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أ. نوي فاطمة الزهراءدراسة حالة البنوك اجلزائرية )2004- 2008(
د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

ملخص: 
لقد كان لنت�سار ظاهرة �لعوملة �آثار بعيدة �ملدى على خمتلف �لأن�سطة �لقت�سادية 
هذ�  ومن  �مل�رسفية.  �لأن�سطة  �أمام  �سيما  ل  �لتحديات،  من  كثري�ً  فر�ص  �لذي  �لنحو  على 
�ملنطلق تظهر �أهمية مو�سوع قيا�ص �لكفاءة �مل�رسفية، خا�سة يف حالة �جلز�ئر �لتي ت�سهد 
مرحلة �نتقالية من �لقت�ساد �ملخطط �إىل �قت�ساد �ل�سوق، �لذي ي�سند فيها للبنوك �جلز�ئرية 
لذ�  �جلز�ئر.  يف  �ملال  ر�أ�ص  ل�سوق  �لفعال  �لدور  غياب  ظل  يف  �لنتقال  هذ�  يف  كبري  دور 
بالكفاءة  �جلز�ئرية  �لبنوك  متتع  مبدى  �ملتعلقة  �لإ�سكالية  معاجلة  �لدر��سة  هذه  حاولت 
�لع�سو�ئية  �لتكلفة  �لفرتة من 2004- 2008، وذلك با�ستخد�م منوذج حد  �مل�رسفية، يف 
 Translog Cost Function كنموذج كمي، حيث ُقدرت د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية �ملت�سامية
بهدف قيا�ص مرونات �لإحلل، ومرونات �لطلب �ل�سعرية، ووفور�ت �حلجم و�لنطاق لعينة 

تتكون من �ستة بنوك �جلز�ئرية.
وقد خل�ست هذه �لدر��سة �إىل �أن �لبنوك �جلز�ئرية حمل �لدر��سة تتمتع بكفاءة �لإحلل 
بني عنا�رس �لإنتاج، ولكنها ل تتمتع بالقدرة على �لتحكم يف تكاليفها �لأمر �لذي جعلها 
ل حتقق وفور�ت حجم تتيح لها �لتو�سع يف حجم ن�ساطها. كما وجدت �أن هذه �لبنوك تتمتع 
بوفور�ت نطاق تتيح لها تنويع منتجاتها. لذ� تو�سي �لدر��سة �ل�سلطات �جلز�ئرية بالعمل 
على رفع كفاءة �لبنوك �جلز�ئرية من خلل زيادة ��ستقلليتها، وبخا�سة �لبنوك �لعمومية 
�لندماج بني  �إمكانية  ودر��سة  �لبنوك،  �لب�رسي وحتديث  �لعن�رس  بكفاءة  و�لرتقاء  منها، 
ملو�جهة  م�ستحدثة  م�رسفية  خدمات  وتقدمي  �ملالية،  مر�كزها  لتقوية  �جلز�ئرية  �لبنوك 

�ملناف�سة �ل�سديدة يف ظل حترير جتارة �خلدمات �مل�رسفية.
�لبنوك  �لع�سو�ئية،  �لتكلفة  حد  منوذج  �مل�رسفية،  كفاءة  املفتاحية:  الكلمات 

�جلز�ئرية. 
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Abstract: 
The prevalence of globalization phenomenon had far- reaching effects 

on various economic activities، as a lot of challenges especially to Banking 
activities. So a strong banking system capable of mobilizing and allocating 
financial resources efficiently to serve the development objectives and reduce 
risks becomes urgent، This study is trying to measure Algerian bank efficiency، 

by use the quantitative approach of stochastic cost frontier model to estimate 
the translog cost function of a sample of banks during the period (2004- 2008) 
to measure the elasticities of substitution and input price elasticities and the 
scale and scope efficiency in those banks.

This study concluded that Algerian Banks have substitutability between 
production elements، however، those banks can’t dominate their costs، that had 
led to a failure in their scale economies that hinders the it ability to expand 
in future it is found that those banks have a scope economies of varying their 
products. Moreover، the study concluded that the five public banks are less 
profitable than Algerian Baraka Bank.

Key Words: Bank Efficiency، Stochastic Cost Frontier Analysis، Algerian 
banks. 
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أ. نوي فاطمة الزهراءدراسة حالة البنوك اجلزائرية )2004- 2008(
د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

مقدمة: 
�إن �لتغري�ت �لقت�سادية �لعاملية �لتي ميزت �لعقدين �لأخريين من �لقرن �لع�رسين، 
ظاهرة  كانت  جديدة،  مرحلة  عتبة  على  �لعامل  و�سع  معا�رس�ً  و�قعًا  جمملها  يف  �سكلت 
�لعوملة �أهم معاملها، وبخا�سة منها �لعوملة �ملالية. فقد �سهد �لقطاع �ملايل على م�ستوى 
�لتنظيمية،  �لقيود  ورفع  �لتحرر  بتوجهات  م�سحوبًا  �رسيعًا  وتو�سعًا  جذريًا،  تغري�ً  �لعامل 
ف�سل عن �لتقدم �لكبري يف تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت. فقد �سجلت تدفقات روؤو�ص 
�لأمو�ل عرب �حلدود زيادة حادة، و��ستحدثت �لأ�سو�ق �ملالية �أدو�ت مالية جديدة متطورة، 
�ل�رسيعة  �لتغري�ت  هذه  بالغة.  زيادة  و�رسعتها  �ملالية  �ملعاملت  تنفيذ  �سهولة  و�زد�دت 
�إىل و�سع نظام م�رسيف حديث،  �أدت  �لنمو �ملحلي  �لبيئة �خلارجية، وتز�يد متطلبات  يف 
يتعامل باأ�س�ص جديدة مع خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية، وذلك يف �سوء حقيقة �أن �لبنوك 
تبقى �لقناة �لرئي�سية �للزمة لنتقال �لأمو�ل بني خمتلف �لقطاعات ب�سورة ت�سمح بتعظيم 

�ملنفعة.
يف ظل هذه �لأو�ساع، ونتيجة ملا يوؤديه �لقطاع �مل�رسيف من دور كبري يف �لنتقال 
�إىل �قت�ساد �ل�سوق، �سهد �لقطاع �مل�رسيف �جلز�ئري جملة من �لإ�سلحات بعد �أن خ�سع 
�سرتكز  �ملنطلق  هذ�  ومن  �لدولة،  قبل  من  م�ستمر  وتدخل  مركزي،  لتخطيط  طويلة  لعقود 
�لكفيلة  �لطرق  عن  للبحث  �جلز�ئرية،  �لبنوك  يف  �مل�رسفية  �لكفاءة  قيا�ص  على  �لدر��سة 
برفع هذه �لكفاءة، وذلك باإيجاد �ل�سبل و�لآليات �حلديثة ل�ستخد�مها يف �لبنوك �جلز�ئرية، 

لتمكينها من مو�جهة حتديات �لعوملة.
أهداف الدراسة: 

من خالل ما تقدم ميكن تلخي�س اأهم اأهداف الدرا�شة فيما ياأتي: 
�لوقوف على مدى حتكم �ملوؤ�س�سات �مل�رسفية �جلز�ئرية يف �إد�رة تكاليفها، وتقدير  ● 
�لبنك وحتليل  �مل�ستخدمة من قبل  للمدخلت  �ل�سعرية  �لطلب  �لإحلل، ومرونات  مرونات 

دللتها.
حتليل وفور�ت �حلجم- �إن وجدت- ملعرفة �حلجم �لأمثل للبنوك �جلز�ئرية. ● 

حتليل وفور�ت �لنطاق- �إن وجدت- ملعرفة �ملزيج �لأمثل من �ملنتجات.  ● 

�لتعرف �إىل بع�ص �لآليات �لكفيلة برفع كفاءة �لنظام �مل�رسيف، ودر��سة �إمكانية  ● 
تطبيق هذه �لآليات على �لبنوك �جلز�ئرية.
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أهمية الدراسة: 
�لتنمية  يف  �مل�رسيف  �لقطاع  يوؤديه  �لذي  �ملهم  �لدور  من  �ملو�سوع  �أهمية  تنبع 
للبنوك  �حلديثة  و�لرقابية  �لتنظيمية  �لجتاهات  فيه  تتز�يد  �لذي  �لوقت  يف  �لقت�سادية 
�إن  و�خل�سخ�سة، حيث  و�لندماج  �ل�ساملة  �لبنوك  نحو  كالجتاه  �ملالية،  �لعوملة  يف ظل 
تدهور �لنظام �مل�رسيف، �أ�سبح يوؤثر �سلبًا على �لدخار و�ل�ستثمار، وهذ� ما ين�سحب على 

�لتنمية.
�أن كفاءة �لقطاع �مل�رسيف �جلز�ئري حتتل جزء�ً كبري�ً يف جناح �لإ�سلح  كما جند 
�لقت�سادي و�لنتقال من �لقت�ساد �ملخطط �إىل �قت�ساد �ل�سوق. ومن هذ� �ملنطلق كان من 
�ل�رسوري �لهتمام برفع كفاءة �لبنوك �جلز�ئرية، وتفعيل دورها يف �لن�ساط �لقت�سادي 
مبا يتما�سي مع �لتطور�ت �لعاملية. لذ� حاول �لباحث يف هذه �لدر��سة عر�ص و�قع كفاءة 
�لبنوك �جلز�ئرية، وت�سخي�ص نقاط �سعفها للخروج بتو�سيات ت�سمح بتطوير هذه �لبنوك، 
ومعاجلة �سلبياتها، وبذلك ميكن لهذه �لدر��سة �أن تفيد �لقائمني على �سوؤون �لنظام �مل�رسيف 

�جلز�ئري، و�أي�سا �مل�سوؤولني على �لبنوك حمل �لدر��سة.

إشكالية الدراسة: 
�لبنوك  هذه  ت�سهده  ملا  وملحة،  �رسورية  عملية  �جلز�ئرية  �لبنوك  كفاءة  تقومي  يعدُّ 
من حتولت و�إ�سلحات، وبخا�سة �أن جناح �لنظام �لقت�سادي يف وقتنا �حلا�رس �أ�سبح 
مرهونًا مبدى فعالية وجناعة �لنظام �ملايل للدولة، وبخا�سة �لقطاع �مل�رسيف يف حالة 

�جلز�ئر �لتي ت�سهد �سوق ر�أ�ص �ملال فيها �نطلقة حمت�سمة.
وميكن اأن نعك�س اإ�شكالية الدرا�شة بال�شوؤال االآتي: 

التي تعك�س قدرتها  البنوك اجلزائرية بالكفاءة امل�رضفية،  هل تتمتع 
على اإدارة تكاليف ن�شاطها، وحتقيقها للحجم االأمثل لهذه البنوك، وعر�شها 

ملزيج متنوع من منتجاتها؟ 
هذا باالإ�شافة اإىل االأ�شئلة الفرعية االآتية: 

كفاءتها  من  و�لرفع  ن�ساطها،  تكلفة  يف  �لتحكم  �جلز�ئرية  �لبنوك  ت�ستطيع  هل  ● 
�لإنتاجية؟ 

هل تتمتع �لبنوك �جلز�ئرية بوفور�ت حجم، تتيح لها �إمكانية �لتو�سع و�لرفع من  ● 
حجم ن�ساطها؟ 
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هل تتمتع �لبنوك �جلز�ئرية بوفور�ت نطاق، تتيح لها ● �إمكانية تنويع منتجاتها؟ 

اإلطار النظري للدراسة: 
يحتل مو�سوع رفع �لكفاءة يف �لعمل �مل�رسيف موقعًا مهمًا، وبخا�سة يف فرتة �لتحرر 
و�لعوملة يف �لأ�سو�ق �ملالية، حيث �أ�سبحت �مل�سارف تز�ول ن�ساطها من خلل �سوق تت�سم 
�أم غري �ملالية، ويف ظل �لتطور�ت  باملناف�سة �ل�سديدة، �سو�ء من طرف �ملوؤ�س�سات �ملالية 
�لإقليمية و�لدولية على �سعيد �لعمليات، و�لتقنيات، و�لأدو�ت، وجدت هذه �مل�سارف نف�سها 
يف و�سع يحتم عليها �لرتكيز على كفاءة �أد�ئها يف خمتلف �مل�ستويات ك�رسط لنجاحها يف 
�إىل  �لتو�سل  �لعن�رس  هذ�  لذ� حاولنا يف  �ملناف�سة،  على  و�لقدرة  ن�ساطها،  على  �ملحافظة 

مفهوم �لكفاءة �مل�رسفية، وطرق قيا�سها .

 1- مفهوم الكفاءة املصرفية: 

لقد �تخذ مفهوم �لكفاءة �مل�رسفية �أبعاد�ً �أخرى بالإ�سافة لل�ستخد�م �لأمثل للمو�رد، 
�أهمها: حجم �جلهاز �مل�رسيف، وهيكل �لوحد�ت �مل�رسفية، و�قت�سادية �لوحد�ت �مل�رسفية 
�مل�رسفية  �لكفاءة  در��سات  ركزت  وقد  �مل�رسيف.  �لأد�ء  وكفاءة  ككل،  �مل�رسيف  و�جلهاز 
�لكفاءة  در��سة  وكذلك  للم�سارف،  �لت�سغيلية  �لتكاليف  �إطار  يف  �لكفاءة  هذه  تقومي  على 
�مل�رسفية يف �إطار �لربحية �مل�رسفية، كما �ُ�ستخدم مفهوم �لكفاءة �لقت�سادية وتطبيقها 
على �مل�سارف، وذلك بقيا�ص �لكفاءة �لتقنية �أو �لكفاءة �ل�سعرية مل�رسف معني، �أو م�سارف 

عدة. )�جلميل، 1989( . 
�إل �أن �لتوجهات �حلديثة حتاول در��سة �لكفاءة �لقت�سادية للم�سارف يف ظل مفهوم 
و��سع و�سامل، من خلل ربطها بالأهد�ف �ملركزية للقت�ساد على �مل�ستوى �لكلي �أو �جلزئي، 
وذلك بتحديد دور هذه �مل�سارف يف �لقت�ساد، ومدى م�ساهمتها يف �لتنمية �لقت�سادية. 
وقد �متدت تلك �لدر��سات �إىل �أكرث من ذلك لتعميق �لجتاهات �ملالية يف �لقت�ساد، وقيا�ص 
فاعلية �جلهاز �مل�رسيف من خلل تلبيته حلاجات �ملجتمع، وبخا�سة لقطاعات �لأعمال، 
وبذلك جند �أن مفهوم �لكفاءة �مل�رسفية لي�ص مفهوما مطلقا، بل هو مفهوم ن�سبي يجب �أن 

يرتبط مبعيار للمقارنة يف عملية تقومي �أد�ء معني )�جلميل، 1989( .
كما �أن �لهتمام بكيفية تاأثري �لتغري�ت �لقت�سادية على كفاءة �لبنوك وقدرتها على 
حتويل �ملو�رد �إىل خدمات مالية متعددة، ولد ما �سمي مبفهوم �للكفاءة �لذي ي�سري �إىل �أن 
للمخرجات من  �مل�ستوى �مللئم  �أقل من  تنتج  �ملوؤ�س�سات  و�أن هذه  للمو�رد،  تبديد�ً  هناك 
خلل �ملو�رد �مل�ستخدمة، �أو �أنها ت�ستخدم جمموعة مكلفة من �ملو�رد لإنتاج مزيج معني 

 . )Wheelock and Wilson، 1995( من �ملنتجات �أو �خلدمات
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أوال- تعريف الكفاءة املصرفية: 

ح�رسه  ميكن  ول  و��سع،  معنى  له  �مل�رسفية  �لكفاءة  مفهوم  �إن  �سابقا  لحظنا  كما 
�لكفاءة  به  ُتقا�ص  �إطار  لو�سع  تعريف  على  �ستعتمد  �لدر��سة  هذه  �أن  �إل  �سيق،  نطاق  يف 
��ستطاعت توجيه  �إذ�  �لتعريف هو: تكون �ملوؤ�س�سة �مل�رسفية ذ�ت كفاءة  �مل�رسفية. وهذ� 
�ملو�رد �لقت�سادية �ملتاحة لها نحو حتقيق �أكرب قدر ممكن من �لعو�ئد باأقل قدر ممكن من 
�لناجح يف طاقاتها �ملادية و�لب�رسية، هذ� من جهة. وحتقيقها للحجم  �لتحكم  �أي  �لهدر، 
لهذا  وبتحليلنا  �أخرى.  جهة  من  �ملالية  �ملنتجات  من  و��سعة  لت�سكيلة  وعر�سها  �لأمثل 
النقاط  الكفاءة امل�رضفية ت�شمل عدة جوانب ميكن تلخي�شها يف  اأن  التعريف جند 

االآتية )�ساعد ،2009( : 
�لكفاءة يف ��ستخد�م �ملو�رد �ملتاحة بالتحكم يف �لتكاليف، وهو ما ي�سمى بكفاءة  ♦ 

�لتكاليف .
�لأمثل، ويطلق  �ل�سعي ور�ء حتقيق �حلجم  �لتكاليف من خلل  �لكفاءة يف توزيع  ♦ 

عليها كفاءة �حلجم.
�لكفاءة يف تنويع �ملنتجات �ملالية من خلل تنويع �لن�ساط، ويعرف هذ� �لنوع من  ♦ 

�لكفاءة بكفاءة �لنطاق .
وت�شري املفاهيم الثالثة ال�شابقة اإىل اأنواع الكفاءة امل�رضفية التي �شنتطرق اإليها 

ب�شيء من التف�شيل يف الق�شم االآتي: 

ثانيا- أنواع الكفاءة املصرفية: 

�إ�سافة للكفاءة �لإنتاجية يهتم �لقت�ساديون- يف در��سة �لكفاءة �مل�رسفية- بنوعني 
تو�شيح  ياأتي  وفيما  ووفور�تها،  �لنطاق  وكفاءة  ووفور�تها،  �حلجم  كفاءة  هما:  �آخرين 

لهذه االأنواع ب�شيء من التف�شيل: 
الكفاءة االإنتاجية:  ● 

�إنتاج  �أق�سى  على  للح�سول  �ملتاحة  �ملو�رد  با�ستخد�م  �لإنتاجية  �لكفاءة  تتحقق 
ممكن بطريقة ملئمة ير�عى فيها تقليل �لتكاليف ورغبات �مل�ستهلكني )خر�ب�سة، 2002( . 
وميكن تعريف �لكفاءة �لإنتاجية باأنها: »�لعلقة بني كمية �ملو�رد �مل�ستخدمة يف �لعملية 
�لإنتاجية، وبني �لناجت من تلك �لعملية، وبذلك ترتفع �لكفاءة �لإنتاجية، كلما �رتفعت ن�سبة 

�لناجت �إىل �مل�ستخدم من �ملو�رد« )�حلاج وفليح، 2009، �ص242( 
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هناك بعد �آخر للكفاءة �لقت�سادية �لتي ميكن �أن حتققه �ملوؤ�س�سة، وهو �قت�ساديات 
حيث   )Economies of Scope( �لنطاق  )Economies of Scale(، و�قت�ساديات  �حلجم 
تهتم �لأوىل باحلجم �لأمثل للموؤ�س�سة، �أما �لثانية فرتكز على �لتنويع يف منتجات �ملوؤ�س�سة 

. )Barrett ، 1997(

كفاءة احلجم ووفوراتها:  ● 

�لتوفري يف تكاليفه عند زيادة حجم �ملنتجات مع  �إىل  �لبنك  ت�سري كفاءة �حلجم يف 
�لحتفاظ مبزيج مدخلت ثابتة )Allen and Liu، 2005(. وبذلك ت�سري وفور�ت �حلجم �إىل 

 . )Daoud, 2007( زيادة �لكفاءة �أو �نخفا�سها بناًء على �حلجم
ومتثل �قت�ساديات �حلجم �أهم عو�مل زيادة �لأرباح يف �ملوؤ�س�سة �لقت�سادية، ذلك  - 
�أن �لتو�سع يف حجم �ملوؤ�س�سة، وحجم عملياتها مينحها فر�سة �حل�سول على تكاليف �أقل من 

خلل توزيع �لتكاليف �لثابتة على قاعدة �أو�سع )�ساعد، 2009( . 
كفاءة النطاق:  ● 

تعرف وفور�ت �لنطاق باأنها �لدخار يف �لتكاليف من خلل ��ستخد�م �ملدخلت نف�سها 
لإنتاج �أمناط عدة من �ملنتجات )Morris، 2008(. وبذلك ت�سري �قت�ساديات �لنطاق �إىل زيادة 
�لكفاءة �أو �نخفا�سها بناًء على �لتنويع يف �ملنتجات، وجند �أن �قت�ساديات �لنطاق توؤدي 
دور�ً مهمًا يف �ملوؤ�س�سة �مل�رسفية، خا�سة بعد �ندماج �لأ�سو�ق �ملالية، و��ستد�د �ملناف�سة 
يف جذب �لعملء، لذ� جلاأت معظم �لبنوك �إىل تو�سيع منتجاتها عن طريق تنويع حافظاتها 

 .)Young, 1997( ملالية، و�لقيام بخدمات غري تقليدية�

قياس الكفاءة املصرفية بالطرق الكمية: 
قيا�ص  طرق  وتعدد  �مل�رسفية،  �ملوؤ�س�سة  ن�ساط  طبيعة  يف  و�لتنوع  �لختلف  �إن 
مدخلتها وخمرجاتها، �ساحبه تنوع يف طرق قيا�ص �لكفاءة �مل�رسفية و�أدو�تها. وتعود 
فكرة قيا�ص �لكفاءة �إىل �أعمال (Farrell )1957 �لذي حدد مقيا�سًا ب�سيطًا للكفاءة �لتقنية 

 . )Worthington, 1998( و�لتخ�سي�سية من �أجل مدخلت متعددة
تعتمد  طريقة  �مل�رسفية،  �لكفاءة  لقيا�ص  �لكمية  �لطرق  من  نوعني  متييز  ميكن 
�أ�سا�سا  وتقوم   ،  )Non- parametric approach( معلمي  غري  كنموذج  �خلطية  �لربجمة 
�أهم طرقها طريقة حتليل  �لقيا�ص، ومن  �لع�سو�ئية عند  �لأخطاء  �فرت��ص عدم وجود  على 
�لإح�سائي  �لتقدير  تعتمد  وطريقة   ،  )Data Envelopment Analysis( �ملغلفة  �لبيانات 
�ل�سميك                                                                �حلد  طريقة  طرقها  بني  ومن   )Parametric approach( معلمي  كنموذج 



63

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

nStochastic Cost Fro ( �لع�سو�ئية  �لتكلفة  ، وطريقة حد   )Thick Frontier Analysis(

tier Analysis( ، وطريقة �لتوزيع �حلر )Distribution- Free Analys(، وفيما ياأتي �شيتم 

�رضح هذه الطرق ب�شيء من التف�شيل: 

 : )DEA( أوال- طريقة حتليل البيانات املغلفة

Charnes وزملوؤه من  �لأد�ء، فقد متكن  �سهد عام 1978م تطور�ً يف جمال قيا�ص 
�لربجمة �خلطية �ملبني  �أ�ساليب  �أحد  للبيانات، وهو  �لتغليفي  �لتحليل  �أ�سلوب  �أ�س�ص  و�سع 
على �أ�سا�ص منهجية �حلد Frontier Methodology، �لتي ترجع لأعمال Farrell عام 1957م 
)�لتل و�لقرعان، 2004( ، ويتميز هذ� �لأ�سلوب بالعديد من �ملز�يا من �أهمها: حتديد ن�سبة 

�للكفاءة، وم�سادرها، �إ�سافة �إىل �سهولة �ل�ستخد�م )�ل�سعيبي، 2004( .
و�أ�سعار  و�ملخرجات،  �لتكاليف،  حول:  �لبيانات  من  جمموعة  �لطريقة  هذه  ت�ستخدم 
وباأقل  ينتج-  �لذي  �لبنك  ُيحدد  �لعينة  هذه  خلل  ومن  �لبنوك،  من  لعينة  �ملدخلت 
�لتكلفة- حجم �إنتاج عند م�ستوى معني من �أ�سعار �ملدخلت، ويعرف هذ� �لبنك بـ »�أف�سل 
بنك ممار�ص«، �أو »�أف�سل تطبيق« لتلك �لتوفيقة )خمرجات، �أ�سعار مدخلت( ، وي�سكل حد�ً 
للكفاءة Efficiency Frontier يغطي �أو يغلف �لبنوك �لأخرى يف �لعينة، وميكن ��ستخد�مه 
لتقومي كفاءة باقي �لبنوك، فالبنوك �لتي تقع على �حلد هي �لبنوك �لكفوؤة، و�لبنوك �لتي 
�أ�سلوبًا  للتكيف، ول ت�سع  �لطريقة مرنة وقابلة  تقع خارج �حلد فهي غري كفوؤة، تعد هذه 
خا�سًا لد�لة تكاليف �أف�سل بنك ممار�ص، لكن �مل�سكلة هي كونها ل ت�سمح باأية �أخطاء يف 
�لبيانات، رغم �أن كل �لبيانات يف �لو�قع تخ�سع خلطاأ �لقيا�ص، لذلك تعد هذه �لطريقة غري 

. )Mester, 1994( و�قعية

 : )SFA( ثانيا- طريقة حد التكلفة العشوائية

�لكلية كمتغري تابع  �لتكاليف  �لطريقة على تقنيات �لنحد�ر لتقدير د�لة  تعتمد هذه 
�لتكلفة  وت�سكل  �ملدخلت،  و�أ�سعار  �ملخرجات  م�ستويات  تت�سمن  عدة،  م�ستقلة  متغري�ت 
تكلفته �حلالية  �لذي  فاإن �مل�رسف  �أف�سل تطبيق، وعليه  �لذي ميثل  �حلد  �ملتوقعة  �لكلية 
ت�ساوي تكلفته �ملتوقعة �سيمثل �أف�سل تطبيق، وبالتايل يو�سف �لبنك باللكفاءة �إذ� كانت 
�لتكلفة �حلالية و�ملتوقعة  �لفرق بني  �أن  �أعلى من تلك �ملتوقعة، يف حني  تكلفته �حلالية 
 X - ي�سمى بحد �ل�سطر�ب �لع�سو�ئي، وي�سمل عن�رسين هما: �لأخطاء �لناجتة عن �لكفاءة
توزيعًا  تتوزع  �لتي  للنحد�ر  �لع�سو�ئية  و�لأخطاء  طبيعي،  ن�سف  توزيعا  موزعة  وتكون 

طبيعيًا )قري�سي، 2006( .
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 :)TFA( ثالثا- طريقة احلد السميك

)Berger and Humphrey( �سنة 1991. وهي تق�سم  ًطورت هذه �لطريقة من طرف 
عينة �لبنوك �إىل �أربع جمموعات �أ�سا�سية ح�سب �لتكلفة �ملتو�سطة )�لتكلفة �لكلية/ �لأ�سول 
�لكلية( ، وعن طريق تقدير د�لة �لتكاليف �لكلية للعينة �لفرعية، تكون �ملجموعة �أو �لربع 
�لذي يتمتع مبتو�سط تكلفة منخف�ص ميثل ما ي�سمى باحلد �ل�سميك، ويعدُّ �أف�سل تطبيق ميكن 

. )Mester، 1994( من خلله قيا�ص �لكفاءة �مل�رسفية لباقي �لبنوك

 :)DFA( رابعا- طريقة التوزيع احلر

�أن  �سنة، وتفرت�ص  �لبيانات و�ملعطيات لأكرث من  تتو�فر  �لطريقة عندما  تطبق هذه 
�للكفاءة م�ستقرة عرب �لزمن، يف حني �أن �لأخطاء �لع�سو�ئية تتو�سط عرب �لفرتة نف�سها، ومبا 
�أن �ل�سطر�ب �لع�سو�ئي يتكون من عن�رسين هما: �للكفاءة و�خلطاأ �لع�سو�ئي، فاإن متو�سط 
�لبنوك عرب كل �سنو�ت  �ل�سنو�ت يعد مقيا�سا للكفاءة  �لع�سو�ئي ملجموعة من  �ل�سطر�ب 

. )Mahaftha، 2005( لفرتة�

الدراسات السابقة: 
. ) درا�شة ال�شاعاتي والع�شيمي )1995 ◄

�لبنوك  من  لعدد  �ملت�سامية  �للوغاريتمية  �لتكاليف  د�لة  ُقدِّرت  �لدر��سة  هذه  يف 
�لإ�سلمية و�لتقليدية، حيث ��ستملت عينة �لدر��سة على خم�سة ع�رس بنكًا، �ستة بنوك �إ�سلمية 
و�أربعة خليجية وخم�سة �سعودية. وذلك لقيا�ص وفور�ت �حلجم و�لنطاق، ومرونات �لإحلل 
و�ملرونات �ل�سعرية للمدخلت يف تلك �لبنوك، ومقارنتها فيما بينها، و��ستخل�ص نتائجها 

�لقت�سادية، وذلك يف �لفرتة من 1983 �إىل 1990.
ومن �أهم نتائج �لبحث هي �أن �لبنوك �لإ�سلمية تتمتع بوفور�ت حجم موجبة بينما 
تتمتع �أغلب �لبنوك �لتقليدية بوفور�ت حجم �سالبة، هذه �لوفور�ت �ملوجبة تعطي �لبنوك 
وخدماتها  �أعمالها  يف  تو�سعت  كلما  �لكلية،  تكلفتها  متو�سط  خف�ص  يف  ميزة  �لإ�سلمية 
�مل�رسفية �إىل �أن ي�سل �إجمايل �أ�سول �لبنك �إىل نحو 556 مليون دولر، مما يتيح لها حتى 
�أكرب من  �لتقليدية و�ل�ستحو�ذ على ح�سة  �لبنوك  ذلك �حلجم زيادة قدرتها على مناف�سة 
تنعدم  )�أي  تكاملية  بتكاليف  تتميز  ل  �لإ�سلمية  �لبنوك  �أن  �لنتائج  �أظهرت  �ل�سوق. كذلك 
فيها وفور�ت �لنطاق( ، و�أن �لأف�سل لها من جهة �لتكاليف �أن تتخ�س�ص يف نوع معني من 

�لعقود؛ لأن كل عقد يتطلب مزيجًا خمتلفًا من �ملدخلت.
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 . ) درا�شة قري�شي )2006 ◄
�أدو�ت �لتحليل �ملايل و�أدو�ت �لتحليل �لقت�سادي، وذلك  يف هذه �لدر��سة ُجمع بني 
وتقدير  �لتكاليف،  �إد�رة  كفاءة  قيا�ص  بهدف  مالية  كن�سبة  �لربح  هام�ص  موؤ�رس  بتحليل 
وفور�ت �حلجم ووفور�ت �لنطاق للموؤ�س�سات �مل�رسفية �جلز�ئرية، حيث ت�سم عينة �لدر��سة 
�ستة بنوك جز�ئرية، خم�سة بنوك عمومية وهي: �لبنك �لوطني �جلز�ئري )BNA(، و�لقر�ص 
�ل�سعبي �جلز�ئري )CPA(، وبنك �لفلحة و�لتنمية �لريفية )BADR(، وبنك �لتنمية �ملحلية 
حيث  من  م�سرتك  وبنك   .)CNEP.B( و�لحتياط  للتوفري  �لوطني  �ل�سندوق  وبنك   ،)BDL(
�مللكية بني �لقطاع �لعام �جلز�ئري و�لقطاع �خلا�ص �ل�سعودي، وهو بنك �لربكة �جلز�ئري، 

وذلك يف �لفرتة �ملمتدة من 1994 – 2003.
و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أن وفور�ت �حلجم تنخف�ص، كلما �رتفع حجم �لن�ساط، وت�سبح 
�سالبة �إذ� ز�د عن �حلجم �لأمثل، وعليه فاإن منحنى �لتكلفة �ملتو�سطة للبنوك �جلز�ئرية يف 
�ملدى �لطويل ياأخذ �سكل �حلرف �لأجنبي U، ويف �لأخري فاإن جميع �لبنوك �جلز�ئرية تتمتع 

بوفور�ت نطاق، وبذلك ت�ستطيع هذه �لبنوك �لتنويع يف منتجاتها.
 ◄ Kessy3. )2007( درا�شة

يف هذه �لدر��سة ُحلِّلت �لعلقة بني �لقطاع �ملايل و�لنمو �لقت�سادي يف ثلث دول 
من �رسق �إفريقيا وهي تنز�نيا وكينيا و�أوغند� يف �لفرتة من 1994–2005م مع �لرتكيز 
على �لقطاع �لبنكي. حيث ��ستخدم منوذج حتليل �لبيانات �ملغلفة )DEA( لقيا�ص �لكفاءة 
يف بنوك هذه �لدول ومقارنة م�ستويات �لكفاءة فيها، ثم ��ستخد�م �لنتائج �ملتح�سل عليها 

من حتليل �لكفاءة لقيا�ص �أهمية فعالية �لنظام �ملايل على �لنمو �لقت�سادي لهذه �لدول.
لكل  ومهمة  موجبة  كانت  �إح�سائيًا  �لبنوك  كفاءة  �أن  �لدر��سة  هذه  نتائج  و�أظهرت 
على  �لقرو�ص  توزيع  �أن  �أي�سًا  ووجد  ومعادلته.  �لقت�سادي  بالنمو  �ملتعلقة  �ملتغري�ت 
�أن  �لقت�سادي، كما وجد  �لنمو  �يجابي على  �أثر  له  �لتجارية  �لبنوك  �خلا�ص من  �لقطاع 
�إنتاجية ر�أ�ص �ملال ومتو�سط  �إيجابية مع متو�سط  كفاءة �لبنوك �لتجارية هي على علقة 

�لدخار، وهذ� ما يوؤثر �أي�سًا على �لنمو �لقت�سادي.
 ◄ Omari. )2008( درا�شة

هدفت هذه �لدر��سة �إىل �ختبار كفاءة �لبنوك يف بع�ص �لدول �لعربية، وتتكون عينة 
�لدر��سة  هذه  �أهد�ف  ولتحقيق  �ملتحدة،  �لعربية  و�لإمار�ت  �لأردن  يف  بنوك  من  �لدر��سة 
ح�سلنا على �لبيانات ذ�ت �لعلقة من �مليز�نيات وبيانات �لدخل للبنوك مو�سوع �لدر��سة، 
هذ� وقد �أخذت حمدد�ت ربحية �لبنك وكفاءته بعني �لعتبار �ساملة �أثر حجم �لبنك، وقوة 
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�ل�سوق، ودرجة ر�سملة �لبنك على كفاءته، وقد ��ستخدمت �لدر��سة �لتطبيقية �لربجمة �خلطية 
)DEA( لقيا�ص �لكفاءة. 

��ستنتجت �لدر��سة باأن معدل درجات �لكفاءة للبنوك قيد �لدر��سة يف كل من �لأردن 
و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مت�ساوية تقريبًا، �إذ بلغت حو�يل84 % ، و��ستنتجت �لدر��سة �أي�سا 
�أن �لبنوك كبرية �حلجم �أكرث كفاءة من �لبنوك �سغرية �حلجم، وبناًء على ذلك �ُسجعت �لبنوك 
�ملجموعة  بنوك  على  كما  و�ل�ستحو�ذ،  �لندماج  عمليات  من  لل�ستفادة  �حلجم  �سغرية 
�لفرعية يف كل بلد، ويف كل �لبلدين �لقيام بالتن�سيق وتبادل �ملعرفة لل�ستفادة من �أد�ء 

بع�سها بع�سًا.
 ◄ Al- Hussain5 )2009( درا�شة

تعزيز  �لأ�سا�سية يف  �ملكونات  �لبنكي من  �لقطاع  �ملوؤ�س�سية يف  يعد هيكل �حلوكمة 
كفاءة �لبنوك و�أد�ئها، وقد جاءت هذه �لدر��سة لتو�سيح �لعلقة بني كفاءة هيكل �حلوكمة 
�ل�سوق �ملايل  �لبنوك، وذلك من خلل عينة ت�سم ت�سعة بنوك مدرجة يف  �ملوؤ�س�سية و�أد�ء 
�ملغلفة  �لبيانات  حتليل  منوذج  با�ستخد�م  وذلك   ،2007  –  2004 �لفرتة  يف  �ل�سعودي 

)DEA( و�لن�سب �ملالية.

وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن هناك علقة قوية بني كفاءة هيكل �حلوكمة �ملوؤ�س�سية و�أد�ء 
�ل�سهم  عائد  ��ستخد�م  عند  �أما  للأد�ء،  كمعيار  �لأ�سول  على  �لعائد  ��ستخد�م  عند  �لبنوك، 
مقيا�سًا للأد�ء، فاإن هناك علقة �يجابية ولكن �سعيفة بني كفاءة هيكل �حلوكمة �ملوؤ�س�سية 

و�أد�ء �لبنوك. 

منهجية الدراسة: 
للتاأكد من �سحة فر�سيات �لدر��سة، ول�سعوبة �حل�سول على �لقو�ئم �ملالية لكل �لبنوك 
�لتي تعمل يف �جلز�ئر وعددها ع�رسون بنكًا يف فرتة �لدر��سة، �أُخذت عينة تتكون من �ستة 
بنوك وهي: خم�سة بنوك عمومية، بنك �لفلحة و�لتنمية �لريفية )BADR( ، وبنك �لتنمية 
 ، )BEA( و�لبنك �خلارجي �جلز�ئري ، )CPA( و�لقر�ص �ل�سعبي �جلز�ئري ، )BDL( ملحلية�
و�لبنك �لوطني �جلز�ئري )BNA( ، وبنك �إ�سلمي خمتلط ذو ملكية جز�ئرية �سعودية، وهو 
بنك �لربكة �جلز�ئري )BARAKA( . �أما عن فرتة �لدر��سة فكانت من 2004 �إىل 2008 حيث 
يف 2003 ُعدِّل قانون �لنقد و�لقر�ص لعام 1990، �إل �أنه مل تتو�فر �لقو�ئم �ملالية للبنوك 
�لتي  للأهد�ف  وللو�سول  �لدر��سة من 2004.  بد�ية  لذ� كانت  ل�سنة 2003،  �لدر��سة  حمل 
ترمي �إليها هذه �لدر��سة، �ُ�ستخدم �أ�سلوب �لتحليل �لقيا�سي لدر��سة كفاءة �لبنوك �جلز�ئرية 
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يف عينة �لدر��سة بتحليل منوذج حد �لتكلفة �لع�سو�ئية �لذي يعتمد على تقدير د�لة �لتكاليف 
.Translog Cost function للوغاريتمية �ملت�سامية�

فرضيات الدراسة: 

تعتمد الدرا�شة على الفر�شيات االآتية: 
و�لرفع  تكاليفها،  يف  �لتحكم  على  �أكرب  قدرة  لها  �حلجم  كبرية  �جلز�ئرية  �لبنوك  ● 
�لإنتاج،  �لإحلل بني عنا�رس  لإمكانية  �لإنتاجية. وذلك من خلل حتقيقها  من كفاءتها 

وحتقيق مرونة طلب �سعرية للمدخلت.
تتمتع �لبنوك �جلز�ئرية بوفور�ت حجم تتيح لها مزيد�ً من �لتو�سع يف ن�ساطها. ● 

تتمتع �لبنوك �جلز�ئرية بوفور�ت نطاق تتيح لها �إمكانية �لتنوع يف منتجاتها.  ● 

منوذج الدراسة: 
وفقا لنموذج �لدر��سة ُح�سب كل من مرونات �لإحلل ومرونات �لطلب �ل�سعرية ملدخلت 
�لبنك كموؤ�رس�ت للكفاءة �لإنتاجية للبنك، كما ُح�سبت وفور�ت �حلجم ملعرفة �حلد �لأدنى 
�لكفء حلجم �لبنك، وُح�سبت �أي�سا وفور�ت �لنطاق للحكم على مقدرة �لبنوك �جلز�ئرية على 

�لتنويع يف منتجاتها.
ويعتمد هذ� �لنموذج على د�لة �لتكاليف �لتي تربط نفقات �لبنك باملتغري�ت �لتي �أدت �إىل 
 )Qayyum and Khan، 2007( هذه �لنفقات، وهي م�ستويات �ملخرجات و�أ�سعار �ملدخلت
مع  املخططة  التكاليف  ُتوازن  �لع�سو�ئية،  �لتكلفة  حد  لنموذج  وفقًا  �لكفاءة  ولدر��سة   .

التكاليف الفعلية وفقاً للمعادلة االآتية )�ساعد،2009( : 
LnTCi = LnTC )Yi، Pi) + i ….. )1) i = 1…nε

.i متثل �لتكاليف �لكلية �لفعلية للبنك :TCi حيث �إن
(LnTC )Yi، Pi : هي د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية �ملتنباأ بها لعملية تخفي�ص �لتكلفة 

�لكلية �إىل �حلد �لأدنى.
وبالتايل فاإن �لتكاليف �لفعلية ل ميكن �أن تقل عن �لتكاليف �ملخططة، و�لفرق بينهما 
 Bos and Kolari،( �إىل عن�رسين  ينق�سم  �لذي   ε i �لع�سو�ئي �ل�سطر�ب  يتمثل يف حد 

 : )2005

ε i = Vi + Ui
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د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

U: ميثل �للكفاءة يف �لتكاليف، ويعرب عن مقد�ر �نحر�ف �لتكلفة �لفعلية للبنك عن 
م�ستو�ها �لأمثل، ويفرت�ص �أنه يتبع �لتوزيع �لن�سف �لطبيعي . 

U ميثل �خلطاأ �لع�سو�ئي وهو يخ�سع للتوزيع �لطبيعي، وهو م�ستقل عن :V
ولتقدير �ملعادلة رقم )1( لبد من �سياغة ملئمة ملعادلة �لتكاليف حيث تعدُّ طريقة 
Cobb- Douglas هي �لأكرث ��ستخد�مًا يف حتليل �حلد �لع�سو�ئي، وتكتب على النحو االآتي 

 : )Allen and Liu، 2005(

حيث: 
TC: متثل �لتكاليف �لكلية.

i=1…n Yi: متثل �ملخرجة i و 

j=1…m Pj: متثل �سعر �ملدخلة j و 

γ هي معاملت متغري�ت د�لة �لتكاليف،  ij ،β ij ،α ij ، β j ، α i ، α 0

 γγ jiij
= ، ββ jiij

=  ، αα jiij = حيث: 
منوذج  جت�سد  �لتي  �لد�لة  باأنها  �ملت�سامية،  �للوغاريتمية  �لتكاليف  د�لة  وتعرَّف 
تخفي�ص �لتكلفة �لكلية �إىل �حلد �لأدنى، كما تتميز هذه �لد�لة بخ�سائ�ص تتلءم وطبيعة 
على  قيود�ً  ت�سع  ول  و�ملخرجات  �ملدخلت  بتعدد  ت�سمح  مرنة  فهي  �مل�رسيف،  �لن�ساط 
مرونات �لإحلل ووفور�ت �حلجم ووفور�ت �لنطاق، كما يجب اأن يتوافر يف هذه الدالة 

اخل�شائ�س االآتية )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي،1995( : 
�أن تكون متجان�سة من �لدرجة �لأوىل يف �أ�سعار �ملدخلت. - 

�أن تكون متز�يدة يف �ملخرجات و�أ�سعار �ملدخلت  - 

وبفر�ص هذه �لقيود نح�سل على د�لة تكاليف دنيا لكل م�ستوى من �لإنتاج، ويرتتب 
على �ل�رسط �لأول ما ياأتي: 

001
,,

=== ∑∑∑ γββ ij

m

jij

m

jj

m

j
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وبالعتماد على قاعدة �سيفرد )Shephard Lemma( ، ميكن ��ستقاق دو�ل م�ساركة 
)TC( بالن�سبة  �لكلية  �لتكاليف  �لد�لة �لكلية، ويتم ذلك با�ستقاق د�لة  عنا�رس �لإنتاج يف 
�لتكاليف  j يف  �ملدخلة  م�ساركة  �أو  �إن ح�سة  �لإنتاج، حيث  ل�سعر كل عن�رس من عنا�رس 

 : )Allen and Liu، 2005( وتكتب باملعادلة �لتالية )Sj( لكلية هي�

كما ميكن ��ستخل�ص مرونة �لإحلل بني عنا�رس �لإنتاج وح�سابها، ومرونة �لطلب 
�ل�سعرية لهذه �لعنا�رس من د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية �ملت�سامية ودو�ل م�ساركة عنا�رس 
�لآتية  باملعادلة  ويكون   ،)Allen 1938) )Uzawa1962( عليه  برهن  ما  وفق  �لإنتاج 

)�ل�ساعاتي و�لع�سيمي،1995( : 
مرونة االإحالل بني عنا�رض االإنتاج:  - 

مرونة الطلب ال�شعرية:  -  

كما ميكن قيا�ص كفاءة وفور�ت �حلجم وكفاءة وفور�ت �لنطاق من خلل د�لة �لتكاليف 
�للوغاريتمية �ملت�سامية وذلك على �لنحو �لآتي: 

كفاءة وفورات احلجم: 
�لكلية  �لتكاليف  معادلة  با�ستقاق  حت�سب  �لتي  �لتكاليف  مرونة  مبقلوب  وتقا�ص 
�لآتية                                                        بالعلقة  تعطى  �حلجم  كفاءة  فاإن  وبالتايل  �لإنتاج،  مل�ستويات  بالن�سبة 

 : )Allen and Liu،2005(

ij ≠
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أ. نوي فاطمة الزهراءدراسة حالة البنوك اجلزائرية )2004- 2008(
د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

�إذ� كانت Ú W>1 �أي هناك زيادة تعود للحجم، وبالتايل وفور�ت �حلجم موجبة.
�إذ� كانت Ú W<1 �أي هناك �نخفا�ص يعود للحجم، وبالتايل وفور�ت �حلجم �سالبة.

وبالتايل وفور�ت �حلجم معدومة،  للحجم،  يرجع  ثبات  �أي هناك   Ú w=1 �إذ� كانت 
ويف هذه �حلالة ميكن حتديد �حلجم �لأمثل.

كفاءة وفورات النطاق: 
ُتقا�ص وفور�ت �لنطاق للمنتجني Yi و Yj من د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية �ملت�سامية 
بح�ساب تكامل �لتكاليف للمنتجني �لإثنني )�مل�ستقة �لثانية لد�لة �لتكاليف بالن�سبة لـ Yi و 

Yj ، ويتحقق ذلك من خلل �لعلقة �لآتية )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( : 

وبا�ستقاق �ملعادلة )2( نح�سل على: 

وعليه، فان وفور�ت �لنطاق تعتمد على �إ�سارة �ملقد�ر �لذي بني �لأقو��ص �لتي تتحدد 
بالقيمة: 

α �ملعاملت �مل�سرتكة  ij  ،Yj معاملت �ملنتج α j α معاملت �ملنتج Yi و  i حيث 
 ααα ijji + بني Yi و Yj ،وتوجد وفور�ت �لنطاق يف حال ما �إذ� كانت قيمة 

�قل من �ل�سفر.

 متغريات النموذج: 
ميز�نيات  يف  �لو�ردة  �لنقدية  �لبيانات  وفق  �لأ�سا�سية  �لنموذج  متغري�ت  ُحدِّدت 

ααα ijji +
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ح�سابات نتائج �لبنوك وجد�ولها حمل �لدر��سة، والتي متثلت يف املتغريات االآتية: 
املتغري التابع:  1 .

وميثل �لتكاليف �لكلية للبنك، ويرمز له بالرمز )TC( ، ومتثل �مل�ساريف �لتي يتحملها 
ح�سابات  جدول  بنود  جمع  طريق  عن  وحُتدَّد  �لإنتاجية،  بالعملية  قيامه  �أجل  من  �لبنك 

�لنتائج �لآتية: 
أ. م�ساريف �لفو�ئد و�مل�ساريف �ملماثلة.

	. م�ساريف �مل�ستخدمني.

ت. خم�س�سات �لهتلك و�ملوؤونات للأ�سول �لثابتة.

املتغريات امل�شتقلة:  2 .
وتتمثل يف خمرجتني وثلثة �أ�سعار للمدخلت، وهي على �لتو�يل: 

�لقرو�ص  ومتثل   ،  ) Yأ.  1 ( بالرمز  لها  ويرمز  �لأوىل،  �ملخرجة  وهي  �لقرو�ص: 
�لإجمالية �لتي مينحها �لبنك للعملء و�ملوؤ�س�سات �ملالية. 

( ، ومتثل   .	Y 2 �لثانية، ويرمز لها بالرمز ) �ل�ستثمار�ت �لأخرى: وهي �ملخرجة 
�ل�ستثمار�ت �لأخرى بخلف �لقرو�ص. 

وميثل   ،  ) P1ت.  ( بالرمز  له  ويرمز   ، )�لعمل(  �لأوىل  �ملدخلة  �سعر  وهو  �لعمل:  �سعر 
متو�سط �أجر �لعامل يف �لبنك وحُتدَّد بق�سمة م�ساريف �مل�ستخدمني على عدد عمال �لبنك.

	. �سعر ر�أ�ص �ملال �لعيني: وهو �سعر �ملدخلة �لثانية )ر�أ�ص �ملال �لثابت( ، ويرمز له 
�لثابتة �ملادية و�ملعنوية، وُيحدَّد بق�سمة  �لأمو�ل  ، ويتمثل يف قيمة �هتلك   )P2( بالرمز 
�لثابتة  �لثابتة �ملادية و�ملعنوية على �ل�سول  خم�س�سات �لهتلك و�ملوؤونات للأ�سول 

�ملادية و�ملعنوية.
	. �سعر ر�أ�ص �ملال �لنقدي: وهو �سعر �ملدخلة �لثالثة )ر�أ�ص �ملال �لنقدي( ويرمز له 
بالرمز )P3( ، وميثل تكلفة �ملو�رد �ملالية �ملتمثلة يف تكلفة �لود�ئع و�لديون على �لبنك. 

طريقة �لتقدير: 
ع�رس  خم�سة  هو  �للوغاريتمية  �لتكاليف  د�لة  يف  تقديرها  �ملر�د  �ملعاملت  عدد  �إن 
معامًل، لذ� فاإنه يتعذر ��ستخد�م بيانات كل بنك �أو جمموعة من �لبنوك على حدة، و�لأ�سلوب 
�ل�سل�سل  �لبيانات �ملقطعية جلميع �لبنوك مع بيانات  �مل�ستخدم يف هذ� �لبحث هو جمع 
د�لة  معاملت  لتقدير  �ل�سغرى  �ملربعات  طريقة  ��ستخد�م  �ل�سهل  ومن  بنك.  لكل  �لزمنية 
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د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

�لتكاليف �ملت�سامية �للوغاريتمية، ولكن يعاب على هذه �لطريقة �إهمالها ملعلومات �إ�سافية 
موجودة يف دو�ل م�ساركة �ملدخلت، وحيث �إن عدد �ملتغري�ت �مل�ستقلة كبري، فاإنه يتوقع 
�لأخرى  و�لطريقة  �ل�سغرى،  �ملربعات  طريقة  يف  �ملتعدد  �خلطي  �لرتباط  م�سكلة  ظهور 
و�إذ�  �لدر��سات هي تقدير دو�ل �مل�ساركة كمجموعة من �ملعادلت،  �مل�ستخدمة يف بع�ص 
كانت هذه �لطريقة مقبولة يف بع�ص �لدر��سات، فاإنها غري �ساحلة لهذه �لدر��سة؛ لأن د�لة 
�لتكاليف فيها معاملت مهمة لتقدير وفور�ت �حلجم و�لنطاق، فا�ستبعاد د�لة �لتكاليف ل 

يتيح تقدير هذه �لوفور�ت )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( .
لذ� ُقدِّرت د�لة �لتكاليف �للوغارمتية �ملت�سامية للبنوك حمل �لدر��سة، وذلك با�ستخد�م 
طريقة �لنحد�ر غري �ملرتبط ظاهريا )The Seemingly Unrelated Regression( ويرمز 
لها بالرمز SUR، وتعرف هذه �لطريقة بالنحد�ر �ملتنوع �أو طريقة زلرن Zellner، وتطبق 
هذه �لطريقة على جمموعة من �ملعادلت، كل معادلة لها متغري تابع )د�خلي( ومتغري�ت 
م�ستقلة )خارجية( حيث متغري�تها �لد�خلية ل تعتمد على بع�سها بع�سًا مبا يوحي �أنها غري 
مرتبطة بالفعل، و�إذ� كانت كذلك �أي يوجد �رتباط بينها فاإن مقدر�ت طريقة �لنحد�ر غري 
�ملرتبطة ظاهريًا هي �لأكرث كفاءة؛ لأنها تعتمد على �لتكر�ر يف عملية تقدير �ملعاملت، 
�إىل  �لتقدير  عملية  ت�سل  �أن  �إىل  وتقلي�سه  �لرتباط  لنزع  �ملعادلت  ل  تكر�ر حتوَّ كل  ويف 

نقطة �ل�ستقر�ر، �أو ما يعرف بـ Convergence )قري�سي، 2006( . 
�لتكاليف ودو�ل �مل�ساركة كمجموعة من �ملعادلت،  ُتقدر د�لة  �لطريقة  ووفقا لهذه 
�إن جمموع ن�سبة  لأن ذلك يزيد من درجات �حلرية بدون زيادة �ملعاملت �ملقدرة، حيث 
م�ساركة �ملدخلت يف �لتكاليف �لكلية ي�ساوي بال�رسورة �لو�حد �ل�سحيح، فيجب �إ�سقاط 
�لتكاليف،  د�لة  �لدر��سة  هذه  �سن�ستخدم يف  فاإننا  لذ�  �ملدخلت،  م�ساركة  معادلت  �إحدى 
لتقدير  �ملعادلت  من  �لعيني كمجموعة  �ملال  ر�أ�ص  م�ساركة  ود�لة  �لعمل،  م�ساركة  ود�لة 
معاملت �لدو�ل )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( ، ولتقدير هذه �ملعاملت ��ستخدم برنامج 

.SPSS

�خلطي  �لتجان�ص  قيد  بغر�ص  �ملعادلة  �سياغة  تعاد  �لنموذج  متغري�ت  حتديد  بعد 
لأ�سعار �ملدخلت، وذلك با�ستخد�م �آخر �سعر للمدخلت )�ساعد، 2009( .

 Ln TC = α 0 +α  1 lnY1 + α 2 lnY2 + β 1 )lnP1 – lnP3) + β 2 )lnP2
 – lnP3) + ½ α 11 )lnY1) 2 + ½α  22 )lnY2) 2+ α 12 )lnY1) )lnY2) + ½ β 11
  )lnP1 – lnP3) 2+ β 12 )lnP1 – lnP3) )lnP2 – lnP3) + ½ β 22 )lnP2 – lnP3) 2+
γ 11 )lnP1 – lnP3) lnY1 + γ 12 )lnP2 – lnP3) lnY1

 + γ 21 )lnP1 – lnP3) lnY2 + γ 22 )lnP2 – lnP3) lnY2 )8)
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و منه ن�ستطيع ح�ساب دو�ل �مل�ساركة كما ياأتي: 
 S1 = β 1 + β 11 )lnP1 – lnP3) + β 12 )lnP2 – lnP3) + γ 11 lnY1 + γ 21
 lnY2 )9)

 S2 = β 2 + β 12 )lnP1 – lnP3) + β 22 )lnP2 – lnP3) + γ 12 lnY1 + γ 22
 lnY2 )10)

 S3 = )1 – β 1 – β 2) – ) β 11 + β 12) )lnP1 – lnP3) - ) β 12 + β 22) )lnP2
 – lnP3) – )γ 11 + γ 12) lnY1- )γ 21 + γ 22) lnY2 )11)

�أما وفور�ت �حلجم )W( �لتي هي مقلوب مرونة �لتكاليف )M( �لتي حت�سب باملعادلة 
�لآتية بعد تعوي�ص متغري�ت �لنموذج: 

عرض نتائج الدراسة وحتليلها: 

نتائج تقدير النموذج: 

�ل�سابقة   Zellner ظاهريًا  �ملرتبط  غري  �لنحد�ر  طريقة  �لنموذج  تقدير  يف  ن�ستخدم 
�لذكر، ولتقدير �ملعادلت �لو�ردة بالنموذج، �ُ�ستخدم �لربنامج �لإح�سائي SPSS لتطبيق 

وحتليل �لنحد�ر �ملتعدد �لذي �أعطى �لنتائج �لتي ميكن تلخي�سها كالآتي: 
الجدول )1(

المعامات المقدرة للنموذ	
Probt .StatisticEstimate Std.ErrorCoefficientVariable

  0.00003.94824.362918.5262(C1) Constant 0
   0.0112 -  2.16991.0232- 3.6365(C2) lny1 1
  0.00032.72520.56912.0524(C3) lny2 2
0.00004.52690.36500.6935(C4) lnP1- lnP3 1
 0.0000 5.23650.20240.3658(C5) lnP2- lnP3 2
  0.00152.11640.33520.9512(C6) lny1 lny1 11
 0.08821.18520.35420.1010(C7) lny2 lny2 22

    0.0019-  2.15230.0985- 0.1962(C8) lny1 lny2 12
  0.00008.36320.10200.0754(C9) (lnP1- lnP3) 2 11
  0.00005.19560.11520.0265(C10) (lnP2- lnP3) 2 22

)12....(..........]

[
1

3232221211122222

3132121112121111

−++++++

+++++=

PPPYY
PPPYY

LnLnLnLnLn

LnLnLnLnLnW

γγγααα
γγγααα
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د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

Probt .StatisticEstimate Std.ErrorCoefficientVariable

  0.01352.04520.10610.0104(C11) (lnP1- lnP3) (lnP2- lnP3) 12
    0.0001-  3.68920.1420- 0.1032(C12) (lnP1- lnP3) ly1 11
    0.0000-  4.65420.1052- 0.0125(C13) (lnP2- lnP3) ly1 12
  0.00004.14210.86210.0142(C14) (lnP1- lnP3) ly2 21
  0.00003.05460.65420.0102(C15) (lnP2- lnP3) ly2 22

اإلحصائي  البرنامج  و   )01) رقم  الملحق  في  البنوك  بيانات  باستخدام  الباحثة  إعداد  من  المصدر: 
. SPSS

( : تعني ذات داللة إحصائية عند 5% أو أقل. ) 

كما تظهرت النتائج ما ياأتي: 
�للوغاريتمية �ملت�سامية،  �لتكاليف  )R2( مرتفعة، فقد بلغت 0.91 - لد�لة  �أن قيمة 
و0.62 لد�لة م�ساركة �لعمل، و0.85 لد�لة م�ساركة ر�أ�ص �ملال �لثابت، فهذ� يدل على �أن هناك 
�رتباطًا قويًا بني �ملتغري�ت �مل�ستقلة و�ملتغري �لتابع، فمثل يف د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية 
�ملت�سامية ت�سري �لنتائج �إىل �أن )91%( من �لتغري يف �لتكاليف يف�رسه �لتغري يف �ملتغري�ت 

�مل�ستقلة )�ملخرجات و�أ�سعار �ملدخلت( ، و�لباقي )9%( يف�رسه �خلطاأ �لع�سو�ئي.
�لنموذج  معاملت  معظم  �أن  تظهر   ) - 0.05( �ملعنوية  م�ستوى  عند   )t( �إح�سائية 
�مل�سار �إليها بـ )*( لها دللة �إح�سائية، حيث �إن �لقيم �ملحت�سبة �أكرب من �لقيمة )2( و�لقيم 
�لحتمالية �ملقابلة لها �أقل من م�ستوى �ملعنوية )0.05( ، وبالتايل فهي مقبولة �إح�سائيًا 
α( �أو )C7( لي�ص له  22 كما �أن لها دللة �قت�سادية؛ لأنها ل ت�ساوي �ل�سفر، ما عد� �ملعامل )
دللة �إح�سائية عند م�ستوى �ملعنوية )0.05( ؛ لأن قيمته �أقل من )2( ، وقيمته �لحتمالية 
تفوق م�ستوى �ملعنوية لكن ل ميكن ��ستبعاده من �لنموذج؛ لأن له دللة �إح�سائية �إذ� ما 

�أخذنا ن�سبة )10%( كقيمة معنوية. 
�ملقدرة  �ملعاملت  �إن  نقول  �أن  ن�ستطيع   )t( و�لإح�سائية   )R2( قيمة  خلل  من 

للنموذج 
ميكن �ل�ستناد عليها لبناء ��ستنتاجات �قت�سادية وحتليلية مقبولة. 

استخدام نتائج عملية التقدير يف قياس كفاءة البنوك اجلزائرية: 
قبل قيا�ص �أنو�ع �لكفاءة �مل�رسفية للبنوك �جلز�ئرية من خلل تطبيق د�لة �لتكاليف 
�أ�سولها  حجم  حيث  من  تختلف  �لبنوك  هذه  �أن  نذكر  �أن  يجب  �ملت�سامية،  �للوغاريتمية 
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متو�سط حجم  يبلغ  مل  �لتي  وهي  �حلجم،  بنوك �سغرية  �إىل  تق�سيمها  وتتنوع، حيث ميكن 
�لقرو�ص و�ل�ستثمار�ت �لأخرى فيها مبلغ 150000 مليون دينار جز�ئري وبنوك كبرية 
�لقرو�ص و�ل�ستثمار�ت �لأخرى هذ� �ملبلغ نف�سه،  �لتي جتاوز متو�سط حجم  �حلجم، وهي 
وُحدِّد هذ� �ملبلغ بناًء على �لدر��سات �ل�سابقة، وبالتحديد در��سة قري�سي )2006( ، مع �لأخذ 

بعني �لعتبار �ختلف فرتة �لدر��سة و�لآثار �لت�سخمية.
الجدول )2( 

 متوسط حجم األصول )القروض واالستثمارات األخرى( 
 الوحدة: مليون دينار جزائري.

BADRBDLCPABEABNABARAKAاملتو�شط

Y332482128530366809131342654954334909

المصدر: من إعداد الباحثة استنادًا لقيم متوسط القروض واالستثمارات األخرى.

ووفقا ملا �شبق ولنتائج اجلدول جند اأن: 
، و�لقر�ص �ل�سعبي  - BADR لبنوك �لكبرية �حلجم هي: بنك �لفلحة و�لتنمية �لريفية�

.BEA و�لبنك �خلارجي �جلز�ئري ،BNA و�لبنك �لوطني �جلز�ئري ،CPA جلز�ئري�
. - BARAKA  وبنك �لربكة �جلز�ئري ،BDL لبنوك �ل�سغرية �حلجم: بنك �لتنمية �ملحلية�

1- قياس مرونات اإلحالل ومرونات الطلب السعرية: 

�ل�سعرية  �لطلب  ومرونات  �لإحلل  مرونات  قيا�ص  نتائج  عر�ص  ياأتي  فيما  نحاول 
لعو�مل �لإنتاج وتلخي�سها، وحماولة تف�سري هذه �لنتائج، وذلك مبقارنتها بو�قع �ملوؤ�س�سات 

�مل�رسفية حمل �لدر��سة، وكانت �لبد�ية مبرونات �لإحلل، ثم مرونات �لطلب �ل�سعرية.

1- 1 قياس مرونات اإلحالل: 

كانت  فاإذ�  �لإنتاج،  مدخلت  من  �ثنني  بني  �لإحلل  درجة  �لإحلل  مرونات  تقي�ص 
�إذ� كانت �سالبة،  �أما  �إمكانية �لإحلل بني �ملدخلني،  مرونة �لإحلل موجبة دل ذلك على 

فيدل ذلك على �أن �ملدخلني متكاملن )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( .
وقي�ست مرونة �لإحلل بني عنا�رس �لإنتاج عن طريق تطبيق �ملعادلة )4( يف �لف�سل 
يف  �ملقدرة  �ملعاملت  با�ستخد�م  وذلك   ،  )S3( و   )S2( و   )S1( قيم  ح�ساب  بعد  �خلام�ص 
�لنموذج �لإح�سائي وتطبيق �ملعادلت )9( )10( )11( يف �لف�سل نف�سه، وُطبِّق ذلك على 
�أي  بنك،  لكل  �ملرونة  متو�سط  �ُحت�سب  ثم  بنك،  لكل  �ل�سنو�ت  �أي جميع  �مل�ساهد�ت؛  جميع 

جمموع �ملرونات مق�سومًا على خم�سة �سنو�ت.
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د. حدة رايس قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية-

الجدول )3( 
مرونات اإلحال

BADRBDLCPABEABNABARAKAمتو�شط مرونات االإحالل

1.091.081.081.091.091.06مرونة االإحالل بني العمل وراأ�س املال الثابت
- 0.100.090.050.080.100.04مرونة االإحالل بني العمل وراأ�س املال النقدي

0.680.640.640.700.680.51مرونة االإحالل بني راأ�س املال الثابت وراأ�س املال النقدي

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج عملية التقدير والمعادلة رقم (4( وباستخدام برنامج 
.EXCEL

وميكن �رضح العالقة بني عنا�رض االإنتاج الثالثة يف النقاط االآتية: 
مرونة �لإحلل بني �لعمل ور�أ�ص �ملال �لثابت:  Ú 

�أن مرونة �لإحلل بني عن�رس �لعمل وبني عن�رس  يبني �ل�سطر �لأول يف �جلدول )3( 
ر�أ�ص �ملال �لثابت هي موجبة بالن�سبة لكل من: بنك �لفلحة و�لتنمية �لريفية BDRR، وبنك 
 ،BEA و�لبنك �خلارجي �جلز�ئري ،CPA و�لقر�ص �ل�سعبي �جلز�ئري ،BDL لتنمية �ملحلية�
و�لبنك �لوطني �جلز�ئري BNA، وبنك �لربكة �جلز�ئري BARAKA، كما �أن قيمتها متقاربة 

جد�ً وهي ترت�وح بني 1.06 و 1.09.
ومنه جند �أن �لعمل ور�أ�ص �ملال �لثابت هما عن�رس�ن بديلن للبنوك �لتي تعدُّ كبرية 
من حيث �حلجم، و�أي�سًا بالن�سبة للبنوك �سغرية �حلجم، وميكن تف�سري هذه �لنتيجة، خا�سة 
�لبنوك  تبني  �إىل  �لبنك  حجم  عن  �لنظر  بغ�ص  �لإحلل  مرونة  قيم  بتقارب  يتعلق  فيما 
�جلز�ئرية للنهج �لقائم على �ل�ستغناء عن جزء من �لعمالة وتعوي�سه باأ�سول وجتهيز�ت 

وبر�مج حا�سوب، وغريها من عنا�رس ر�أ�ص �ملال �لثابت وذلك لتقليل �لتكاليف.
مرونة �لإحلل بني �لعمل ور�أ�ص �ملال �لنقدي:  Ú 

�أما بالن�سبة ملرونة �لإحلل بني �لعمل ور�أ�ص �ملال �لنقدي، فقد �أظهرت خم�سة بنوك 
ي�ستوجب  ل  �لنقدي  �ملال  ر�أ�ص  حجم  زيادة  �أن  على  يدل  وهذ�  بينهما،  �لإحلل  �إمكانية 
بال�رسورة زيادة حجم �لعمالة، بل قد يوؤدي �إىل �نخفا�ص �لعمالة نتيجة �لجتاه لزيادة 
�أنه من �مللحظ  �إل  �لإنتاجية،  �لكفاءة  لزيادة  �لأجهزة  �لآيل، وغريها من  �لإعلم  �أجهزة 
�أن قيم هذه �ملرونة منخف�سة جد�ً، حيث ترت�وح بني 0.05 و 0.10 يف �لبنوك �لآتية: بنك 
�لفلحة و �لتنمية �لريفية BADR، وبنك �لتنمية �ملحلية BDL، و�لقر�ص �ل�سعبي �جلز�ئري 
CPA، و�لبنك �خلارجي �جلز�ئري BEA، و�لبنك �لوطني �جلز�ئري BNA، �أما بالن�سبة لبنك 
�لربكة �جلز�ئري BARAKA فمرونة �لإحلل بالن�سبة له �سالبة، مما يعني �أن عن�رسي �لعمل 
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ور�أ�ص �ملال �لنقدي هما عن�رس�ن متكاملن حيث �إن حجم �لأ�سول بالن�سبة لهذ� �لبنك ل 
تتيح له �ل�ستغناء عن �لعمل بزيادة ر�أ�ص �ملال �لنقدي )�لود�ئع و�ملو�رد �ملالية( ، بل �إن 

زيادة ر�أ�ص �ملال �لنقدي قد يتطلب مزيد�ً من �لعمل.
مرونة �لإحلل بني ر�أ�ص �ملال �لثابت ور�أ�ص �ملال �لنقدي:  Ú 

�ملال  ر�أ�ص  بني  �لإحلل  �إمكانية   )3( �جلدول  خلل  من  �لدر��سة  هذه  و�أظهرت   
بينهما  �لعلقة  �أن  يدل  �لدر��سة، وهذ�  �لبنوك حمل  �لنقدي يف جميع  �ملال  ور�أ�ص  �لثابت 
�لتجهيز�ت  زيادة  �إىل  �حلاجة  دون  �لنقدي  �ملال  ر�أ�ص  زيادة  ميكن  و�إمنا  تكاملية،  لي�ست 

�لر�أ�سمالية.

1- 2 قياس مرونة الطلب السعرية: 

تطبيق  �لدر��سة عن طريق  �لبنوك حمل  �ل�سعرية ملدخلت  �لطلب  مرونة  ُح�سبت  وقد 
�ملعادلة )5( و�جلدول )4( يبني متو�سط مرونات �لطلب �ل�سعرية ملدخلت �لبنوك: 

الجدول )4( 
مرونة الطلب السعرية

BADRBDLCPABEABNABARAKAمتو�شط مرونة الطلب ال�شعرية

- 0.40- 0.45- 0.45- 0.44- 0.43- 0.44العمل 
- 0.55- 0.55- 0.54- 0.54- 0.55- 0.55راأ�س املال الثابت )العيني( 

- 0.18- 0.29- 0.29- 0.27- 0.27- 0.29راأ�س املال النقدي

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج عملية التقدير والمعادلة رقم (5( وباستخدام البرنامج 
.EXCEL

للتغري  �ملدخلت  من  �ملطلوبة  �لكمية  ��ستجابة  مدى  �ل�سعرية  �لطلب  مرونة  تقي�ص 
�لب�سيط يف �سعر هذه �ملدخلت )�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( . ويت�سح من �جلدول )4( 
�أن �لطلب على جميع �ملدخلت هو طلب غري مرن؛ مبعنى �أنه �إذ� �رتفع �سعر �ملدخلت فاإن 

�لطلب عليها ل يقل، وهو ما يعني �أهمية هذه �ملدخلت يف �لعملية �لبنكية.
كما ميكن تو�سيح عنا�رس �لإنتاج وترتيبها من حيث �لأهمية بالن�سبة لكل بنك، وذلك 
�عتماد�ً على درجات مرونة �لطلب �ل�سعرية، فكلما قلت درجات �ملرونة، كلما ز�دت �أهمية 
على  �لأهمية  حيث  من  �لعنا�رس  ترتيب  �سيكون  وعليه   ،  )2006 )�لقري�سي،  �لعن�رس  ذلك 
�لنحو �لآتي: ر�أ�ص �ملال �لنقدي يف �ملرتبة �لأوىل بالن�سبة جلميع �لبنوك، وياأتي �لعمل يف 
�ملرتبة �لثانية بالن�سبة جلميع �لبنوك �أي�سًا، ويف �لأخري جند ر�أ�ص �ملال �لثابت يف �ملرتبة 

�لثالثة وجلميع �لبنوك �أي�سًا.
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2- قياس وفورات احلجم: 

تقي�ص وفور�ت �حلجم مقد�ر �لتغري يف �لتكاليف عندما تتغري م�ستويات �لناجت �لنهائي 
للبنك، ويتحدد �حلجم �لأمثل عند �أدنى نقطة من منحنى �لتكاليف �ملتو�سطة، و�إن معرفة 
�حلجم �لأمثل تر�سد �لبنك �إىل �رسورة �لتو�سع يف �لإنتاج، طاملًا كانت �لتكاليف متناق�سة 

)�ل�ساعاتي و�لع�سيمي، 1995( .
ولقيا�ص وفور�ت �حلجم �ُعتمد على �ملعادلة )12( يف قيا�ص مرونة �لتكاليف و�ملعطاة 
نتائجها يف �ل�سف �لأول من �جلدول )5( ، �أما بالن�سبة لوفور�ت �حلجم فهي متثل مقلوب 
مرونة �لتكاليف و�ملعطاة نتائجها يف �ل�سف �لثاين من �جلدول نف�سه، وتعرب هذه �لنتائج 
لغر�ص  وذلك  �لدر��سة،  فرتة  عرب  بنك  لكل  �حلجم  وفور�ت  ومتو�سط  �ملرونة  متو�سط  عن 

�ملقارنة.
جدول )5(

وفورات الحجم

BADRBDLCPABEABNABARAKAمتو�شط 

 )M( 2.021.691.852.302.121.33مرونة التكاليف
 )W( 0.490.590.540.440.470.75وفورات احلجم

.Excel المصدر: من إعداد الباحثة باعتماد نتائج عملية التقدير و المعادلة رقم (12( وبرنامج

�لو�حد  من  �أكرب  تكاليف  مرونة  درجات  حققت  �ل�ستة  �لبنوك  �أن  �جلدول  من  يت�سح 
�ل�سحيح، ومعنى ذلك �أنه �إذ� تغري حجم �لن�ساط يف �لبنك بن�سبة معينة، فاإن �لتكاليف تتغري 
�أن هذه �لبنوك تعرف حالة تناق�ص غلة �حلجم �لتي يرتتب عنها وفور�ت  �أي  �أكرب  بن�سبة 
حجم �سالبة، �أي �أن درجات وفور�ت �حلجم تكون �أقل من �لو�حد �ل�سحيح، وهو ما يوؤكده 

�ل�سطر �لثاين من �جلدول )5( .
ومن هذ� �جلدول لوحظ �أي�سًا �أن وفور�ت �حلجم تتز�يد كلما �سغر حجم �لبنك، حيث 
 BDL و بنك �لتنمية �ملحلية BARAKA إن وفور�ت �حلجم عند كل من بنك �لربكة �جلز�ئري�
�أكرب منها يف �لبنوك �لأخرى. وباعتبار �أن وفور�ت �حلجم موؤ�رس�ت للكفاءة يف �لتكاليف، 
�إد�رة  �لدر��سة تتميز باللكفاءة يف  �ل�ستة حمل  �لبنوك �جلز�ئرية  �إن  �لقول  فاإننا ن�ستطيع 
�ل�سحيح يف وفور�ت �حلجم. وبذلك تكون  �لو�حد  �أقل من  �لتكاليف؛ لأنها حققت درجات 
قدجتاوزت �حلد �لأدنى �لكفء �لذي يكون �أدنى نقطة يف منحنى �لتكاليف �ملتو�سطة، وعليه 

فاإننا ل ن�ستطيع حتديد �حلجم �لأمثل لهذه �لبنوك.
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3- قياس وفورات النطاق: 

�لبنوك  ت�ستطيع  للبنوك، وعن طريقها  بالن�سبة  �أهمية كبرية  �لنطاق  لقيا�ص وفور�ت 
�تخاذ قر�ر�ت �لتنويع يف �أن�سطتها، ونقول عن بنك �إنه يتمتع بوفور�ت نطاق �إذ� كانت تكلفة 

�إنتاج منتجاتها معًا �أقل من جمموع تكلفة �إنتاج كل منتج على حده )قري�سي، 2006( .
وتقا�ص وفور�ت �لنطاق بتطبيق �ملعادلة )7( ، فاإذ� كانت �لقيمة �أقل من �ل�سفر، فاإن 
�لبنوك تتمتع بوفور�ت نطاق �أما �إذ� كانت �أكرب �أو ت�ساوي �ل�سفر، فاإنها ل تتمتع بوفور�ت 

ααα ijji + �إ�سارة وفور�ت �لنطاق ح�سبنا �لقيمة نطاق وب�سكل عام وملعرفة 
على  تتو�فر  �لدر��سة  عينة  يف  �لبنوك  �أن  يعني  ما  وهو   ،  )7.659-( ت�ساوي  ووجدناها 
يف  معًا  �لأخرى  و�ل�ستثمار�ت  �لقرو�ص  �إنتاج  تكلفة  تعد  �أخرى  بعبارة  �لنطاق،  وفور�ت 
عينة �لدر��سة �أقل من تكلفة �لتخ�س�ص يف �إنتاج �لقرو�ص و�إنتاج �ل�ستثمار�ت �لأخرى كل 

على حدة.
وهو ما ي�سمح للبنوك �جلز�ئرية من �لتو�سع يف نطاق �أعمالها، ورفع جمال عملياتها 
�ملنتجات  يف  �لتنويع  عملية  خلل  من  �لتكاليف  م�ستوى  على  �دخار  بذلك  حتقق  حيث 
و�خلدمات �ملقدمة، كما ميكنها �لتو�سع يف هذ� �ملجال، لأن �لتنويع يف �لن�ساط �مل�رسيف 
يعد عملية حديثة يف �لبنوك �جلز�ئرية، حيث مل يكن م�سموحًا لها �لقيام بجميع �لعمليات 
�مل�رسفية وفقا ملبد�أ �لتخ�س�ص �مل�رسيف، �إل �أن �لإ�سلحات �لتي عرفها �لنظام �ل�رسيف 

�جلز�ئري �ألغت هذ� �ملبد�أ.

مقاربة نتائج الدراسة مع فرضيات البحث: 

من خلل قيا�ص كفاءة �لبنوك �جلز�ئرية بناًء على تقدير د�لة �لتكاليف �للوغاريتمية 
الدرا�شة مع فر�شيات  قمنا مبقاربة نتائج  �لدر��سة،  �ملت�سامية، ومن خلل حجم عينة 

البحث وذلك كما ياأتي: 
تكاليفها  يف  �لتحكم  على  �أكرب  قدرة  لها  �حلجم  كبرية  �لبنوك  االأوىل:  ● الفر�شية 
�لإنتاج،  عنا�رس  بني  �لإحلل  �إمكانية  خلل  من  وذلك  �لإنتاجية.  كفاءتها  من  و�لرفع 

وحتقيق مرونة طلب �سعرية للمدخلت.
النتيجة االأوىل: من خلل حتليلنا ملرونة �لإحلل بني عنا�رس �لإنتاج، وهي يف هذه 
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�جلز�ئرية  �لبنوك  �أن كل  �لنقدي، وجدنا  �ملال  ور�أ�ص  �لثابت،  �ملال  ور�أ�ص  �لعمل  �لدر��سة: 
حمل �لدر��سة تتمتع مبرونة �إحلل موجبة بني عنا�رس �إنتاجها، حيث كانت مرونة �لإحلل 
بني �لعمل ور�أ�ص �ملال �لثابت ترت�وح بني 1.06 و 1.09، �أما بالن�سبة ملرونة �لإحلل بني 
�لعمل ور�أ�ص �ملال �لنقدي، فكانت منخف�سة، وترت�وح بني 0.05 و 0.10 ، وكانت مرونة 
�إننا  �إل   0.70 و   0.51 بني  ترت�وح  �لنقدي  �ملال  ور�أ�ص  �لثابت  �ملال  ر�أ�ص  بني  �لإحلل 
جند �أن هناك ��ستثناء بالن�سبة لبنك �لربكة �جلز�ئري حيث حقق مرونة �إحلل �سلبية بني 
�لإنتاجيني هما عن�رس�ن  �لعن�رسين  �أن هذين  �لنقدي، وهذ� ما يعني  �ملال  �لعمل ور�أ�ص 
متكاملن، وذلك لأن هذ� �لبنك يتمتع ب�سغر حجم �أ�سوله �لأمر �لذي ل يتيح له �ل�ستغناء 
عن �لعمل بزيادة ر�أ�ص �ملال �لنقدي، �أما فيما يتعلق مبرونة �لطلب �ل�سعرية، فنجد �أن جميع 

�لبنوك تتمتع بطلب غري مرن على �أ�سعار مدخلتها.
وهذ� ل يوؤكد �سحة �لفر�سية كلية، حيث وجدت هذه �لدر��سة �أن جميع �لبنوك بغ�ص 
�لنظر عن حجمها تتمتع بكفاءة من حيث �إمكانية �لإحلل بني عنا�رس �إنتاجها با�ستثناء 
بنك �لربكة �جلز�ئري، وذلك فيما يخ�ص �إمكانية �لإحلل بني �لعمل ور�أ�ص �ملال �لنقدي �أما 
بالن�سبة لكفاءة �لبنوك يف �لتحكم يف تكاليفها من خلل �أ�سعار مدخلتها، فاأننا وجدنا �أن 

هذه �لبنوك ل تتمتع بهذه �لكفاءة، لأنها ل تتمتع مبرونة طلب �سعرية ملدخلتها.
من  مزيد�ً  لها  تتيح  حجم  بوفور�ت  �جلز�ئرية  �لبنوك  تتمتع  الثانية:  ● الفر�شية 

�لتو�سع يف ن�ساطها.
النتيجة الثانية: من خلل حتليلنا لوفور�ت �حلجم ن�ستطيع �أن ننفي �سحة �لفر�سية 
�لثانية، حيث وجد �أن كل �لبنوك �جلز�ئرية حمل �لدر��سة ل تتمتع بوفور�ت حجم، وذلك لأن 
قيمتها كانت �أقل من �لو�حد �ل�سحيح، وبذلك تكون هذه �لبنوك حققت وفور�ت حجم �سالبة 

ل تتيح لها مزيد�ً من �لتو�سع يف حجم ن�ساطها.
�إمكانية  لها  تتيح  نطاق،  بوفور�ت  �جلز�ئرية  �لبنوك  تتمتع  الثالثة:  ● الفر�شية 

�لتنويع يف منتجاتها.
النتيجة الثالثة: من خلل قيا�سنا لوفور�ت �لنطاق وجدنا �أن جميع �لبنوك �جلز�ئرية 
حمل �لدر��سة تتمتع بوفور�ت نطاق، وبالتايل ت�ستطيع هذه �لبنوك �لتنويع يف منتجاتها، 

وهذ� ما يوؤكد �سحة �لفر�سية �لثالثة.
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النتائج والتوصيات: 

النتائج: 

بناًء على االأهداف والفر�شيات التي �شيغت يف هذه الدرا�شة، تو�شلت الدرا�شة 
اإىل نتائج االآتية: 

ب�سكل عام وجد �أن �لبنوك �جلز�ئرية حمل �لدر��سة تتمتع بالكفاءة من حيث �إمكانية  1 .
�لإحلل بني مدخلتها، و�ل�ستثناء �لوحيد كان يف �إمكانية �لإحلل بني �لعمل ور�أ�ص �ملال 
�لنقدي يف بنك �لربكة �جلز�ئري، �أما فيما يتعلق بكفاءة �لبنوك يف �لتحكم يف تكاليفها من 
�لكفاءة؛  بهذه  تتمتع  �لدر��سة ل  �جلز�ئرية حمل  �لبنوك  �أن  �أ�سعار مدخلتها، فوجد  خلل 

لأنها مل حتقق مرونة طلب �سعرية ملدخلتها.
خل�ست هذه �لدر��سة �أي�سا �إىل �أن وفور�ت �حلجم تتز�يد كلما �سغر حجم �لبنك، �إل  2 .
�أن �لبنوك �جلز�ئرية حمل �لدر��سة �سو�ء كانت �سغرية �أم كبرية من حيث �حلجم، مل حتقق 
وفور�ت �حلجم، وكانت درجة �لوفور�ت �سالبة؛ �أي �أقل من �لو�حد �ل�سحيح، �لأمر �لذي ل 
يتيح لنا حتديد �حلجم �لأمثل لهذه �لبنوك؛ لأنها جتاوزت �حلد �لأدنى �لكفء، وبذلك تكون 

هذه �لبنوك تتميز بعدم �لكفاءة يف �إد�رة �لتكاليف.
تتمتع  �لدر��سة  حمل  �جلز�ئرية  �لبنوك  �أن  وجد  �لنطاق  لوفور�ت  لتحليلنا  وفقًا  3 .
بذلك  و�لرفع من جمال عملياتها حيث حتقق  �أعمالها،  �لتو�سع بنطاق  لها  تتيح  بوفور�ت 

�دخار على م�ستوى �لتكاليف من خلل عملية �لتنويع يف �ملنتجات.

التوصيات: 

تعد كفاءة �لبنوك �جلز�ئرية يف �لقيام بوظائفها �لأ�سا�سية من بني �لق�سايا �لرئي�سة 
�مللحة �لتي ينبغي على �جلز�ئر معاجلتها، وذلك بغية �لت�سدي لتحديات �لعوملة، وت�سجيع 
منو قطاع �لإنتاج، حيث يتطلب �لأمر �إ�سلحات و��سعة �لنطاق تهدف �إىل توجيه �ملو�رد 
�إىل �أف�سل �ل�رسكات و�مل�ساريع �ل�ستثمارية و�مل�ساهمة يف �سمان �ل�ستخد�م �لكفء لهذه 
�ملو�رد، ومن منطلق ما تقدم من نتائج يف هذه �لدر��سة، ميكن �أن ن�سوغ بع�ص �لتو�سيات 
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�ملهمة �لتي ميكن لل�سلطات �جلز�ئرية �أن تتبعها لرفع كفاءة هذه �لبنوك حتى تتمكن من 
�أد�ء مهماتها ب�سكل �أف�سل وفيما ياأتي اأهم هذه التو�شيات: 

يف �سوء تعاظم دور �لتكنولوجيا �مل�رسفية �حلديثة �لتي توفر �لأ�ساليب و�لو�سائل  1 .
�أ�سعار  يف  �لتحكم  وبالتايل  �لتكاليف  و�دخار  �لإنتاجية  م�ستوى  رفع  �ساأنها  من  �لتي 
�ملدخلت، و�لرفع من كفاءة �خلدمات و�ملنتجات، لبد للبنوك �جلز�ئرية من تطوير �لتعامل 

بالو�سائل و�لتقنيات �حلديثة لزيادة تناف�سيتها.
�إمكانية �لإحلل بني مدخلت �لبنوك �جلز�ئرية، فيجب �لعمل على �لرتقاء  رغم  2 .
موظفي  كفاءة  من  للرفع  �للزمني  و�لتدريب  �لتكوين  خلل  من  �لب�رسي  �لعن�رس  بكفاءة 
للرتقاء  �لأ�سا�سية  �لركائز  من  يعد  �لب�رسي  �لعن�رس  لأن  ذلك  مهار�تهم،  وحت�سني  �لبنك 

بالأد�ء �مل�رسيف. 
تتميز �لبنوك �جلز�ئرية باعتمادها على �لأن�سطة �لتقليدية، ويف ظل �لتحديات �لتي  3 .
يفر�سها حترير جتارة �خلدمات �مل�رسفية و�ملناف�سة �ل�سديدة، يجب على �لبنوك �جلز�ئرية 
تقدمي حزمة متكاملة من �خلدمات �مل�رسفية جتمع بني �لتقليدي و�مل�ستحدث من �ملنتجات 
لزيادة نطاق عملياتها، كما يجب عليها �لتخلي عن �لتخ�س�ص �لوظيفي و�لقطاعي، وتقدمي 

�أن�سطة متويلية مبتكرة.
فاإن  لذلك  بكفاءة �حلجم،  تتمتع  �جلز�ئرية ل  �لبنوك  �أن  �إىل  �لدر��سة  نتائج  ت�سري  4 .
وفور�ت  لتحقيق  �ملالية  مر�كزها  تقوية  على  يعمل  �أن  ميكن  �لبنوك  هذه  بني  �لندماج 
�لكفاءة  زيادة  لها  يتيح  �قت�سادي معني  �إىل حجم  �مل�رسفية  بالوحدة  و�لو�سول  �حلجم، 
�لبنوك  لهذه  �لئتمانية  �لقدرة  بزيادة  وذلك  �لربح،  وتعظيم  �لتكاليف  تخفي�ص  من خلل 

ملو�جهة �حتياجات �ل�رسكات و�مل�ساريع �لإنتاجية.
ولل�سعوبة �لتي لقتها هذه �لدر��سة للح�سول على بيانات �لبنوك، نو�سي بتدعيم  5 .
عملية �لإف�ساح �ل�سفافة يف �لبنوك �جلز�ئرية من خلل حثها على ن�رس �ملعلومات و�لبيانات 

�ملالية و�مل�رسفية �خلا�سة بها، و�إعلنها لتكون متاحة للجمهور �لعام.
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