إ02 وامللحق رقم 00من اعداد الباحث اعتمادا اجلدول رقم : المصدر

ميثل نسبة ضعيفة جدا ومنعدمة يف بعض احلاالت، كما يسيطر البنك  BADيالحظ من اجلدول أن       
وادىن قيمة هلا   5009سنة  %20.2بنسب كبرية حيث بلغت أقصاها  ععلى امجايل الودائ BEAاخلارجي 

 .%50.9بنسبة  5001كانت سنة 
 واذا قمنا برتتيب البنوك عينة الدراسة حسب احلصص السوقية من الودائع اجملمعة جند يف املرتبة األوىل      

BEA ويليها على الرتتيبBNA ،BADR، CPA ،BDL، BAD  النسبية التاليةمتثله الدائرة وهذا ما: 
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 1122-1111الحصص السوقية في المتوسط للبنوك محل الدراسة خالل الفترة : 11الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 .00 من اعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم: المصدر

 نسبة تركز الودائع المصرفية: الفرع  الرابع

تركز الودائع  حلساب ( HH)هريمشان وهريفيندال  ، و (CR)سوف نقوم باالعتماد على مؤشر نسبة الرتكيز     
 .للبنوك الستة عينة الدراسة

 :حتسب بالعالقة التالية cr6حيث نسبة الرتكيز      

CR           
   

 
    

 :بالعالقة التالية HHويتم حساب      

     
      = 5HH=  

  

 
  

    

 .خالل كل سنة احلصة السوقية من الودائع لكل بنك: siحيث      

 :وباالعتماد على اجلدول السابق نتحصل على     
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 1122-1111نسبة التركيز للمصارف العمومية الستة خالل الفترة : 21الجدول رقم 
مؤشر هريمشان  cr6نسبة الرتكيز  السنة

 وهريفندال
5002 0,791 0,155239 
5009 0,824 0,194532 
5000 0,846 0,233926 
5009 0,874 0,233114 
5006 0,885 0,186293 
5000 0,856 0,185362 
5000 0,794 0,170316 
5005 0,752 0,139102 
5001 0,695 0,123751 
5002 0,694 0,12799 

 وخمرجات برنامج االكسل( 00)من اعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

من خالل اجلدول أن نسبة الرتكيز عالية يف القطاع املصريف حيث أن البنوك الستة تسيطر على أكثر من  نالحظ     
 .وعليه نقول يسود الصناعة املصرفية احتكار قلة. من حجم الودائع اجملمعة خالل فرتة الدراسة 00%

يكون السوق املصريف يف حالة  0.00إذا كانت القيمة أقل من  HHأما بالنسبة ملؤشر هرمشان وهريفندال      
فإن  0.09، اما إذا كانت قيمته أكرب من 0.09اىل  0.00منافسة، ويكون معتدل الرتكيز إذا احنصرت قيمته من 

 .1السوق يكون يف درجة عالية من الرتكز

التايل فالسوق املصريف اجلزائري  وب 5000اىل  5009من  0.09وعليه يالحظ أن النسبة كانت أكرب من      
يف حني تراجعت النسبة مع السنوات األخرية غري أهنا تبقى  ،لية  من الرتكيز بالنسبة للودائعيعرف مستويات عا

 .مرتفعة

 

 
                                                           

 22،ص مرجع سبق ذكرهسهام بوخاللة، حممد اجلموعي قريشي،  1
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 في الصناعة المصرفية الجزائرية تركز القروض: المطلب الثاني

ومؤشر هريمشان و هريفندال ( CR)مؤشري نسبة الرتكيز بطبيعة احلال نعتمد هنا كما يف ملطلب السابق على      
(HH )يف قياس تركز السوق بالنسبة للقروض. 

 القروض المقدمة من البنوك محل الدراسة:الفرع األول
 :التايل حجم القروض للمصارف العمومية الستة عينة الدراسة كما يلي الشكلميثل 

 1122-1111الستة عينة الدراسة خالل الفترة حجم القروض الممنوحة من البنوك : 19 رقم الشكل

 

 .02من اعداد الباحث اعتمادا على بيانات امللحق رقم  :المصدر

على حجم القروض املمنوحة كما هو احلال بالنسبة  BNAنالحظ سيطرة  02من الشكل وامللحق رقم      
يالحظ تطور او زيادة يف  يف مؤخرة الرتتيب بنسب ضئيلة جدا، كما BAD و BDLللودائع ويبقى بنكا 

تعترب زيادة بوترية متسارعة رغم االخنفاض  BNAحجم القروض املمنوحة بصفة عامة اال أنا زيادة حصة بنك 
 .5000الطفيف يف سنة 

 القروضلبنوك محل الدراسة من جمالي ل القروض المنوحةنسبة  :الفرع الثاني

طرف البنوك الستة عينة الدارسة اىل امجايل القروض املمنوحة  ميثل اجلدول التايل نسبة القروض املمنوحة من     
 :كما يلي  5002-5002لالقتصاد خال الفرتة 
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 إجمالي القروض خالل الفترةلبنوك محل الدراسة من ل القروض المنوحةنسبة  :23 الجدول رقم
 1111-1122 

 امجايل الودائع باقي البنوك البنوك عينة الدراسة السنة
5002 1078,68 700,22 1778,9 
5009 1107,7 796,4 1904,1 
5000 1342,32 861,38 2203,7 
5009 1691,61 922,49 2614,1 
5006 2231,44 853,66 3085,1 
5000 2321,28 945,42 3266,7 
5000 2975,73 748,97 3724,7 
5005 1201,99 781,72 2592,9 
5001 1620,01 1212,77 2022,2 
5002 2950,09 1682,12 9205,6 

 .02من اعداد الباحث اعتمادا على امللحق رقم  :المصدر

 مقارنة بباقي البنوك كما هو احلال بالنسبة للودائع نالحظ سيطرة كبرية جدا للبنوك العمومية حمل الدراسة      
) ،  هذا ورغم الزيادة املعتربة يف القروض املمنوحة من بقية البنوك يف السنتني األخريتني على القروض املمنوحة

   (. زيادة تفوق الضعف
 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل     
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اعمدة بيانية تمثل حصة كل من البنوك محل الدراسة والبنوك األخرى من حجم : 19 الشكل رقم
 1122-1111خالل الفترة  القروض الممنوحة

 

 

 

 

 

 

 .01 من اعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم: المصدر

 الحصص السوقية للبنوك ونسبة التركز:الفرع الثالث

-5002خالل الفرتة  من امجايل القروض املمنوحة  ميثل اجلدول التايل احلصص السوقية للبنوك حمل الدراسة     
القطاع املصريف  من طرف القروض املمنوحةك خالل كل سنة من امجايل ، حيث يتم حساب حصة كل بن5002

 :اجلزائري، حيث تساوي احلصة السوقية هنا

القروض الممنوحة من طرف القطاع /قيمة القروض اللمنوحة من طرف كل بنك خالل السنة= الحصة السوقية
 المصرفي

 :وبرنامج االكسل حتصنا على النتائج التالية 02وامللحق رقم  01اجلدول رقم واعتمادا على       
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 1122-1111الحصص السوقية للبنوك محل الدراسة من اجمالي القروض خالل الفترة : 22الجدول رقم 

 CPA BNA BEA BADR BDL BAD السنة
1111 0,076 0,164 0,126 0,154 0,041 0,046 
1119 0,072 0,186 0,116 0,126 0,044 0,038 
1119 0,072 0,205 0,121 0,121 0,043 0,047 
1119 0,083 0,218 0,147 0,106 0,042 0,051 
1116 0,087 0,259 0,140 0,100 0,044 0,093 
1121 0,103 0,229 0,133 0,078 0,047 0,121 
1122 0,117 0,242 0,152 0,099 0,053 0,137 
1121 0,126 0,265 0,135 0,097 0,066 0,128 
1123 0,127 0,255 0,146 0,097 0,006 0,134 
1122 0,116 0,282 0,135 0,072 0,009 0,127 

 0,0655 0,0162 0,002 0,0120 0,5102 0,0606 المتوسط

 .02وامللحق رقم  01من اعداد الباحث اعتمادا على اجلدول رقم : المصدر

، كما من القروض املمنوحة مقارنة بباقي البنوك ميثل نسبة ضعيفة جدا  BDLيالحظ من اجلدول أن       
سنة  %59.5حيث بلغت أقصاها  من القروض  على بنسب كبرية BNAالبنك الوطين اجلزائري  يستحوذ
 .%09.2بنسبة  5002وادىن قيمة هلا كانت سنة  5002

جند يف املرتبة األوىل  القروض املمنوحةواذا قمنا برتتيب البنوك عينة الدراسة حسب احلصص السوقية من      
BNA  ويليها على الرتتيبBEA ،BADR، CPA ،BAD، BDL وهذا ما ميثله الشكل التايل: 
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دائرة نسبية تمثل الحصص السوقية في المتوسط للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  :19الشكل رقم 
1111-1122 

 
 

 

 

 

 

 .02 اجلدول رقممن اعداد الباحث اعتمادا على بيانات : المصدر

  المصرفية القروضنسبة تركز ا: الفرع  الرابع

حلساب ( HH)، و هريمشان وهريفيندال  (CR)سوف نقوم باالعتماد على مؤشر نسبة الرتكيزبطبيعة احلال      
 . القروض املصرفية للبنوك الستة عينة الدراسة كما مت حسابه بالنسبة للودائع تركز

 :حتسب بالعالقة التالية cr6حيث نسبة الرتكيز      

CR           
   

 
    

 :بالعالقة التالية HHويتم حساب      

     
      = 5HH=  

  

 
  

    

 .لكل بنك خالل كل سنة القروضاحلصة السوقية من ا: siحيث      

 

 

 

0,0979 

0,2305 

0,1351 

0,105 
0,0395 

0,0922 

0,2998 

CPA 

BNA 

BEA 

BADR 

BDL 

BAD 
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 1122-1111مؤشرات نسبة التركيز للبنوك عينة الدراسة خالل الفترة : 21 الجدول رقم

 مؤشر هريمشان وهريفندال cr6نسبة الرتكيز  السنة
5002 0,607 0,076 

5009 0,582 0,072 

5000 0,609 0,081 

5009 0,647 0,092 

5006 0,723 0,115 

5000 0,711 0,104 

5000 0,8 0,127 

5005 0,817 0,134 

5001 0,765 0,130 

5002 0,741 0,133 

 .02 على بيانات اجلدول رقم من اعداد الباحث اعتمادا: المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة الرتكيز عالية يف القطاع املصريف حيث أن البنوك الستة تسيطر على أكثر من      
وعليه نقول يسود الصناعة املصرفية احتكار . خالل فرتة الدراسة القروض املمنوحة من حجم يف املتوسط   00%
 .، من حيث تركز القروضقلة

يكون السوق املصريف يف حالة  0.00إذا كانت القيمة أقل من  HHأما بالنسبة ملؤشر هرمشان وهريفندال      
فإن  0.09، اما إذا كانت قيمته أكرب من 0.09اىل  0.00منافسة، ويكون معتدل الرتكيز إذا احنصرت قيمته من 

 .1السوق يكون يف درجة عالية من الرتكز

، وحسب هذا املؤشر فالسوق 5009-5002خالل الفرتة من  0.00من  أقلنسبة كانت وعليه يالحظ أن ال     
، حيث بلغت اقصاها 0.09وأقل من  0.00أصبحت النسبة أكرب من  5006يف حالة منافسة، إال انه وبعد سنة 

 نقول انه كان ، وبالتايل نقول ان الصناعة املصرفية يف هته املرحلة كان تركيزها معتدل، وبالتايل5005سنة  0.012
 .يسود الصناعة املصرفية اجلزائرية سوق احتكار القلة

 
                                                           

 .22سهام بوخاللة،  مرجع سبق ذكره، ص  1
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 عوائق الدخول الى الصناعة المصرفية:لثالمطلب الثا

يتميز القطاع املصريف اجلزائري كغريه من األسواق االقتصادية بعوائق للدخول، لكن يبقى االختالف يف نوعية      
 :1أهم هذه العوائق وسات اجلديدة من ولوج هذه السوق، هذه العوائق وشدهتا ومدى جناحها يف منع املؤس

 العوائق القانونية: الفرع األول

 :وائق الدخول القانونية يف القطاع املصريف منهايوجد العديد من أصناف ع    

يف اجلزائر ويف فرتة ليست ببعيدة مل تكن شروط ممارسة النشاط املصريف : عوائق الحصول على االعتماد -0
 2مشددة حيث كان بإمكان املسامهني حترير ربع رأس املال عند االنشاء النهائي للبنك والبقية يف أجل 

مارس  02مليون دينار، قبل أن يرفع يف  200ىن لرأس مال البنك حمدد ب سنوات كما كان احلد االد
 .مليون دينار 200اىل مليارين و 5002

مليون دينار والذي ميكن سحب ربعه يف البداية، فتح  200لذا ميكن القول أن رأس املال احملدد ب       
األبواب أمام املستثمرين لدخول القطاع املصريف اجلزائري، وأن الشروط القانونية مل تكن عائق أمام الدخول 

يخ وبعد ار ، ولكن بعد هذا الت5001اىل  0660والدليل على ذلك عدد البنوك اليت مت اعتمادها من سنة 
واملتعلق بالنقد والقرض، والذي عزز االطار القانوين للنشاط البنكي  5001اوت  59يف  01/00صدور األمر 

لدعم استقرار النظام املصريف اجلزائري، عن طريق تشديد شروط الدخول للقطاع، و ذلك بعد قضييت بنك اخلليفة 
 .ريوالبنك التجاري الصناعي اجلزائ

يوجد العديد من اجراءات السياسة النقدية، كاالحتياطي  :عوائق الدخول المتعلقة بالسياسة النقدية -5
االجباري، والقواعد االحرتازية، اليت ميكنها يف بعض احلاالت أن تشكل عوائق للدخول، كما أن وجود 

اصة معامل كوك ميكن ان تشكل االجراءات التشريعية الرامية اىل ضمان القدرة على الوفاء للبنوك وبصفة خ
أيضا عائق للدخول، لكن هذه االجراءات مل تعد تشكل حقيقة عائق دخول وخاصة أهنا تطبق على مجيع 

 .البنوك واملؤسسات املالية، وكذلك وجود تنسيق دويل حول هذه االجراءات واليت تطبق يف معظم دول العامل

 
                                                           

اجلزائر، ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة،هيكل السوق وربحية القطاع دراسة حالة القطاع المصرفي الجزائريعلي بن الطاهر، 1
  001، ص5000/5000
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 العوائق التكنولوجية: الفرع الثاني

للندماج يف القطاع البنكي على الداخلني اجلدد أن يكون لديهم القدرة على استثمار أموال ضخمة ولفرتة طويلة      
يف اجملال التكنولوجي، فالتطور التكنولوجي يف اجملال املعلومايت يفرض على البنوك واملؤسسات املالية التحكم اجليد يف 

 .لبنكيهذه التكنولوجيا للتمكن من العمل يف اجملال ا

يف ماي  A.T.C.Iو 5009الذي مت تطبيقه يف اجلزائر يف فيفري  A.R.T.Sفعلى سبيل املثال نظام      
 .، تستوجب استثمارات ال جتلب أي أفظلية تنافسية للبنك نظرا لكوهنا متعلقة باملقاصة بني البنوك5009

 العوائق االستراتيجية: الفرع الثالث

عوائق الدخول االسرتاتيجية يف القطاع املصريف اجلزائري، فال يوجد على سبيل املثال  ال يوجد أمثلة كثرية على     
مؤسسات بنكية تقوم بتخصيص ميزانيات كبرية لألشهر مما جيعل دخول بنوك جديدة أكثر كلفة، وهذا راجع لكون 

ريف اجلزائري، وما مييز هذه البنوك العمومية هي اليت تتمتع باألقدمية، وبالسيطرة على حصة كبرية من السوق املص
 .البنوك هو اجلمود النسيب وعدم سعيها للتصدي للتغريات اليت حتدث منذ دخول البنوك اخلاصة للسوق

 وفرات الحجم: الفرع الرابع

لقياس وفرات احلجم نقوم حبساب املؤشر نسبة التغري يف التكاليف اىل نسبة التغري يف اإلنتاج، فإذا كانت قيمة      
شر أقل من الواحد ميكن القول أن البنك يتمتع بوفرات حجمن أما إذا كانت قيمة املؤشر أكرب من الواحد فهذا املؤ 

 .يدل على عدم وجود وفرات احلجم لدىل هذا البنك
 (التغير في الظروف االقتصادية )مخاطر السوق :الفرع الخامس

وف االقتصادية والسياسية، أي التغري يف املناخ االقتصادي هي املخاطر املنتظمة اليت تنشأ نتيجة التغري يف الظر      
والسياسي العام للدولة وهذه املخاطر ينعكس تأثريها على كافة القطاعات االقتصادية يف الدولة، حيث هي اخلسائر 

، (لصرفأسعار األصول، أسعر الفائدة، أسعار ا)الناجتة عن احلركات املعاكسة يف األسعار، ومعدالت السوق املايل 
تكمن خطورة خماطر السوق أهنا ال تنتج بالضرورة عن اداء ضعيف للمصرف، أو بيع ادوات مالية أو أصول وإمنا 
تنتج عن التغريات الغري مرغوبة أو اليت ليست يف صاحل املصرف، وأمهها خماطر تقلبات األسعار، خماطر تقلبات أسعار 

 .الصرف
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 قياس الكفاءة المصرفية في البنوك الجزائرية: الرابع المبحث

-5002سنحاول يف هذا املبحث قياس الكفاءة املصرفية للبنوك العمومية الستة حمل الدراسة خالل الفرتة      
وذلك حبساب مرونات االحالل ومرونة الطلب  SFAوذلك باستخدام أسلوب حد التكلفة العشوائية  5002

ديد وفرات احلجم ومن مثة حساب قيم الكفاءة التشغيلية من خالل حساب الكفاءة التخصيصية السعرية،  وكذا حت
 .والكفاءة الفنية وكفاءة التكاليف

باإلضافة اىل ذالك سوف نقوم بتحليل أثر هيكل السوق على الكفاءة التشغيلية يف النظام املصريف اجلزائري      
 (.ختصيصية، تكاليف، فنية)قروض على مستويات الكفاءة الثالث وذلك بتحليل أثر كل من تركز الودائع وال

 :وعليه قسمنا هذا املبحث اىل العناصر التالية     

 ؛طريقة وأداة قياس الكفاءة: املطلب األول 
 ؛املعالجة االحصائية  وحتليل التباين ملتغريات دالة التكلفة: املطلب الثاين 
 ؛للبنوك حمل الدراسةقياس الكفاءة املصرفية : املطلب الثالث 
 حتليل العالقة بني هيكل السوق املصريف والكفاءة للبنوك اجلزائرية: املطلب الرابع. 

 طريقة وأداة قياس الكفاءة : المطلب األول

فنجد من بني الطرق أدوات التحليل املايل والطرق  هناك العديد من الطرق واألدوات حلساب الكفاءة املصرفية،    
وقمنا يف هذه الدراسة باختيار اسلوب حد التكلفة القياسة واليت تقسم بدورها اىل طرق غري معلمية واخرى معلمية ،

 .الستخدامته الكثرية واملتعددة يف هذا اجملالكأحد الطرق املعلمية   العشوائية 

العالقة بني املدخالت واملخرجات يف )على مفهوم وظيفة االنتاج  sfaعشوائية يعتمد حتليل حد التكلفة ال    
، أي ان املصرف ينتج أقصى ما يستطيع انتاجه باالعتماد على كمية وعالقة املدخالت واملخرجات، والعالقة (االنتاج

أكرب كانت عدم ( درة والفعليةاملق)وكلما كان الفرق بني كمييت االنتاج  لإلنتاجاملقدرة حتدد القدر األقصى املمكن 
 .1الكفاءة أكرب وبالتايل كفاءة فنية أقل

                                                           
مجلة ، 5000-5000وسام حسني علي العنيزي، قياس كفاءة القطاع املصريف العراقي اخلاص باستخدام منوذج التحليل احلدودي العشوائي للمدة   1

 .002ص، 5002،السنة احلادية عشر، اجمللد الثاين عشر، العدد اخلامس والثالثون، الغري للعلوم االقتصادية واالدارية
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بأنها Bauer et al (1998) ,Roger (1998),Isik and Hassan(2002)  وصنفها كل من     
1

: 

 دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية عبارة عن امتداد لسلسة تايلور؛ 
  مرنة تسمح بتعدد املدخالت واملخرجات كما ال تضع قيودا على دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية دالة

 املرونات؛
  دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية هي دالة متجانسة من الدرجة األوىل، مما يسمح بفرض قيود على معلمة

 النموذج اللوغارمتي؛
  ك، ألنه من الصعب حتديد شكل تعترب مرونة الدالة اللوغارمتية ميزة للدراسات املتعلقة بالكفاءة يف البنو

  .وظيفي يناسب دول االنتاج والتكلفة بالضبط

 :2والصيغة العامة لدالة التكاليف اللوغرمتية املتسامية تأخذ الشكل التايل     

Ln TC = Ao + Σi Ai ln Yi + Σi Bi ln Pi 

              + ½ Σi Σj Aij ln Yi ln Yj 

              + ½ Σi Σj Bij ln Pi ln Pj 

              + Σi Σj Gij ln Pi ln Yi…………………………………………………….(1) 

 :حيث     

 TC :التكلفة الكلية؛ 
 Yi :املخرجات؛ 
 Pi :املدخالت؛ 
 A,B,G :وهلا امهية يف حساب وقياس املرونات السعرية ومرونات االحالل بني  ،معامالت دالة التكاليف

 .عناصر االنتاج، وتقدير وفرات احلجم ووفرات النطاق

    

                                                           
 .001، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،   1
 .000، صمرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،   2
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وتعرف دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية على أهنا الدالة اليت جتسد منوذج ختفيض التكلفة الكلية اىل احلد      
خبصائص تتالئم وطبيعة النشاط املصريف، فهي مرنة تسمح بتعدد املدخالت األدىن، كما تتميز هذه الدالة 

 .1واملخرجات وال تضع قيود على مرونات االحالل ووفرات احلجم ووفرات النطاق

 :2وجيب أن تتوفر هذه الدالة على اخلصائص الرياضية التالية    

 أن تكون متجانسة من الدرجة االوىل يف أسعار املدخالت؛ 
 متزايدة يف املخرجات أسعار املدخالت؛ أن تكون 
 أن تكون دالة شبه مقعرة أي أن تكون املصفوفة اجلالوكية شبه مؤكدة السلبية . 

ة عناصر االنتاج يف الدالة يف اشتقاق دوال مشارك " Shephard s Lemma "وميكن االعتماد على قاعدة      
الكلية، ويتم ذلك باشتقاق دالة التكاليف الكلية بالنسبة لسعر كل عنصر من عناصر االنتاج، حيث أن حصة أو 

 :وتكتب على النحو التايل siيف التكاليف الكلية هي  iمشاركة املدخلة 

Si = ∂ Ln TC/ ∂ Ln Pi = Bi + Σj Bij lnPj + ΣGijYi…………………………..(2) 

يتم احلصول على مرونة االحالل  اإلنتاجانطالقا من دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية ودوال مشاركة عناصر       
 .Allen (1938),Uzawa (1962ذه العناصر وفق ملا برهن عليه هلبني عناصر االنتاج ومرونة الطلب السعرية 

 :3وتتمثل يف املعادالت التالية

 صر االنتاجمرونة االحالل بني عنا: 
ɦ= (Bij + SiSj) / S  …………………….(3) 

 مرونة الطلب السعرية: 
ε = Bij/Si  + Si -1…………………………..(4) 

 :كما نستطيع حساب وفرات احلجم ووفرات النطاق من دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية على النحو التايل

 

                                                           
 .021، ص مرجع سبق ذكرهسامل عبد اهلل ملحس،   1
 .015، صمرجع سبق ذكره قياس الكفاءة االقتصادية يف املؤسسات املصرفية،حممد اجلموعي قريشي،   2
 .002، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،  3
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 وفرات الحجم: 

امجايل التكاليف اىل امجايل املخرجات، حيث أن وفرات احلجم تساوي يتم تقديرها انطالقا من اشتقاق دالة      
، كما 1مقلوب قيمة مرونة التكاليف للمخرجات،حيث يتم اشتقاق معادة التكاليف الكلية بالنسبة ملستويات االنتاج

 : يف املعادلة التالية

ELS = Σi
∂ ln TC

 /∂ ln Yi = Σi Ai + Σi Σj Aij ln Yj + Σi Σj Gij ln Pj ……(5) 

 :2ويتم حساب وفرات احلجم على النحو التايل

……………………..(06) ES = (ELS)
-1 

 :3إذا كانت

 ES>1   فان وفرات احلجم تكون سالبة ألن الزيادة يف التكاليف تكون أكرب من الزيادة يف االنتاج وبالتايل
 غلة حجم متناقصة؛

 ES <1   فان وفرات احلجم تكون موجبة ألن الزيادة يف التكاليف تكون أقل من الزيادة يف االنتاج أي
 غالة حجم متزايدة؛

 ES =1   فان وفرات احلجم تكون ثابة الن الزيادة يف التكاليف تكون مساوية للزيادة يف االنتاج، أي غلة
 .حجم ثابة

 وفرات النطاق: 

من دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية من خالل حساب  Yjو  Yiمنتجني يتم قياس وفرات النطاق ألي      
 :4تكامل التكاليف للمنتجني، ويتحقق ذلك من خالل العالقة التالية

∂
2

 TC/ ∂Yi ∂Yj <0                i ≠ j…………………..(07) 

  
                                                           

1 allen jason & liuying ,Efficiency and economies of scale of large canadian bauks ,working paper , 
Bank of 
Canada , may 2005, P:5 

 .012، صمرجع سبق ذكرهحممد اجلموعي قريشي، قياس الكفاءة االقتصادية يف املؤسسات املصرفية،   2
 .555، ص مرجع سبق ذكرهحممد رضا بوسنة،   3
 .00، صمرجع سبق ذكرهعبد الرمحان الساعايت، وحممد العيصيمي،   4
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 :1أو من خالل العالقة التالية       

    

      
 

  

    
 
     

      
 
     

      
 

      

            
]……………(08)   

كان سالبا دل على وجود   فإذاميكن القول ان اشارة املقدار الذي بني األقواس هي اليت حتدد وفرات النطاق،      
لصفر دل على عدم وجود وفرات النطاق، وتعطى نتيجة املقدار بني  كان موجبا أو مساويا  وإذاوفرات نطاق، 

 :2لقيمةاألقواس با

{ Ai Aj + Aij } 

 : حيث    

 Ai معامالت املنتجYi ؛ 
 Aj  معامالت املنتجYj ؛ 
 Aij  املعامالت املشرتكة بنيYi  وYj. 

 المتغيرات المستعملة في الدراسة: الفرع الثالث

مت االعتماد على منهج الوساطة يف حتديد املتغريات داخلة يف تقدير دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية، وذلك        
 :بتجميع البيانات  اخلاصة باملصارف عينة الدراسة، وعليه مت االعتماد على املتغريات التالية

 ويتمثل يف مجيع التكاليف اليت حتملها البنك خالل السنة : المتغير التابع(tc). 
 وتتمثل يف خمرجتني ومدخلتني على النحو التايل: المتغيرات المستقلة: 
 وتتمثل يف:المخرجات: 
 Y1وتشمل كل القروض اليت يقدمها املصرف لزبائن ويرمز هلا بالرمز : القروض - أ

ت االخرى اليت يقوم هبا املصرف خبالف القروض ونرمز وتظم مجيع االستثمارا: االستثمارات األخرى - ب
 Y2هلا 

 وتظم العنصرين التالني:المدخالت: 

                                                           
 .002، ص مرجع سبق ذكرهشريفة جعدي،   1
 .022، صمرجع سبق ذكرهسامل عبد اهلل حلس، ناهد ناهض فؤاد اهلبيلن   2
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 X1وهنا هو جمموع األصول الثابة ويرمز هلا بالرمز : الرأس المال العيني - أ
وهي عبارة عن حسابات االدخار واحلسابات اجلارية وحسابات االستثمار وودائع : الرأس مال النقدي - ب

 X2العمالة وبصفة خمتصرة نقول هنا جمموع الودائع ومبختلف أجال التحصيل ويرمز له بالرمز 
متثل هي سعر الودائع أو رأس املال النقدي، يف حني  P1حيث  P2و P1 :سعار المدخالتأ - ت

P2او الرأس مال العيين ةتهي سعر األصول الثاب. 

 دالة التكلفةلمتغيرات وتحليل التباين  المعالجة االحصائية : المطلب الثاني

للقيام  بالتحليل االحصائي الوصفي لبيانات البنوك الستة  ، spssبرنامج سنقوم يف هذا املطلب باستخدام       
 .5002-5002عينة الدراسة خالل الفرتة 

 متغيرات دالة التكاليف اللوغرتمية حسب السنةمتوسطات : الفرع األول

الذي يوضح متوسط متغريات الدراسة الداخلة يف تكوين دالة التكاليف اللوغارمتية  09من خالل امللحق رقم      
املتسامية حسب السنة، حيث مت حساب املتوسطات من خالل جتميع معطيات كل متغري للبنوك الستة تقسيم ستة، 

 .وعليه نتحصل على كل متوسط لكل متغري خالل سنة معينة

 :ميكن توضيح تطور متوسطات متغريات الدراسة بلمنحنيات التالية( 09)ن خالل امللحق رقم م     
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 1122-1111للبنوك الستة خالل الفترة  متغيرات الدراسةمتوسط : 16الشكل رقم 

 

 

 
 كسالوباستخدام برنامج اال  09من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات امللحق رقم : المصدر
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  واملنحىن رقم تطور يف التكاليف الكلية لعينة الدراسة يف املتوسط رغم التذبذبات  09امللحق رقم يالحظ من
لتبلغ  5000مث عاودت النزول خالل  5006خالل فرتة الدراسة، حيث ارتفعت حىت سنة 

حيث بلغت  5005مث عاودات االرتفاع حىت بلغت اعلى قيمة هلا سنة  مليون دج 50631935
 .مث عاودت النزول من جديدمليون دج  73921718,3

  اما بالنسبة للمتغريy1  القروض فقد تطورت بوترية متسارعة خالل فرتة الدراسة. 
  بالنسبة للمتغريy2  االستثمارت األخرى لوحظ تطور مستمر اال انه هناك تذبذبات خالل فرتة الدراسة

 2490606942 لغ بلت 5006النزول سنة مث عاودت  5009حيث ارتفعت هذه االخرية حىت سنة 
 5001لتعاود النزول وتبلغ ادىن مستوى هلا سنة   5000و  5000مث عاودت االرتفاع سنيت مليون دج 

 .مليون دج 2119327792حيث بلغت 
  بالنسبة للمتغريp1 حيث كان يف مستويات جد متدنية خالل الفرتة  ،(الودائع)عر الرأس املال النقدي س

، وبلغ مليون دج 5.20حيث بلغ  5000ة خالل سنة اال انه ارتفع وبدرجة كبري  5000اىل  5002من 
 .مليون دج 1.90حيث كان يساوي  5002اقصى قيمة له سنة 

 بة للمتغري اما بالنسp2  اال 5005-5002خالل الفرتة مليون دج  0.2سعر الرأمسال العيين، مل يتجاوز ،
،وسنة مليون دج  09.50 بلغ 5001انه ارتفع وبشكل كبري خالل السنتني األخريتني حيث بلغ سنة 

 .مليون دج 22,10بلغ  5002

 معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة: الفرع الثاني

)  اجلدول التايل ينب معامالت االرتياط بني املتغريات الداخلة يف تقدير دالة التكاليف اللوغارمتية املتسامية      
 (التكاليف الكلية القروض، االستثمارات االخرى، سعر الودائع وسعر الرأمسال العيين

 

 

 

 

 



 أثر هيكل السوق على الكفاءة المصرفية للبنوك الجزائرية: الفصل الرابع
 

213 
 

 معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة :29 الجدول رقم

Corrélations 

 TC_total Y1_total Y2_total P1_total P2_total 

TC_total Corrélation de Pearson 1     

Sig. (bilatérale)      

N 10     

Y1_total Corrélation de Pearson ,864
**
 1    

Sig. (bilatérale) ,001     

N 10 10    

Y2_total Corrélation de Pearson ,489 ,341 1   

Sig. (bilatérale) ,152 ,335    

N 10 10 10   

P1_total Corrélation de Pearson ,772
**
 ,930

**
 ,195 1  

Sig. (bilatérale) ,009 ,000 ,588   

N 10 10 10 10  

P2_total Corrélation de Pearson ,462 ,801
**
 -,175 ,776

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,179 ,005 ,629 ,008  

N 10 10 10 10 10 

 .spssرقم وخمرجات برنامج  00 من اعداد الباحث اعتمادا على امللحق :المصدر

االستثمارات ) y2و  tcمع ( القروض) y1يالحظ من اجلدول وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بني كل من      
حيث بلغت  y2و y1ضعيفة فيما بني بينما تعرب   0.005و  0.992حيث تساوي على التوايل  tcمع ( األخرى

، يف 0900و 0.610تعترب قويتان حيث بلغت على الرتتيب  y1مع  p2و y1مع   p1، وكذلك بني 0.120
 .175,-تعترب ضعيفة وسالبة حيث بلغت  y2مع  p2وتعترب ضعيفة جدا و 0.062بلغت  y2مع  p2حني 
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 قياس الكفاءة المصرفية للبنوك محل الدراسة: الثالث المطلب

وبعدد تحديد عدد ومكونات المتغيرات المستقلة في النموذج تصبح المعادلة  10بالرجوع للمعادلة رقم     
 :السابقة على النحو التالي

  

                                     
 

 
         

 

                 
 

 
         

  
 

 
         

 

                 
 

 
         

                 

                                                 

 :التجانس من الدرجة األوىل للتكلفة الكلية بالنسبة ألسعار املدخالت يتطلب وضع القيود التالية لتحقيق     

∑                                                +  =1 

 0                                           +   =0=   ∑ 

    +   =0 

0                                            +   =0 =   ∑ 

    +   =0 

 حساب مرونة االحالل: الفرع االول

تقيس مرونات االحالل درجة االحالل بني اثنني من مدخالت االنتاج، فاذا كانت مرونة االحالل موجبة دل      
 .ذلك على امكانية االحالل بني املدخلني، أما إذا كانت سالبة فيدل على أن املدخلني متكاملني

وذلك بعد  01و املعادلة رقم  05مت قياس مرونة االحالل بني عناصر االنتاج عن طريق تطبيق املعادلة رقم      
تطبيق مجيع املشاهدات أي السنوات لكل بنكن مث حساب متوسط املرونة لكل بنك، اي جمموع املرونات مقسوم 

 :سنوات وهو ما يبينه اجلدول التايل 00على 
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 مرونة االحالل بين رأس المال العيني ورأس المال النقدي للبنوك عينة الدراسة :29الجدول رقم 

 BEA BNA BADR BDL CPA BAD مرونة االحالل بين
 .رأس المال العيني
ورأس المال 

 النقدي

0.78 0.81 0.77 0.75 0.67 0.61 

 509يف الصفحة  1و 5من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات البنوك حمل الدراسة وباستخدام املعادلتني  :المصدر
 .SPSSوخمرجات برنامج 

نالحظ أن مرونة االحالل موجبة جبميع البنوك وأهنا متقاربة، وهذا يعين امكانية االحالل بني الرأس مال العيين      
والرأس املال النقدي يف مجيع البنوك حمل الدراسة، وبالتايل ميكن الزيادة يف الرأس املال النقدي دون الزيادة يف 

  .التجهيزات الرأمساية أو الرأس مال العيين

 :حساب مرونة الطلب السعرية: الفرع الثاني

يتم حساب مرونة الطلب السعرية لعينة البنوك خالل فرتة الدراسة بتطبيق القاعدة رقم، مث حساب املرونة      
 .السعرية لكل بنك مث متوسط مرونة الطلب السعرية لكل بنك

 ي للبنوك عينة الدراسةمرونة الطلب السعرية لرأس المال النقدي والعين: 29الجدول رقم 

 BADR BEA BNA CPA BDL BAD مرونة الطلب السعرية
 0.17- 0.17- 0.18- 0.20- 0.21- 0.21- رأس المال النقدي
 0.49- 0.50- 0.49- 0.49- 0.51- 0.51- رأس المال العيني
 509بالصفحة  2و 5من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات البنوك حمل الدراسة و واملعادلة : المصدر

 .SPSSوخرجات برنامج 

نالحظ أن مجيع البنوك لديها مرونة سالبة، كما أن الطلب غري مرن أي أنه أي استجابة املدخالت اىل التغري يف      
مث رأس املال  ،ت حيث يأيت رأس املال النقدي يف املرتبة االوىلالسعر ضعيف جدا، أي ان هناك أمهية كبرية للمدخال

 العيين يف املرتبة الثانية
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 قياس وفرات الحجم:الفرع الثالث

من املطلب األول من املبحث الرابع هلذا الفصل  09و 02يتم حساب وفارت احلجم من خالل املعادلتني رقم      
 .SPSS،و باالستعانة بربنامج (املخرجات االمجالية)وباستخدام بيانات البنوك حمل الدراسة 

 :واجلدول التايل يوضح وفرات احلجم باملتوسط خالل فرتة الدراسة للبنوك العمومية الستة     

 وفرات الحجم للمصارف الستة عينة الدراسة: 26الجدول رقم 

 BADR BEA BNA CPA BAD BDL البنك
 1.91 0.60 1.93 1.91 1.69 1.61 وفرات احلجم

 SPSSمن اعداد الباحث اعتمادا على بيانات البنوك حمل الدراسة وباستخدام برنامج : المصدر

نالحظ ان مجيع البنوك لديها وفرات حجم موجبة تتزايد كلما صغر جم البنك حيث نالحظ ان البنك اخلارجي     
،ويالحظ أن BADاجلزائري لديه وفرات حجم عالية نسبيا مقارنة بباقي البنوك األخرى، يف حني أق قيمة جندها يف 

ز بالالكفاءة يف التكاليف ألهنا حتقق وفرات حجم أقل من البنوك تتمتع بغلة حجم متزايدة، كما أن البنوك الستة تتمي
 .الواحد

 تقدير الكفاءة حسب السنة: الفرع الرابع

ميكن توظيح متوسط الكفاءة التشغيلية للمصارف العمومية السته حمل الدراسة خسب السن  خالل الفرتة      
دام أسلوب حد وذلك من خال استخ FRONTIER4.1وذلك بإستخدام برنامج   5002-5002

 :التكلفة العشوائية و حتصلنا على النتائج التالية
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 1122-1111متوسط الكفاءة التشغيلية للبنوك محل الدراسة خالل الفترة : 11الجدول رقم 

 الكفاءة التخصيصية الكفاءة الفنية كفاءة التكاليف السنة
5002 0.296 0.609 0.200 
5009 0.299 0.621 0.205 
5000 0.211 0.650 0.295 
5009 0.259 0.600 0.201 
5006 0.222 0.961 0.222 
5000 0.200 0.601 0.250 
5000 0.251 0.651 0.210 
5005 0.210 0.621 0.229 
5001 0.222 0.691 0.222 
5002 0.220 0.690 0.290 

وبيانات البنوك حمل الدراسة وباستخدام  FRONTIER4.1من اعداد الباحث اعتمادا خمرجات برنامج : المصدر
 منوج حد التكلفة العشوائية

 :يالحظ من اجلدول ما يلي     
  0.201اىل  5009بالنسبة للكفاءة التخصيصة يالحظ أهنا كانت تعاين من تراجع ، حيث وصلت سنة ،

حققت البنوك  ، وعليه 0.290ب 5002اال اهنا عاودت الصعود وحافظت على الزيادة اىل أن قدرت سنة 
 .0.250كفاءة ختصيصية باملتوسط قدرت ب 

  سنة  0.961اىل  5002سنة  0.609بالنسبة الكفاءة الفنية يالحظ أيضا عليها اهنا تراجعت من
وبالتايل حققت البنوك كفاءة . 0.690ب  5002اىل أهنا عاودت الصعود اىل أن قدرت سنة  5006

 .0.691فنية يف املتوسط ب 
 للنظام املصريف  5009اىل سنة  5002يالحظ تراجع مستويات الكفاءة من سنة  التكاليف بالنسبة لكفاءة

 5002اال اهنا عاودت االرتفاع حيث بقدرت سنة   0.259ب  5009حيث بلغت أدن قيمة هلا سنة 
يف املتوسط وبالتايل الالكفاءة او  0.261، و عليه حققت البنوك حتكم يف التكاليف بنسبة 0.220ب
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من املدخالت للوصول اىل نفس  %20.0، أي املصارف ختسر 0.200تحكم يف التكاليف ب عدم ال
 .احلجم من املخرجات

 تحليل العالقة بين هيكل السوق المصرفي والكفاءة للبنوك الجزائرية: رابعالمطلب ال

لكل من ( وهريفندال مؤشر نسبة الرتكيز، ومؤشر هريمشان)سوف نقوم بتحليل االجتاه العام للمؤشرات الرتكز      
الكفاءة التخصيصية، الكفاءة الفنية، كفاءة )الودائع و القروض، ومقارنتها باالجتاه العام للكفاءة التشغيلية 

 (.التكاليف
 :يوضح املنحنني التاليني االجتاه العام للودائع املصرفية واالجتاه العام للكفاءة التشغيلة     

ومؤشرات الكفاءة التشغيلية خالل الفترة الودائع ثل تطور مؤشرات تركز منحنيات بيانية تم: 31الشكل رقم 
1111-1122 

 
 .وخمرجات برنامج االيكسال 50رقم  و 05إعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدولني رقم من : المصدر
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ومؤشرات الكفاءة التشغيلية خالل الفترة  القروض منحنيات بيانية تمثل تطور مؤشرات تركز: 32الشكل رقم  
1111-1122 

 

 .وخمرجات برنامج االيكسال 50رقم  و 02إعداد الباحث اعتمادا على بيانات اجلدولني رقم  من :المصدر

كانت أكرب   نسبة الرتكز ملؤشر هريمشان وهريفندال واملنحنىيني السابقيقني  02ورقم  05من اجلدولني رقم  ظنالح   
يف حني  ،لية  من الرتكيز وبالتايل فالسوق املصريف اجلزائري  يعرف مستويات عا 5006اىل  5002من  0.09من 

، ونالحظ تذبذب يف الكفاءة التخصيصية، واخنفاض يف تراجعت النسبة مع السنوات األخرية غري أهنا تبقى مرتفعة
عكسية بني مؤشر هريمشان وهيفندال ومستويات الكفاءة الفنية خالل  مستويات الكفاءة الكفاءة الفنية وبالتايل عالقة

هذه الفرتة، يف حني أن الكفاءة التكلفية الحظنا تراجها أيضا خالل الفرتة وبالتايل عالقة طردية بني مؤشر هريمشان و 
ات الالكفاءة، أي هريفندال ومستويات الالكفاءة، أي كل أرتفع تركز السوق املصريف اجلزائري كلما زادت مستوي
 .5006-5002املصارف ختسر أكثر من املدخالت للوصول اىل نفس املستوى من املخرجات وهذا خالل الفرتة 

، إال أنه يبقى مرتفع وتركز عايل 5002اىل  5000بينما نالحظ تراجع مؤشر هريمشان وهريفندال خالل الفرتة      
رتفاع يف مستويات الكفاءة الفنية والتخصيصية اي عالقة عكسية بينها يف السوق، اال أنه وخالل هذه الفرتة الحظنا ا

وبني مؤشر تركز الودائع هلريمشان وهريفندال، كما الحظنا وجود عالقة عكسية بني تركز الودائع ومستويات الكفاءة 
 .التكلفية
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وعموما نقول ان هناك عالقة عكسية بني مستويات الكفاءة ومستويات الرتكز أي كلما زاد تركز السوق املصريف      
 .اجلزائري كلما اخنفضت نسبة الكفاءة وزادت نسب الالكفاءة

 خالصة الفصل

التخلص من التبعية  ، نتج عنهاقامت اجلزائر بالعديد من االصالحات املصرفية منذ االستقالل اىل يومنا هذا     
للنظام املصريف الفرنسي، إال ان هذه االصالحات مل تستطيع فتح السوق املصريف على القطاع اخلاص، وبالتايل بقي 

 .القطاع املصريف ملك للقطاع العمومي

ى النظام أما بالنسبة هليكل السوق املصريف فالحظنا رغم خمتلف االصالحات اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية عل     
املصريف من أجل حترير السوق املصريف ودخول اخلواص إال أن احلصص السوقية للبنوك العمومية بقيت مرتفعة جدا 

من النظام املصريف، كما أن مستويات  %60تسيطر على أكثر من ( بنوك عمومية 9)حيث عدد قليل من البنوك 
 ول اخلواص،الرتكيز بقيت عالية وعوائق الدخول مرتفعة مما مينع دخ

، أي 5002-5002كما نالحظ ان مستويات الالكفاءة ال تزال مرتفعة يف البنوك عينة الدراسة خالل الفرتة        
أن البنوك تتحمل يف كثري من األحيان نسبة أكرب من املدخالت للحصول على نفس املخرجات، ويف األخري نالحظ 

 .الرتكز و الالكفاءة يف النظام املصريف خالل فرتة الدراسةمن هذا الفصل أن هناك عالقة طردية بني مستويات 

 

 



 
 

 الخاتمة
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من خالل ما تطرقنا اليه يف اجلانب النظري نستنتج أنه يستوجب على كل مصرف التعرف على الظروف       
وذلك اعتمادا على منهج التحليل  اهليكلية احمليطة بالصناعة املصرفية ومكوناهتا املختلفة وحتديدها حتديدا دقيقا،

وفرات  ،كفاءة التكاليف)مثل  وكذلك عناصر الكفاءة ،(أداء-سلوك-هيكل)وفق االقتصاد الصناعي ومنوذجه 
وذلك لوضع وحتديد اسرتاتيجيات تتناسب ووضعها التنافسي أو تضمن هلا  ،(النطاق واحلجم، وكفاءة األرباح

العتبار كل من الفرص املتاحة والتهديدات اليت تفرزها املنافسة، وختتلف موقعا تنافسيا جيدا، مع األخذ بعني ا
 .....(.ق،عوائق الدخول، متيز املنتجات، التكامل العموديتركز السو ) هيكل السوق وأبعاده  املنافسة باختالف

ول األداء تسعى املصارف اىل حتقيق أحسن مستويات األداء اخلاص هبا، وهو ما ينتج عنه يف األخري وص     
مستوياته، ولعل أهم مؤشرات األداء يف الصناعة املصرفية جند الكفاءة  الكلي للصناعة اىل أحسن صوره و

حيث أن كفاءة النظام املصريف  اخل،....اىل املؤشرات األخرى من رحبية وتقدم تقين  باإلضافةمبختلف أنواعها، 
واالنتقال اىل اقتصاد السوق، والتحديات  صالحاتباإلتعد مطلبا هاما يف ظل الوضع احلايل، بعد املرور 

 .اليت يواجهها االقتصاد ككل واألزمات

هيكل السوق فتناولنا مفهومه  لنظري االملام مبختلف جوانب موضوعلقد حاولنا يف اجلانب اومن هذا املنطلق      
ا باملصطلحات االقتصادية ذات الصلة أنواعها وعالقتهالكفاءة املصرفية مفهومها  موحمدداته، كما تطرقنا اىل مفهو 

هبا، وتطرقنا اىل اهم العوامل املؤثرة عليها، كما تطرقنا اىل خمتلف النظريات اليت تربط العالقة بني هيكل السوق 
 .ونظرية الكفاءة التقليدية ونظرية هيكل كفاءة ،املصريف والكفاءة املصرية وخاصة نظرية هيكل السوق

من خالل حتليل االداء وكذلك طبيق فقمنا بدراسة حتليلية هليكل السوق املصريف يف اجلزائر أما يف اجلانب الت     
الكلي لصناعة املصرفية، ومن مث تطرقنا اىل استخدام أسلوب حد التكلفة العشوائية يف حتديد مستويات الكفاءة 

منا بتحليل العالقة بني هيكل السوق ، وبعدها ق(الكفاءة الفنية، كفاءة التكاليف، الكفاءة التخصيصية)التشغيلية 
 . والكفاءة املصرفية من خالل احد حمددات هيكل السوق وهي الرتكز الصناعي

 إختبار الفرضيات:أوال

 حيث يتميز هيكل السوق املصريف اجلزائري باحتكار القلة، هذه الفرضية تعترب صحيحة : ىالفرضية األول
املصريف اجلزائري حيث أن البنوك الستة العمومية تسيطر على أكثر من تعترب نسبة الرتكز عالية يف القطاع 

من الودائع جممعة وكذلك القروض خالل فرتة الدراسة، وهذا ما يثبته أيضا مؤشر هريمشان  07%
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السوق املصريف يعرف مستويات عالية من ) 0..7وهريفندال حيث كان خالل فرتة الدراسة أكثر من 
 ؛  (تركز الودائع والقروض

 توجد عوائق دخول عالية يف الصناعة املصرفية، تعترب هذه الفرضية خاطئة ألنه وحسب : الفرضية الثانية
خاصة دراسة لعوائق الدخول تعترب ضعيفة يف اجلزائر ، والشيء الذي ال يسمح بدخول بنوك اجنبية أو 

 ستثماري حتفيزي؛اد مناخ هو عدم وجو 
 أو كفاءة التكاليف فنية أو ختصيصيةكانت كفاءة   سواءفاءة عالية، تتمتع البنوك بك  :الفرضية الثالثة :

فبالنسبة للكفاءة التخصيصية تعترب النسبة متوسطة وليست عالية حيث بلغت يف املتوسط خالل فرتة 
ن أما بالنسبة للكفاءة الفنية تعترب املسبة عالية وهذا ما أثبتته الدراسة حيث بلغت يف 7.520الدراسة 
، أما بالنسبة لكفاءة التكاليف فتعترب أيضا متوسطة حيث أن مستويات الالكفاءة 7.9.2املتوسط 

 .%57.0تعترب عالية حيث بلغت يف املتوسط 
  تعترب بدرجة كبرية كفاءة باملصارف العاملة باجلزائريؤثر تركز السوق على مستويات ال :بعةاالفرضية الر ،

عالقة عكسية بني مؤشرات تركز السوق املصريف حيث الحظنا وجود ،  غري صحيحةهذه الفرضية 
اجلزائري خالل فرتة الدراسة مع مستويات الكفاءة الثالث، أي كلما زاد تركز السوق املصريف اجلزائري،  

 .كلما اخنفضت نسبة الكفاءة وزادت نسبة الالكفاءة

 النتائج:ثانيا

انب النظري أو من اجلانب سواءا من خالل اجلمت التوصل من خالل هذه الدراسة جملموعة من النتائج      
 :التطبيق

 :نتائج الجانب النظري -1

واليت حاولنا من خالهلا وباستخدام املنهج الوصفي يف البحث عن من خالل الفصول النظرية الثالث      
 :يف هيكل السوق والكفاءة املصرفية توصلنا اىل النتائج التالية املمتثلة الدراسةمتغريات 

 تركز الصناعة، عوائق ): أساسية أو حمددات  االعتماد على أربع مؤشراتهيكل الصناعة ب يتحدد
 ؛(الدخول، متييز املنتجات، ودرجة التكامل العمودي
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 هل هو منافسة تامة  أولية عن اهليكل السائد داخل الصناعة نظرة بإعطاء السوقركز توضع  مؤشرات ت
 ؛حتكار تامأو منافسة احتكارية أو احتكار قلة، أو ا

  تساهم عوائق الدخول باعتبارها حمدد من حمددات هيكل السوق يف حتديد طبيعة وشكل املنافسة داخل
القطاع ولكن بدرجة أقل من مؤشرات الرتكز ، حيث تعمل عوائق الدخول اىل الصناعة كحاجز أمام 

تلك الصناعة، أو دخول متعاملني جدد داخل الصناعة، سواءا كانت تلك العوائق ناجتة عن خصائص 
 أهنا كانت نتيجة بعض االسرتاتيجيات اليت قامت بتبنيها املؤسسات املوجودة؛

  هيكل الطلب داخل السوق اخلاص بتلك  حجم السوق،)العوامل اهليكلية مثل هناك جمموعة من
طول دورة حياة املؤسسات داخل الصناعة وتنظيم  الصناعة، بنمط منو املؤسسات العاملة يف الصناعة،

 ؛تؤثر على هيكل السوق بصفة عامة( التجارة اخلارجية
 يعترب البنك كفء من الناحية النظرية إذا قام باستعمال عقالين ورشيد للوسائل املتاحة؛ 
 ختيار تساهم الكفاءة املصرفية بصفة عامة يف حتقيق أفضل املستويات خاصة يف حتصيل العوائد وا

 القروض املناسبة وتوجيه استعمال املصاريف، ويف عملية تسيري املورد البشري؛
 اخلارجية، حيث تشمل العوامل الداخلية يف العوامل التقنية  تتأثر الكفاءة بالعديد من العوامل الداخلية و

بينما تشمل العوامل ، والسياسات االدارية واملالية املتعبة من قبل البنك واملووارد املستخدمة من قبلها
 .القانونية التكنولوجيةالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية،  على اخلارجية

   كمية كطريقة حتليل مغلف البياناتن وحد هناك العديد من الطرق حلساب الكفاءة املصرفية، منها طرق
ادوات التحليل  اىل استخدامباإلضافة وأخرى غري معلمية ، اخل، ....التكلفة العشوائية واحلد السميك 

 املايل؛
  صعوبة حتديد مدخالت وخمرجات البنك، هذا ما يقودنا اىل معرفة املنهج املستخدم يف قياس الكفاءة

 هل هو منهج وساطة ،أومنهج االنتاج؛وبالتايل البد من معرفة 
 منوذج ) ذكر منها يقوم حتليل العالقة بني هيكل السوق والكفاءة املصرفية على جمموعة من النماذج،ن

 ؛(bergerأداء، وفرضية هيكل الكفاءةن ومنوذج-سلوك-هيكل
  تتفق أغلب الدراسات على أن العالقة بني بني الرتكيز واألداء هي عالقة غري خطية وموجبة، أي ان

 املسامهة يف حتسني األداء ولكن بشكل غري خطي؛ بإمكانهالرتكيز 
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 :نتائج الجانب التطبيقي

 :دراسة التطبيقية واملتمثلة يف الفصل الرابع توصلنا اىل النتائج التاليةمن خالل ال    

  ، تعترب االصالحات اليت قامت هبا اجلزائر على النظام املصريف غري كافية وبعيدة عن املستوى املطلوب
 ؛(بقيت مسامهته ضعيفة جدا)حيث مل تستطع فتح السوق املصريف على القطاع اخلاص 

 وق املصريف اجلزائري ورغم االصالحات اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية من اجل حترير بالنسبة هليكل الس
السوق املصريف اال ان احلصص السوقية للبنوك العمومية بقيت مرتفعة حيث أن ستة بنوك عمومية تسيطر 

 من النظام املصريف؛ %.0على أكثر من 
  نسبة الرتكيز الدراسة، حيث كان ومؤشرنسبة تركيز القروض والودائع كانت مرتفعة خالل فرتة cr   كان

مما يدل على سيطرة املصارف وهذا   0..7ومؤشر هريمشان وهريفندال أعلى من  ،  %07فوق 
 العمومية يف السوق املصرفية اجلزائرية أي وجود نسبة تركيز عالية؛

  يفة والبنك التجاري الصناعي ألزميت بنك اخلللثقة يف البنوك اخلاصة اجلزائرية وذلك على خلفية تراجع ا
 ؛ 2772 اجلزائري خالل سنة

  ،الشيء الذي ال يسمح بدخول بنوك اجنبية أو خاصة هو عدم وجود مناخ استثماري حتفيزي يف اجلزائر
 وليست عوائق الدخول العالية؛

 ،وبالتايل ميكن الزيادة يف الرأمسال  تعترب مرونة االحالل بني رأس املال العيين ورأس املال النقدي موجبة
 ؛أمساليةر النقدي دون الزيادة يف التجهريزات ال

   نالحظ أن البنوك العمومية الستة لديها وفرات حجم موجبة، أي أهنا تتمتع بغلة حجم متزايدة، وتتزايد
مقارنة كلما صغر حجم البنك حيث نالحظ أن البنك اخلارجي اجلزائري لديه وفرات حجم عالية نسبيا 

 بالبنوك األخرى؛
  خالل الفرتة ( ختصيصية، تكاليف، فنية)يالحظ تراجع مستويات يف مستويات الكفاءة الثالث

 أهنا تبقى ضعيفة؛ إال 27.2اىل 2779، إال أهنا عاودت االرتفاع من 2775-2770
  الواحد؛تتميز البنوك الستة العمومية بالالكفاءة يف التكاليف ألهنا حتقق وفرات حجم أقل من 
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  تعترب مستويات الالكفاءة يف البنوك اجلزائرية خالل فرتة الدراسة مرتفعة حيث بلغت يف املتوسط
أي أن البنوك تتحمل تكاليف أكثر من املدخالت للحصول على نفس املستوى من  57.0%

 .املخرجات
 يف املصارف اجلزائرية خالل فرتة الدراسة،  الالكفاءة نالحظ وجود عالقة طردية بني مستويات الرتكز و

حيث أنه كلما زاد الرتكز يف النظام املصريف اجلزائري زادت مستويات الالكفاءة، وهذا ما يعكسه دور 
 .ي حيث أنه دوما تقوم بتمويل البنوك رغم خسائرهامالدولة احلامي للقطاع العمو 

 التوصيات:ثالثا

 ريرها على القطاع اخلاص ولكن بأكثر جدية؛فتح السوق املصرفية اجلزائرية  وحت -
اليت توفر األساليب والوسائل اليت من شاهنا رفع مستوى دور التكنولوجيا املصرفية احلديثة  يف ضوء تعاظم -

االنتاجية وادخار التكاليف وبالتايل التحكم أسعار املدخالت، والرفع من كفاءة اخلدمات واملنتجات، ال 
 ت احلديثة لزيادة تنافسيتها؛طوير  التعامل بالوسائل والتقنيان تبد للمصارف اجلزائرية م

جيب االرتقاء بالعنصر البشري من خالل التكوين والتدريب الالزمني للرفع من كفاءة موظفي املصرف  -
 ساسية لالرتقاء باألداء املصريف؛وحتسني مهاراهتم،ذلك ان العنصر البشري يعد من الركائز األ

جلزائرية تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات املصرفية جتمع بني التقليدي واملستحدث جيب على املصارف ا -
 عي؛من املنتجات لزيادة نطاق عملياهتا، كما جيب التخلي عن التخصص الوظيفي والقطا

ميكن لالندماج املصريف ان يعمل على تقوية املركز املايل للمصارف لتحقيق وفرات احلجم، والوصول  -
فية اىل حجم اقتصادي معني يتيح هلا زيادة الكفاءة من خالل ختفيض التكاليف وتعظيم بالوحدة املصر 

 .الربح، وذلك بزيادة القدرة االئتمانية هلذه املصارف ملواجهة احتياجات الشركات واملشاريع االنتاجية

 أفاق الدراسة:رابعا

 :يف السوق املصرفية اجلزائريةو يف األخري تطرح هذه الدراسة أفاق لدراسات أخرى جتريبه خاصة     

 ؛scpحتليل الصناعة املصرفية باستخدام منوذج  -
 ية يف اجلزائر؛فأثر تركز السوق على الكفاءة املصر  -
 .أثر عوائق الدخول على املنافسة والكفاءة املصرفية يف اجلزائر -
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، 2042-2004-دراسة عينة من البنوك التجارية في الجزائر خالل الفترة-بالتعثر المصرفي

 .2042/2042أطروحة دكنوراه غري منشورة، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
ي للمصارف أثر تكنلوجيا المعلومات واالتصال عل األداء التجاري والمالمساح ميهوب،  -40

، 02، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة قسنطينةحالة نشاط البنك عن بعد-الفرنسية
 .2043/2041اجلزائر،

دراسة حالة عينة من البنوك  -الكفاءة التشغيلية في المؤسسات المصرفيةشريفة جعدي، قياس  -44
، جامعة قاصدي ، أطروحة دكتوراه غري منشورة2042-2002العاملة في الجزائر خالل الفترة 

 .2042/2041مرباح، ورقلة، اجلزائر، 
، أطروحة دكتوراه غري دراسة تطبيقية مقارنة-الكفاءة التشغيلية للمصارف االسالميةشوقي بورقبة،  -42

 .2040/2044منشورة،جامعة سطيف، اجلزائر، 
-4999ة دراسة قياسي-أثر الكفاءة على تنافسية الجهاز المصرفي األردنيطارق عبد اهلل احملسن، -43

 .2002ماجيستري غري منشورة، جامعة مؤتة، األردن، ةر كذ م، -2001
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حالة مؤسسة -هيكل الصناعة وأثره على أداء المؤسسة الصناعية الجزائريةعادل بوعافية،  -41
ماجيستري غري منشورة، جامعة حممد  ةر كذ م، -2009-2004موبيليس للهاتف النقال خالل الفترة 

 .2042خيضر بسكرة، 
أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي، دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل ير،عادل زقر  -42

 .2041/2042، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة ، اجلزائر، 2042-4991الفترة 
تقييم األداء ومتطلبات –القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة عبد الرزاق سالم،   -42

 .2044/2042، 03وراه غري منشورة، جامعة اجلزائر ،أطروحة دكتاإلصالح
التكامل العمودي والمزايا التنافسية للمؤسسة الصناعية، حالة مؤسسة عبد القادر حران،  -42

 .2044/2042ماجيستري غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة،  ةر كذ م،سونطراك
ام أسلوب التحليل التطويقي محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدعبد الكرمي منصوري،  -42

مذكرة ماجيستيري غري منشورة، جامعة تلمسان،  -دراسة حالة الجزائر-"DEA"للبيانات 
 2009/2040اجلزائر،

، أطروحة محاولة اختيار كفاءة نظام التمويل االسالمي في مواجهة األزمات الماليةعصام بوزيد،  -49
 .2042/2042دكتوراه غري منشورة، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

 ةر كذ م، هيكل السوق وربحية القطاع دراسة حالة القطاع المصرفي الجزائريعلي بن الطاهر، -20
 .2040/2044ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة،اجلزائر، 

مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي للتنبؤ بالتعثر دراسة تطبيقية عمار أكرم عمر الطويل،  -24
رة ، اجلامعة االسالمية ، مذكرة ماجيستيري غري منشو وطنية في قطاع غزةعلى المصارف التجارية ال

 .2002ني، طغزة، فلس
دراسة حالة : عالقة التكامل العمودي كخيار استراتيجي للنمو بأداء المؤسسةالعيد قريشي ،  -22

 .2042/2042، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، مجمع سونطراك
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لمحاولة قياس الكفاءة  DEAاستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات فتيحة بلجياليل ،  -23
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة تيارت، اجلزائر، 2042دراسة قياسية –النسبية للبنوك المغاربية 

2041/2042. 
رية خالل قياس مردودية وكفاءة المؤسسات البنكية، دراسة حالة البنوك الجزائفريد بن ختو،  -21

 .2043/2041، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة ورقلة، اجلزائر، 2044-2002الفترة 
دراسة استشرافية للعمل –إستراتيجية تحول البنوك التقليدية الى بنوك اسالمية فريدة معاريف،  -22

 .2041/2042، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزائر، المصرفي في الجزائر
 ةر كذ م، إستراتيجيات التكامل العمودي في قطاع الصناعة دراسة حالة مجمع صيداليك حيي، فر  -22

 .2044/2042منشورة، جامعة حممد خري بسكرة،  ماجيستري غري
، أطروحة أثر تطبق الحوكمة المؤسسية على تحسين أداء البنوك الجزائريةفطيمة الزهرة نوي،  -22

 .2042/2042ئر، دكتوراه غري منشورة، جامعة بسكرة، اجلزا
تقييم كفاءة اداء البنوك الجزائرية باستخدام النسب المالية ونموذج حد فطيمة الزهرة نوي،  -22

، مذكرة ماجيستري غري منشورة، جامعة الريموك، 2001-2001التكلفة العشوائية خالل الفترة 
 .2040األردن، 

النشاط المصرفي في الدول  أثر تحرير التجارة الدولية في الخدمات على كفاةفطيمة بوسامل،  -29
 .2040/2044ماجستري غري منشورة، جامعة منتوري قسنطنة،   ةر كذ م، -حالة الجزائر-النامية

دراسة نظرية وميدانية : قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفيةحممد اجلموعي قريشي،  -30
نشورة، جامعة اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غري م(2002-4991)للبنوك الجزائرية خالل الفترة 

 .2002/2002اجلزائر،
دراسة حالة الصناعة المصرفية في : تحليل العاقة بين هيكل الصناعة واألداءحممد رضا بوسنة،  -34

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، 2041-2001الجزائر خالل الفترة 
2042/2042. 
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دراسة حالة -فية في ظل التحرير المالي والمصرفيمتطلبات تفعيل الرقابة المصر حممد طرشي، -32
 .2042/2043، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الشلف، اجلزائر،الجزائر

دراسة حلة صناعة األدوية في : ، أثر السياسات الصناعية على هيكل الصناعةمراد حطاب -33
 .2042/2042، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، الجزائر

-الكفاءة االنتاجية ودورها في اختيار االستراتيجة التنافسية للمؤسسة الصناعيةمونري مهدي،  -31
ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة،  ةر كذ م، -دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة

 .2044/2042اجلزائر،
 SFAفة العشوائيةقياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلناهد ناهض فؤاد اهلبيل،  -32

ماجستري غي منشورة، اجلامعة  ةر كذ م، "دراسة تطبيقية على المصارف المحلية في فلسطين"
 .2043اإلسالمية بغزة، فلسطني، 

تأثير المنافسة في القطاع على تحقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية جالة جنوى حبة،  -32
غري منشورة، جامعة حممد خيضر بسكرة، ماجيستيري  ةر كذ م، 2002-2002مؤسسة موبيليس 

2002/2002. 

III :المجالت والملتقيات 

قياس درجة الكفاءة التشغيلية ودورها يف إدارة خماطر السيولة يف البنوك ، أحالم بوعبديل، أمحد عمان -4
دراسة حالة لبنك اخلليج اجلزائر للفرتة " DEA"التجارية باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات 

 2042، 44، اجلزائر، العدد مجلة روئ اقتصادية، جامعة الوادي ،2040-2042
دراسة حالة البنك الوطين اجلزائري -إهلام التجاين، فوزي حممد شعويب، تقيم األداء املايل للبنوك اجلزائرية -2

، جامعة بسكرة، 42، العدد مجلة أبحاث اقتصادية، 2044-2002والقرض الشعيب اجلزائري للفرتة 
 .2042ر، جوان اجلزائ

، التكامل العمودي واألداء االقتصادي يف الصناعة التحويلية الفلسطينية، باسم مكحول، نصر عيطاين -3
 .2001اجمللد الثاين عشر، العدد الثاين،  ،(سلسلة الدراسات اإلنسانية) مجلة الجامعة اإلسالمية 
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المجلة اعة املصرفية األردنية، رامي حممد أبو وادي، هنيل إمساعيل سقف احليط، حمددات أداء الصن -1
 .2042، 02، العدد 43، اجمللد األردنية في إدارة األعمال

سرمد محزة الشمري، حممد عيدان اخلزرجي، اسرتاتيدية التكامل العمودي وتأثريها يف اخليار التسويقي  -2
، 440د العد مجلة االدارة واالقتصاد،دراسة حالة يف شركة بغداد للمشروبات الغازية،-للمشركة
 .2042العراق، 

تطور مؤشرات الرتكيز السوقي و أثرها على املنافسة املصرفية يف سهام بوخاللة، حممد اجلموعي قريشي،  -2
 .2042، 42، العدد ، مجلة الباحثاجلزائر

دراسة قياسية –عابد شريط، فتيحة بلجياليل، أثر الكفاءة على تنافسية اجلهاز البنكي اجلزائري  -2
 .2043جوان 30، العد الرابع،جامعة البليدة، االقتصاد والتنمية البشرية مجلة، 2002-2002

حالة -عبد الرزاق حبار، االلتزام مبتطلبات جلنة بازل كمدخل الرساء احلوكمة يف القطاع املصريف العريب -2
 .2009، جامعة الشلف، اجلزائر، 02، العدد مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، "دول مشال افريقيا

األكادمية عبد الرزاق حبار،تطور مؤشرات األداء ومسار االصالحات يف القطاع املصريف اجلزائري،  -9
 .2043، جامعة الشلف، 09، العدد للدراسات االجتماعية واالنسانية

عالء حممد موسى محدان، يزن خلف العطيات، هيكلة السوق املصرفية االسالمية وعالقتها بكفاءة  -40
، مجلة االدارة العامة،  2042-2002دراسة مقارنة يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية : األداء

 .2042دية، فرباير اجمللد اخلامس واخلمسون، العدد الثاين، معهد االدارة العامة، اململكة العربية السعو 
عالم حممد محدان، علي عبداهلل شاهني، حممد سالمة عناسوة، العالقة بني هيكل السوق والرحبية يف  -44

 .2043، مجلة رؤى إستراتيجيةالصناعة املصرفية األردنية والفلسطينية ، 
مجلة الواحالت  علي بن ساحة،  قياس الكفاءة املصرفية للبنوك اخلاصة اجلزائرية يف ظل التحرير املايل، -42

 .2043،جامعة غرداية، اجلزائر، 42، العدد للبحوث والدراسات
علي خليد، زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية للبنوك العربية باستخدام تقنية التحليل التطويقي  -43

د ، العدمجلة البديل االقتصاديدراسة مقارنة بني البنوك التقليدية والبنوك االسالمية،  -DEAللبيانات 
 .السادس، جامعة اجللفة، اجلزائر
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علي عبد احلفيظ الزواوي، إميان عمر السرييت، أثر كفاءة التكلفة املصرفية على أداء املصارف التجارية  -41
 .2042، جوان 04، العدد02، اجمللد مجلة دراسات االقتصاد واالعمالالليبية،

– DEAحتليل تطويق البيانات غسان قاسم داود الالمي، ملعان عباس حممد جواد، تطبيق أسلوب  -42
، مجعة 403، العدد 32السنة  مجلة االدارة واالقتصاد،دراسة حالة يف مكاتب املفتشني العموميني،

 .2042بغداد، العراق، 
فريد بن ختو وحممد اجلموعي قريشي، قياس كفاءة البنوك اجلزائرية باستخدام حتليل مغلف البيانات  -42

DEA ،2043جامعة ورقلة، اجلزائر، ، 42، ، العدد مجلة الباحث. 
فيصل شياد، قياس تغريات االنتاجية بإستعمال مؤشر ماملكويست، دراسة حالة البنوك االسالمية  -42

، املعهد 2، العدد 42، اجمللد مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، 2009-2003خالل الفرتة
 .2042االسالمي للبحوث والتدريب، السعودية،

مجلة مركز ة يف االقتصاد االسالمي عن امثلية باريتو، دراسة تقييمية نقدية، جمدي غيث، متيز األمثلي -42
 .2044، جامعة األزهرن القاهرة، مصر، صالح لالقتصاد االسالمي

، جامعة ورقلة، 03، العددمجلة الباحثحممد اجلموعي قريشي، تقييم أداء املؤسسات املصرفية،  -49
2002. 

اس الكفاءة النسبية جلامعات احلكومية باململكة العربية حممد شامل هباء الدين مصطفى فهمي، قي -20
، اجمللد األول، العدد األول، اململكة العربية مجلة جامعة أمى القرى للعلوم التربوية والنفسيةالسعودية، 

 .2009السعودية، جانفي 
متطرفة، حممد عبد الرمحن إمساعيل، تقييم أداء مناذج حتليل مغلف البيانات يف ظل وجود مشاهدات  -24

 .2009، جامعة الرياض، اململكة العربية السعودية، 01، العدد19، اجمللد مجلة االدارة العامة
وسام حسني علي العنيزي، قياس كفاءة القطاع املصريف العراقي باستخدام منوذج التحليل احلدودي  -22

، جامعة 32عدد ، ال44، اجمللد مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، 2044-2002العشوائي 
 .2042األنبار ، العراق، 
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VI:الملتقيات والمؤتمرات 

بن بريكة عبد الوهاب، صيفي وليد، دور مقايس الرتكيز والالمساواة يف قياس الرتكيز الصناعي والسلطة  -4
 3و 2، الملتقى الدولي األول حول االقتصاد الصناعي والسياسات الصناعيةعلى األسواق، 

 .2002ديسمرب 
اجنازات وحتديات، -بشري بن عيشي، عبد اهلل غامن، املنظومة املصرفية عرب االصالحات االقتصادية -2

، جامعة تقنيات-مخاطر-الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في األلفية الثالثة، منافسة
 .2002جوان  02و 2جيجل، اجلزائر، يومي 

اخلاصة والعمومية يف ترقية النشاط البنكي اجلزائري، زبيدة حمسن، سهام بوخاللة، املنافسة بني البنوك  -2
، املركز الملتقى الوطني األول حول المنظمة البنكية في ظل التحوالت القانونية واالقتصادية

 .2002أفريل 22-21اجلامعي بشار، 
،  SCPمسرية عطوي، حممد رضا بوسنة، حتليل أداء الصناعة املصريف و يف اجلزائر باستخدام منوذج  -1

، الطبعة الثانية، مجمع مداخالت الملتقى الدولي حول األداء المتميز للمنضمات والحكومات
 .2044نوفمرب  23و 22جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

الملتقى الوطني حول القطاع ، 2003-4920الصاحل مفتاح، االصالحات املصرفية يف اجلزائر  -2
 .2002ماي  01اىل  02اجلزائر، من ، جامعة جيجل، البنكي وقوانين االصالح االقتصادي

مجمع مداخالت عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة،التحرير املايل وكفاءة األداء املصريف يف اجلزائر،  -2
، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنضمات والحكومات

 .2044نوفمرب  23و 22
كفاءة االستخدامية للموارد املتاحة يف املؤسسات اخلدمية باستخدام أسلوب حممد بن لباد وآخرون، ال -9

المؤتمر الدولي ، 2041دراسة تطبيقية على جامعة تلمسان -(DEA)حتليل التطويقي البيانات 
 The Sixth International Arab،العربي السادس لضمان جودة التعليم العالي

Conference on Quality Assurance in Higher Education (IACQA') 
2016. 
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حممد سحنون، اصالحات املنظومة املصرفية يف اجلزائر واقع وأفاق مستقبليةن امللىت الوطين االوحلول  -1
الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفية في املنظومة املصرفية يف اجلزائر واقع وأفاق مستقبية، 

 .2002جوان 02-2يومي ،، جامعة جيجل،اجلزائر، األلفية الثالثة
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