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     :مقدمة عامة
واتمتسارعةومتاحقة،جعلتيشهداا حدودأوباحواجزأوقريةصغرةالعاممنقتصادالعامي

 و السلعية جوانبها بكافة العامية التجارة رير  ه نتجع و ماقيود، و العمالة، و رؤوساأموال و دماتية ا
ولوجيةومعلوماتيةجعلتالبعضيعتقدأنهايوجدأيرابطبندولالعاممثلماهو صاحبهامنثورةتك
اظاهرةجديدةاصطلح التغراتوالتحواتجسدل الياأسواقالعامية،حيثأنالتداخلبنهذ عليها

اأخرعليهابالعومة، وانبواجااتةهذ هاقتصاديةوخاصةااامتدتلتشملميعا .م
ديالعومةااتعتر العاميا ظام لل منتأثرعميقعلىااقتصادقتصاديةمنالقواعداأساسية ها د،ما

دودبناأمموالدولموحدةلأككلواا فيا بشكلخاص،فهي هاسواقالعاميةقتصادالدو وقواني
ر   ااو لعملياها التوزيعرة و اإنتاج تدويل زيادة عر الدولية التجارة بزيادة هتم أسواق لتصبح قتصادية،

تشابكالروابطاماليةتأثراوتأث  دمات،إضافةإ راخارجاأسواقاحليةوهومادعمتهوالتسويقللسلعوا
ولوجيةوالتغرا الذيشجععلىااتالتك نفتاحعلىاأسواقاماليةالعاميةسواءكانتأسواقالتحريراما

دات وهومايعرفبالعومةامالية.وغرهامناأسواقالعماتأوأسواقاأسهمأوالس
والتحول مايسم إنالعومةاماليةكظاهرة،هينتاجلعملياتالتحريراما عرارتباطىبااإ ندماجاما

ظماتعامية العامي،ليتجسدهذابظهورم ظاماما ارجيةوالتكاملمعال اأسواقاماليةاحليةباأسواقا
و هااتفاقياتمتعلقةبالتحريراما مخضع ظمةالتجارةالعاميةوال كي،ويمقدمتهام ألغتالقيودالب

اأسواقالعامية.وسرعةعلىحركةرؤوساأموالوزادتمنحركة ا دودبا قلهاعرا ت
شاطاالتصاقا القدأصبحتظاهرةالعومةأكثرالظواهر شاطامصريبشكلبال قتصاديبصفةعامةوال

ذتأبعادومضامنجديدة وكبااخاص،أهاا ااتوأنشطةجديدةميسبقهامحتللب  إ ا
رةعلىالتطور العاميلتجدنفسها رجمنإطارهااحليإ وك ندماجيوااالتعاملها،وهوماجعلالب

امختلفةمسايرةالتطورات وانبهوأبعاد بة امتسارعةمكتسبة السوقالعامي شعفوالتهميللض للقوةومتج
متلككفاءةمصرفيةعاليةوقدرة افسالتكتاتوالكياناتامصرفيةالضخمةال والراجع،وهيبذلكت

افسةو موامتسارعياانتشاروالعلىام اءالعام،يظلحركةرؤوساأموالتوسعالتعاظموال يكافةأ
قامصرفيةاحليةأصبحتأضيقمنأنتستوعبكلماتسمحبهالدوليةوانسياهاوسرعةتدفقها،أناأسوا

دود تداخلتوتشابكتاأسواقامصرفيةامختلفةواختفتا القدراتاإنتاجيةللمصارفاحلية،وبالتا
هالتجتمعيسوقمصرفيةواحدةمقاييسعاميةفرضتهاالعومةامالية،اشتد  كانتتفصلبي افسةتفيهال اام
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ب  

تمنمعدخولأطرافأخرىكشركاتالتأمنوشركاتاأوراقاماليةومؤسساتالوساطةامالية،كماغر 
دماتامصرفيةوفرضتاا اطرالسوقوفقامقرراتبازل،هيكلا داعيةلتزاممعياركفايةرأساماللقياس

دماتامال ريرالتجارةيا امزيدمن زيادةحد اأد يةم إ اىإ وفرضتامزيدمناإصاحاتفسة،ةام
وكالشا الب جانبتدعيممفهوم وكإ الب خصخصة ها مخضع ال و امصرفية ملةعلىمستوىاأنظمة

اا اآثار أهم كأحد يعتر الذي كي الب ااندماج إ إضافة اإلكرونية، اماليو للعومة الوقتقتصادية ي ة
وكالكبرة اضر،سواءبنالب تلجأإليهاوا كأحدالطرقال الصغرةأوالكبرةمعبعضهاالبعض،باعتبار

افسيةوكفاءهاامصرفية. وكللرفعمنقدرهاالت الب
كي الب ااندماج ظليعتر ي التطوير عمليات تقتضيها ال ارجي ا مو ال إسراتيجيات أهم أحد

العامي امستوى على امصري العمل يعرفها ال الكرى مي ،التحديات ال العومةو و  امتزايد التوجه زها
والتكتاتوماتيةوالتكواتفاقياتالتجارةالعامية،فضاعنالتطوراتامتتاليةيالثورةامعل ولوجيةوالتوجه

وك للب مح ما هو و بالت ااقتصادية، الكرى وحداتالعامية تكوين و احلية امصرفية اأسواق داخل غلغل
م جم، ا كبرة وكفأصبحتصرفية الذ الب مواردها دودية تعايمن ال الصغرة افسةاحلية للم الكافية اتية

ال  قيق  و ما،مهد دةمو و نفسها توس للفتأتهيكل و ظرفها مع تتعر تأقلم و نشاطها يطهاع  فعلى
ها باإعداد متقم ال ارجية ا اآثار امتمث ،مواجهة امالية العومة عن امة ال وكو يالب الكرىلة العامية

افستهايظلتلكام لنتقدرعلىم ةمعارتفاعراأكر،خاص تكونبذلكامتضر لعطياتغرامتكافئةال
افسةو وكهايزديادشد اام تلفالب جم،ظلانتهاج فسالد ،سواءكانتكبرةأوصغرةا ولأوخارجل

اا إسراتيجية أهحدودها تتوقع أها ندماج، و بالتحكم تسمحها ال امثلى الوسيلة التخصيصالكفءا
هد  اميكية الدي و طورة ا السوقية،يظلبيئةشديدة وقيمتها يتها الرفعمنر و البمواردها استقرار كود

سوقيةمتزايدة.اعلىاقتطاعحصصوقدرهاوبقاءه
هودالكبرا لقدشهدالقطاعامصريالعريتطورا  واتاأخرةنتيجةا بذلتهامعظمالدولالعربيةيالس

علىامستوياتامؤس  وإصاحهوتطوير ولوجية،ومعذلكفإنلتحرير سيةوالرأماليةوامواردالبشريةوالتك
ي ةعنالتطوراتالسريعةيالعملامصريالدو ا العرييواجهعددامنالتحدياتال القطاعامصريواما

التكتا بيةظل اأج امصرفية امال،ت رأس كفاية معيار تطبيق على العربية الدول وافقت أن بعد خاصة
ظمةالتجارةالعامية،والذيأصبحضروريا اواستعدادها نتقالمنالعملامصريالتقليديلاستحقاقاتم
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الص  كيةإ ديثةمنخالااندماجاتالب لي ،رفةالشاملةا ا مايكفلتأمندورفاعلللقطاعامصريالعري
1.ا ودولي 
كيةضرورةملح ،وبالتا ندماجيةللوقوفعلىمدىفعاليةاافقدأصبحتعمليةقياسالكفاءةالب

فعلىام وكالعربية، الب ظرياتااسنكفاءة إجاباتعستوىالعاميحاولتال تقدم منذلكنقتصادية
حق  وخالدراسةنتائجمستوياتالكفاءةال تلفالب هاأنندماج،فوجدتكالعاميةبعدااقتها البعضم

سمنزيادةحجمهندماجمنخالاامكن طاق،مناقتصادياتانكفاءتهنتيجةاستفادتهو جموال
 و السوقية حصته ارتفاع نتيجة أرباحه ارتفعت أخرانتشاركما دراسات وأشارت هذا كل غراي، أنا ى

س اا  شهدهاالعامندماجميؤديإ متؤديإ،نكبيريالكفاءة،مستدلنببعضالتجاربال وال
تائج اثوالتقييموالالتوصللل ضرورةإجراءامزيدمناأ ءاتقراامرغوبفيها،مافتحاجالأكثرودعاإ

ارباا ةللكثرمن وعمنالدراسات،نظراخاصةعلىامستوىالعري،ندماجوجوانبهامتمع قصهذاال ل
قيقيلاللحصولعلىنتائجأكثرحداثةتكونمثابةدعامةأساسيةذلكو ندماجتكشفالوشاحعناأثرا

ديثللمعلىالكفاءة،خاصةيظلالعومةاماليةوماأفر ظومةامصرفيةعلىميعاأصعدةزتهمنتطورو
وامستويات.

 :اإشكالية 
الدراسةموضوعااندماجكأحدأهمااسراتيجياتإنكلماسبقيثر استخدمتهااهتمام واآلياتال

ظ كيةبعضالدولالعربيةلتحسنكفاءةم تاإشكاليةومتهاالب التالية:الرئيسيةوهذا

 ندماج البنكي في تحسين كفاءة البنوك العربية؟ما مدى فعالية اا
اإشكالية وتتفرعهذ الفرعيةشكالياتموعةمناإإ نوجزهافيمايلي:ال

وكالعربيةبعدااتمكنأنهل- .ندماج؟ماجمقارنةماكانتعليهقبلااندتحسنكفاءةالب
دمج؟قق هل- مت وكاأخرىال ةمستوياتعاليةمنالكفاءةمقارنةبالب د وكام .الب
وكهلمكن- تجاهاباهدريمواردالب ةوزيادةم د وكبااعتمادعلىام  ؟.اأكثركفاءةامرجعيةالب

 



                                                           
زائر،11اثاقتصاديةوإدارية،العددلةاأسعادحوحو،واقعااندماجامصرييالدولالعربية،-1 مدخيضر،بسكرة،ا  .01،ص2012،جامعة
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 :فرضيات الدراسة 
تبعدااكف-1 س وكالعربية ندماج.اءةالب
ققمستو-2 ة د وكام ة.يالب د وكغرام اتعاليةمنالكفاءةمقارنةبالب
وك-3 باهدريمواردالب اكإمكانيةلتج وكامرجعيةاأكثره تجاهابااعتمادعلىالب ةوزيادةم د ام

.كفاءة
 :أهمية الدراسة 

قاطالتالية: ترزأميةالدراسةمنخالال
العاميعلىااندماجقدرةتقييممدى- ااقتصاد بالدخولإ ها والسماح وكالعربية، الب سنكفاءة

وكالعربيةأنترفعمنكفاءهامنخالااندماج.التكامللاستفادةمن  ،أيمعرفةهلمكنللب

وكالعربيةللر - سبةللب لولبال امية،ومواكبةالتحواتوالتطوراتالعهااءفعمنكفأميةااندماجكأحدا
يفرضأن وكالعامية.خاصةوهيال  تشكلاأسواقامستهدفةللب

وتطبيقاان- وكالعربيةإمكانيةااستفادةمننتائجهذاالبحثيتب سبةللب سندماجبال ترغبي ال
سنكميةوالعقاي،عرااستخداماأمثلكفاءها فيضالتكاليفو للمواردواإمكانياتامتاحةو

ونوعيةامخرجات.
 :أهداف الدراسة 
تسعى هذ اأهدافالتالية:إدراكالدراسةإ
ديدمفاهيمكلمناا- داولة اقشتهماو كيةمنخالم الب همامنندماجوالكفاءة يدالعاقةبي

ظور  قتصادي.ااام

د،وعلىكيفيةتطبيقه(DEA)التعرفعلىأسلوبالتحليلالتطويقيللبيانات- سبيةع قياسالكفاءةال
وكالعربية.  جموعةمنالب

وكقبلوبعدااامقارنةبنالكف- سبيةللب  ندماج.اءةال

م- وكال ةوالب د وكام سبيةللب دمج.امقارنةبنالكفاءةال  ت

فيضهمنام- وكواردديدامقدارالواجب ةللب د غرالكفؤةلتحسنمستوياتالكفاءة.ام
وك- تجاتللب ةديدامقدارالواجبزيادتهمنام د  غرالكفؤةلتحسنمستوياتالكفاءة.ام
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 :أسباب اختيار الموضوع 
 اإ دعت اكملةمناأسبابال ها:ه اختياراموضوعنذكرم
سبةلا- كيبال قتصادالعري.أميةالقطاعالب
كيالعري.اا- مستالقطاعالب  هتمامبالتحواتال

يهم يعتراا- وكالعربيةال اأخرةالب منامهمأنمسهذ فعلىهاالتعر ندماجظاهرةالعصر،وبالتا
كيةقطاعاهاعلىكفاءةأثر  .الب

اولتبعمقاإشكاليةامطروحةعلىمس- ت وكالعربية،تقلةالدراساتال ندماجيعتربالرغممنأنااوىالب
ل كحلول وك الب تعتمدها ال اإسراتيجيات أهم ااأحد من مايتها و كفاءها من لرفع أمام افسةامهيار

ليا و  .عامياامفروضةعليها

هاوجهاتنظرعديدةحولفاتالش ختااا- نتجع أفرزهانتائجبعضالدراساتالسابقة،وال ديدةال
وك.قيقيةبنااالعاقةا  ندماجوكفاءةالب

كية.- اجحةلاندماجاتالب ماذجال  ااستفادةمنال

تقدممسامةمتواضعةإثراءامكتباتوالبحثالعلمي.-
 :حدود الدراسة 

علىالبحثيمدىركزت الدراسة ةرأثتهذ ديدعي قد  و وكالعربية، الب ااندماجعلىكفاءة
 علىاالدراسة اء ب على حيثمعلوماتامتوفرة اختيارنا منوقع ة عي وكي: البحرين،الب اإمارات، اأردن،

دودالزمانيةاعنقطر،أم والسعودية،مصر وات(06فقدرتبستة)ا شهدتفيهاالدولالعربيةأكرالس
ابتقسيمها كي،وقدقم ثاث)عددمنصفقاتااندماجالب واتقبلااندماج03إ ةمنامتدت(س س

2001 واتبعدااندماج03،وثاث)2003إ ةمنامتدت(س 2010س .2012إ
 :منهج الدراسة و اأدوات المستخدمة 
واختبار ا، ث موضوع يطرحها ال منالتساؤاتالفرعية يتبعها وما الرئيسية علىاإشكالية لإجابة

هج هجالتحليليامقارنوكذاام هجالوصفيوام اة، ااعتمادعلىكلمنام مدىصحةالفرضياتامتب
الكمياإحصائي.

كية،أما علىالكفاءةالب تلفآثار كيو هجالوصفي ااعتمادعليهاستعراضماهيةااندماجالب فام
 باستخدامه ا هجالتحليليامقارنفقم ام علىالكفاءة آثار كيو واقعااندماجالب للعديدمنقصدمقارنة
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كية اعاتالب الص شهدها الذيالواياتعلىغراريالعامالتجاربال عترانينامتحدةاأمريكيةوأوروبا
كي اليابانوالدولمهدصفقاتااندماجالب هجالكمياإحصائيالعربية،باإضافةإ كما استخدامام

وكالعربية الب ااندماجعلىكفاءة أجلقياسأثر من و التطويقيللبياناتثلأساسا م، يأسلوبالتحليل
(DEA)كيخالفراتالدراسةبتقييمتسمحالالذييعترمنأشهراأساليب ،كماكفاءةااندماجالب

رافدرجاتالكفاءة (Index de Malmquist)اعتمدناعلىمؤشرمامكويست ابتفسرا الذييسمحل
دودي ا ح .أخرىمنفرةمقارنةبام

الأم  الكتبو و امراجع من فتمثلتيالعديد يالدراسة، اأدواتامستخدمة بحوثا إ باإضافة ،
بية هاعاقةبالتقاريرالعربيةواأج شورةعلىامواقعالرميةناهيكعنالعديدمنالدراسات،الدراسةال ام

.حكوميةوكذاهيئاتخاصةمعرفمصداقيتهاعامياتابعةهيئاتدوليةوالاإلكرونية
 :الدراسات السابقة 

كيالعديدمنالدراساتيااالقدعرفموضوع لدولامتقدمةلباحثنيندماجوالكفاءةياجالالب
تبقىقليلةرغمل لتهاقدو،آسياأمريكاوأورباو أهاعرفتتوسعاأكثربعضالدراساتيالدولالعربيةال

وات يالس كانتعليه التاأخرةما حيث  كي، ااندماجالب يطرقإ امالية نتائجالعومة أهم كأحد
ة د وكام الب اموضوعبقياسكفاءة الباحثنيهذا تلفةتلفالبلدان،فقام هممنباستخدامطرق ،فم

 الطرقالتقليدية مرك فضلاستخدام سبامالية يال زينعلىحسابامتمثلة إ امؤشراتللوصول ليل  و
كمعلى لالدراسا كية ة.كفاءةامؤسساتالب

مي اباحثنآخرينيهذااجالونظراللأم  اصةخصائصال كيةمنحيثتعدداأبعادا زامؤسسةالب
التطورامستمريالرامجوالطرقومؤشراها تلفمعايرهاالتفاعلامستمربنوهامنجهة، منوكذا
ماذجأم علمياماستخدامأساليبالتقديراإحصائيفضلوا،جهةأخرى موعةمنال دمنخال هاطريقةا
القياسي DFA ر التوزيعا TFAوطريقة ، إ باإضافة العشوائيةطريقة SFAحدالتكلفة أساليبو،

ليلمغلفالبياناتأمهاأخرىغرمعلمية طيةويعد  DEAأسلوب ةا ياتالر اأكثرالذييستخدمتق
ديثة،وفيمايليس وكيالدراساتا :قومباستخدامايقياسكفاءةالب حوالتا  عرضأهمالدراساتعلىال
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1- Huizinga, H.P, Nelissen, J.H.M., Vennet, R: “Efficiency Effects of Bank 

Mergers and Acquisitions”, Tinbergen Institute Discussion Paper, N° 01-

088/3, Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam, 2001. 

الدر البحثيآثارعملياتااهدفهذ كياسةإ ةمكونعلىالكفاءةندماجالب ك52ةمنلعي ب
بن) ما اممتدة الفرة ق(1998-1994أورويخال تقييم أجل من هذا و احيطة، العامة السياسة ضايا

كية كحافزإضايلتعزيزبااندماجاتالب ولوجي،وإدخالاليوروعلىنطاقواسعواعتبار يظلالتقدمالتك
الباحثون وقداستخدم وكيأوربا، التكاليفاللوغاريتميةدااندماجالب هجالوساطةلة م ،حيثمثلتوفقا

القروضواأوراقاماليةوغرهامناأصولاالودامدخاتي مااستخدموا هابي ئعوالعملبأسعاركلم
كمخرجات.

لعملياتااخلصتنتائ اميكي الدي التحليل التكلفةج كفاءة سن  اا ندماجإ قيق  ندماجآثارو
إجابية مستوى على سواء سواء، حد على الصغرة أو الكبرة وك فيالب أنو د  الربح بكفاءة يتعلق ما

التقليلندماجاتماا وكلكفاءةالربحمنيلإ مالب جموعةتتطلبامزيدمنالوقتلكيتتحققالكبرة،بي
كيكانله،أمافيمايتعلقبكفاءةالتكاامصارفالصغرة أنااندماجالب آثارإجابيةليففخلصتالدراسةإ

وكالكبرةأوالصغرة. سبةللب  علىكفاءةالتكاليفسواءبال

2- Sergio Clavijo, Carlos L. Rojas, Camilia Salamanca, German Montoya 

And Camilo Rizo, “Mergers And Acquisition In The Colombian Finacial 

Sector: Impact On Efficiency (2003-2005) ”, The Icfai Journal of Mergers 

& Acquisitions, Vol. III, No. 4, pp. 38-61, December 2006. 

التحقيقيااهتمامامتجددبااندماجواا  الدراسةإ امؤسساتاماليةعلىمستوىستحواذهدفهذ
جم2005-2003سخالالفرةاممتدةمابنيكولومبيا استغالاقتصادياتا تسعىإ ،وال
طاق. وال

كيي دالقياسيالباحثونستخدماكولومبيالتقديركفاءةااندماجالب هجالوساطةDFAطريقةا وفقم
ةمكونةمن ك30علىعي ماوالعمالة،رؤوساأموال:ملتمدخاتالدراسةكلمنوقد،ب الودائع،بي

(.القروض،استماراتاحافظ)التمويلباأسهم:ملتامخرجاتكلمن
أنالكفاءةال كيةخلصتالدراسةإ  نسبةوهي،%63بلغتعلىالصعيدالكليب ماثلةلتلكال

أن وكالعثورعليهايالدراساتذاتالصلةبعدانتهاءاأزمة،وهذايع العاملةيكولومبياقداستعادتالب
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بنسخالالفرةبعدااندماجمستوياتالكفاءة ما اممتدة اءمؤسسات2005-2003الفرة باستث
الرهنالعقاري.

3- Ya-Hui Peng, Kehluh Wang, “Cost efficiency and the effect of mergers 

on the Taiwanese banking industry”, The Service Industries 

Journal Volume 24, Issue 4, 2004. 
الدراسة قياسهدفهذ الإ امصرفيةكفاءة اعة طاقللص ال و جم وفوراتا و منحيثالتكلفة

ليلمنحيثالتكلفةندماجاتعلىالكفاءةركزبشكلخاصعلىكيفيةتأثرااالتايوانية،وت باستخدام
دودالعشوائية كيةالتايوانية،SFAا اءعلىذلكوفقهجالوساطةلقياسكفاءةالتكلفةللمؤسساتالب وب

 ما بي الودائع و امال رأس من كل ي الدراسة مدخات مثلت ملت القروضامخرجات من كل على
ةضمتواا ك44ستثمارات،لعي ظيميةللفرةمابنموعةواسعةمناأحجامواأنواعملتب عاميالت

(1997-1999).
أن إ تتوقفعلىحجماخلصتنتائجالدراسة ها لك و طاقموجودة ال جمو ك،قتصادياتا الب

دارأننشاطاا ليلاا حدكبرعلىالكفاءةمنحيثالتكلفة،حيثيكشف وكإذندماجيؤثرإ أنالب
 للحكوامسيطرة تتمتعبكفاءةامملوكة مة أقل، كفاءة اصلديها للقطاعا امملوكة القدمة ما بي قدأعلى، و

كيرغمأيدتالدراسةسياسةاا هندماجالب تجع كيالقطاعوالقيودعلىواجزللحمنرفعماي  .الب

4- Rossazana Ab-Rahim, Nor Ghani Md-Nor, Shamsubaridah Ramlee, 

“The Cost Efficiency Effects Of Involuntary Bank Margers: Evidence From 

The Malaysian Banking Industry”, Thammasat Economic Journal, Vol.30, 
No.1, March 2012. 

مغلفالبيانات  ليل بتوظيفأسلوب الدراسة يهذ الباحثون التوجه(DEA)قام على ترتكز ال
ةيللتحلامدخلي وك10ملتأثرااندماجالقسريعلىمكاسبكفاءةالتكلفة،لعي وكميعيمثلتب الب
بناحلية اممتدة الفرة خال (2005-1990)سيماليزيا كما على، اعتمدوا ختياراهجالوساطة

شملتامدخاتعلى)مصاريفالعمال،رأسامالوهوالقيمةالدفريةللمبايواأصولالثابتةفامتغرات
ودخارجاميزانية:وأخراالودائع(،فيمامثلتامخرجاتي .موعالقروض،اأوراقاماليةوالب

نتائج أد امتبعةااندماجيةاإسراتيجيةيأنعموما تثلمخلصتالدراسةإ سنمستوياتتإ
كيةيماليزيا  .الكفاءةالب

https://www.tandfonline.com/toc/fsij20/current
https://www.tandfonline.com/toc/fsij20/current
https://www.tandfonline.com/toc/fsij20/24/4
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5- Houda Ben Said, Abdelfettah Bouri, “Efficiency Of Frensh Bank 
Mergers And Acquisition”, Herald Journal Of Education and General 

Studies Vol 2(2), May 2013. 

الدراه هذ دف إ ااسة و ااندماج عمليات أثر ي الفرنسية،التحقيق وك الب كفاءة على ستحواذ
ةهذ تطبيقلتحقيقذلكو ك(14)أربعةعشرمكونةمنالدراسةعلىعي وكالفرنسيةبنمنب أكرالب

ةخالالفرةمابن) د (.2006-1999ام
ليلمغلفالباحثاناستخدم هجالوساطةوفقذاتالتوجهامدخلي( DEA)البياناتموذج مثلت،وم

ماملتامخرجاتعلى امدخاتي)رأسامال،العملوالذيمثلنفقاتاموظفن،مصروفاتالفائدة(،بي
اعية،القروضاا)القروضالعقارية،القروض ستهاكية،بقيةالقروضاأخرى(.التجاريةوالص

وكيةأنهمقارنةبفرةماقبلااأظهرتنتائجالدراسةالتجريب سنيالكفاءةالكليةللب اك ندماج،كانه
 سبة ب التحس%70.67لتصبح%17.82الفرنسة هذا يرجع و ا، إ انبن سبة ب ،%13.63التق

وكالفإنبالتاو حتب العملياتالفرنسية باهدرياستخدامامدخاتيتعزيزقدراهاو بفضلهذ
معبن سبامثلىمنخالا  عتباراأسعارامتاحة.منالدخاتوامخرجاتمعاأخذبعنااال

6- Malak Reda, “The Effect of Mergers And Acquisition On Bank 

Efficiency: Evidence From Bank Consolidation In Egypt”, Working Paper 
Series, Economic Research Forum, N° 770, 2013. 

البحثيتأثرعمليا الدراسةإ وكامصريةباستخداموااندماجتااهدفهذ ستحواذعلىكفاءةالب
الدراسةبننتائجفرتن)حيث،(DEA)ليلمغلفالبيانات -2007(و)2003-2000تقارنهذ

احقة2010 معة  كفرة )، ال موجبتلتأيالفرة امصرية امصرفية الساحة شهدها اإصاحاتال
الصادرقانونامصارف ة وكأجر،والذي2003س حدكبرخالعلىالب إ وقتزيادةرؤوسأمواها

اام 2006-2004سمابناجد وجيز لولاجعلبعضهايلجأإ .ندماجكأحدا
تعكسام،خالالدراسةقامالباحثأوابتحليلالتغراتيالكفاءةاإدارية وال يدةال مارساتا

وك الب بعدعملياتاعتمدها قبلو بالوساطة ااندماجااللقيام لو  باستخدام يلمغلفالبياناتستحواذ
(DEA )،امدخلي ذاتالتوجه جمالثابتةوامتغرة هج وقدغرمعلميوفقاقتصادياتا استخدامم

يكلمن)نفقاتالتشغيل،مصروفاتالفوائد(و)صاياللتنمثلتاالوساطةلتحديدامدخاتوامخرجات
للقروضوالسلف( ةمكونةمنعلىالرتيبلإيراداتالفوائد،اإيراداتمنغرالفوائد،امبلغاإما 24عي
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ك ،ب التقليدية سبامالية ال  استخدام ساكما ا ال ومؤشراتامخاطر ية بلتقاطالتغراتيالر
ليلمغلفالبيانات  .(DEA)باستخدام

تا ااأظهرتال أن حقيقة من الرغم على أنه اإداريةئج الكفاءة على اإجاي اأثر له ندماجكان ال
قبلاا%62.4ارتفعتمن يتهاظلتبعدااندماج%69.9ندماجإ وكور ،إاأنوظيفةالوساطةللب

بغيمعه،ضعيفة اإقراضاإنتاجيعنطريقتعز لصانعيالسياساتوضعإسراتيجياتماي زتوجيهالودائعإ
اسبماما ت ديدةال زيادةتعزيزاإقراضللمشاريعالصغرةوامتوسطة،وتصميمأدواتاإقراضامبتكرةا

احتياجاتالسوقامصرفيةامصرية.
7- Saeid Eisazadeh, Maryam Mazhary Ava, “The impact of bank merger on 

the efficiency of the banking industry in Iran (2003-2012)”, International 

Research Journal of Applied and Basic Sciences, ISSN 2251-838X / Vol, 9 

(6): 917-922, 2015. 

الدرا سةهدفهذ كيتأثرانالبحثيإ القطاعالب وكعلىكفاءة يدرسيإيران،حيثدماجالب
كي وك،(Tejarat Bank)و(Melat Bank)اأثرامتوقعمنعمليةاندماجب والقيامباحاكاتبنالب

 عام "شافر" استخدمها ال هجية للم ماثلة هجية م باستخدام هذا دالة،1992و تقدير ي امتمثلة و
وكاإيرانية ةمنالب (.2012-2003)عاميلفرةاممتدةبنخالاالتكاليفاللوغاريتميةلعي

مثل القروضاأخرى و اعية الص و القروضالتجارية من وعة مت موعة  على رجاتالدراسة ملت
للزراعة وحة دمالقروضامم امدخاتفتمثلتيسعررأساتوااوالصادراتوقطاعا ستثمارات،أما

التكاليفكمتغرتابعماي امالاماديوالفوائدامدفوعةعلىالودائعوسعرالعمل،حيث استخدامإما
التكاليفامالية.ذلكالتكاليفاإداريةو

إبااعتمادعلىأشارتنتائجالدراسة فيضالتكاليفاحتملةأنااندماجساهميالبياناتامالية
سبة كيةمنحيثالتكلفةنتيجةلوجودوفوراتكفاءةمناليزيدندماجعلىمايبدواأناا،و%48ب يالب
جم.  ا
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8- Sufian Fadzlan, “The Efficiency Effects Of Bank Mergers and 

Acquisitions in a Developing Economy: Evidence Frome Malysia”, 

International Journal Of Applied Econometrics and Quantitative Studies 

Vol 1(4), 2004. 

دوديغرالباراميري هجا ال الورقة هذ للمصارفالتجارية(DEA)تستخدم ية التق لتحليلالكفاءة
مية،مصارفااستثمار،مصارفالتصديروااستراد،احليةاماليزية )امصارفاإساميةاماليزية،مصارفالت

2003-1998)مابنعاميةفرالخالوامصارفالتعاونية( .قبلوبعدااندماجفريتتضمن(وال
مثلتامدخات متغراتالدراسة ديد ي الوساطة علىهج نفقاتاموظفنبااعتماد و الودائع ي

اأوراقاماليةلإستثماروالتعامات.ملتامخرجاتإمالالقروضورأسامال،يحن إضافةإ
حق  وكاماليزية الب تائجأنكفاءة أظهرتال ااندماجبلغ بعد اء بالث كما%95.9قتمستوىجدير ،

ي اهدر سبة%4.1إاموارداستطاعتتدنية بال احبرنامجااندماجوخاصة يؤكد ما ااندماج، بعد
استفادتأكثرمنااندماجوالتوسعمنخالااستفادةمنوفورات جم،وال وكالصغرةوامتوسطةا للب

 جم، وكالكبرةجبأنتتقلصا أنالب تائجإ أشارتال جم،ومنمأكثركما ا منمزايا لاستفادة
كيةكوسيلةللتمتعمكاسبالكفاءة. بغيأنيكونصانعواالقرارأكثرحذرا يتشجيعااندماجاتالب  ي

9- Said Gattoufi, Saeed Al Muharrami, Aiman Al Kyumi, The Impact Of 

“Mergers and Acquisitions On The Efficiency Of GCC Bank”, Banks and 

Systems, V 04, Issus 4, 2009. 

ريبيا الدراسةتقييما كيااأثرقدمتهذ ليجي،علىالكفاءةندماجالب لسالتعاونا وقديدول
عأثرعملياتااندماجوااستحواذلقدرتهعلىتتب  DEA التطويقيللبياناتأسلوبالتحليل اإعتمادعلى

وكامشاركةيعمليعلىالكفاءة يةللب ااندماج.اتالتق
اريخالالفرة42زتالدراسةعلىرك  ك ها2007-2003)مابنعاميب وكشاركت10(م ب

ااندماج، وقدملتمتغراتالدراسةعلىكلمنمصاريفالفوائدوامصاريفمنغرالفوائديعملية
الفوائد غر اإيراداتمن و إيراداتالفوائد على و  القروضكمدخات، صصاتخسائر  إ باإضافة

  أجل من هذا و كمخرجات، العشرة وك الب أداء مقارنة تقيااامشاركة م تلكال بعمليةمندماجمع
ااندماج.

تائجأشارت أنهمنبنال وك،ي10إ مسب ية يفالقائمعلىالكفاءةالتق سنالتص ة د وكم ب
كن،لذلكمكن سبةلب وكوتدهورقليابال سبةلثاثب لاندماجتأثرهأنالقولحنظلعلىحالهبال
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دوداعلىالكفاءة مإجايوإنكان ال ظرها قامتبعملياتااندماجمقارنةب وكال يةلتلكالب التق
 ضعلعملياتماثلة.

 :صعوبات الدراسة 
الدراسةفيمايلي:التتلخص اءالقيامهذ اأث واجهت صعوباتال
حصلت- ال بتلك مقارنة العربية الدول شهدها ال كي الب صفقاتااندماج امتحدةقلة الوايات ي

زيادةعلىحصوهايفراتمتباعدة.اأمريكيةوأوروباواليابان
شاركتفيهاالدولالعربيةعلىغرارماهو- عدموجودقاعدةبياناتخاصةبتفاصيلعملياتااندماجال

وك امواقعالرميةللب ص متوفريأوروباوالواياتامتحدةاأمريكية،فح دهاا صفضاءخاصالعربية
ا كانتطرفافيها،ماجعل  Bank Scopeعلىقاعدةبياناتنفضلااعتمادبتفاصيلااندماجاتال ال

ا وكالعربية.كلتشرإ شهدهاالب عملياتااندماجال
 تقسيمات الدراسة:  
قيقأهدافة،واإجابةعلىاإشكاليةامطروحةواختبار  ميعجوانباموضوعوالوصولإ لإمام

ثاثأبوابأساسية،يتضمن اسبتقسيمالدراسةإ اأنهمنام كلبابفصلنمبحثنلكلفرضياها،رأي
فصل.
الدراسة صيصالباباأولمنهذ ابتقسيمهلتحديدما  كية،حيثقم هيةااندماجوالكفاءةالب
 كي؛فصلنإ مفهومااندماجالب اياأولإ كيمنخالمبحثن،تطرق اولأوهماماهيةااندماجالب ت

وك وأبرزدوافعالب سامتيظهور ظرياتال تلفال  ،منااندماجعرتعريفهومراحلنشأته،وكذا
ةأومنحيثاأطرافامشاركةفيه،أم ا د تلفأنواعهسواءمنحيثطبيعةنشاطالوحداتام يوأخرا

فت الثاي تشمبحثه ال العامة أحكامه إ ا احهتطرق شروط كذا و ضوابطه و دداته  من كل على ،مل
 وكباإضافةإ هاالب مكنأنتستفيدم ةتلفاحاسنال د مكنأنتواجهها،ام ناهيكعنامساوئال

العملية. اولأمافصلهالثايجراءقيامهاهذ كيةيمبحثنفت امفهومايتطرق؛ماهيةالكفاءةالب اأولإ
داء(،العامللكفاءةمنخالتعريفهاومييزهاعنامصطلحاتااقتصاديةذاتالصلة)اإنتاجية،الفعالية،اأ

تطورهامن خصصمبحثهالثايلتحديدامفهومباإضافةإ تلفأنواعها،ل ديثوكذا ا الكاسيكيإ
كيةباعتبارها اليةأساسمفهومالكفاءةالب اا تلفأنواعهاتعريفهامنخالدراست كذاأبرزوو العواملال

مكنأنتؤثرعليها.
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لدراسة صيصه البابالثاي،فتم أما كيةقياسعملية الب منخالندماجوواقعهايظلااالكفاءة
كيةطرقيالفصلاأولالتعرالسابقةدراساها الب قياسالكفاءة امبحثن،حيثعرإ اول يامبحثت
كيةبدء طرقاأول الطرققياسالكفاءةالب سبامالية،وصواإ تعتمدعلىال ةيامعلمبالطرقالتقليديةال

تواجهوغرامعلمية، تلفالصعوباتال  ابالتطرقإ كيةاقياسبعدذلكقم ،أماامبحثالثايلكفاءةالب
 ا كيةبلدراسةفخصص عتمدأسلوبالتحليلالتطويقيللبياناتكأداةلقياسالكفاءةالب س الطريقةال اعتبار

االتطبيقية ما.اأخرىماذجهاأساسيوكذابقيةهمنخالموذجعليهايدراست اولالفصلالثايواقعبي ت
وكيظلعملياتااندماج الب مبحثنوذلكمنخالتقسيمه،كفاءة ايمبحثهاأولحيث؛إ قم

اربااند كييالواياتامتحدةاأمريكيةوأوروباواليابانبإجراءقراءةأهم ،ماجالب اربهوصواإ أهم
الية،يالدولالعربية اا ةدراست ستشكلعي اال الدراساتبتسليطالضوءعلىيمبحثهالثاييحنقم

اطقالسابقة.واقعكفاءلالسابقة ةيام د وكام ةالب
ااندماج كفاءة لقياس فُخِصص الثالث، الباب كيأما العربيةالب وك الب من ة التحليللعي باستخدام

هجيةامستخدمةيالدراسةوقاعدةالبيانات،  وقدالتطويقيللبيانات،منخالالتطرقيفصلهاأولللم
مبحثنيتقس تأوهماتضمن؛مهإ هجيةالدراسةال اولتإجراءاتالدراسةواأدواتالكميةامستخدمةم

ها برا ،و و وك الب ة عي إ البياناتباإشارة قاعدة الثاي مبحثه ييحنتضمن امتغراتامستخدمة
موذج افصلهالثايوإحصائياهاالوصفية.ال ماخصص كيبي تضم نيمبحثن؛لتحليلكفاءةااندماجالب

امدخليأوهما للتوجهن وفقا ااندماج بعد و قبل وك الب كفاءة بالتغراتي امتعلقة الدراسة عرضنتائج
ة د وكام يفالب تص ةمنحيثمؤشرالكفاءةوامخرجي،ماانتقالإ وكعي خالفرةالدراسةضمنالب
ةأيضا،أماا د وكغرام تتضمنالب ليلالدراسةال اقشةنتائجالدراسةمنخال مبحثالثايفخصصم
ة د ةوغرم د وكام وكعلىمدارالتغراتيالكفاءةللب فراتالدراسة،واقراحإمكانياتالتحسنللب

وكهاامرجع اءعلىب .الكفؤةةياأقلكفاءةب
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 :تمهيد
ة     ماذج االقتصادييار النتها اهنعرف االقتصاد العاملي جمموعة من التحوالت االقتصادية املتسارعة و يف مقدم     

 مات مبا يف ذلكاع اخلدلى قطعو التحول حنو آليات السوق، و إقرار اتفاقية منظمة التجارة العاملية اليت ركزت 
ية        لتكتالت التجار اتشكيل  ت إىلساسي لالقتصاد املعاصر، كما أداخلدمات املالية و البنكية باعتبارها احملرك األ

 ة.و العوملامي حنمما أّدى إىل حترير التجارة و االستثمار و االجتاه املتن التبادل احلرو مناطق 

لبيئة الالزمة اىل خلق رجع ذلك إاقتصاد، و ي يف مجيع البلدان، يعترب وجود صناعة بنكية كفؤة أمر ضروري لكلّ      
 القتصادية، مماالوحدات للعجز اللنمو االقتصادي و التنمية من خالل دورها يف التمويل و الوساطة من الفائض إىل 

شجيع تية املودعني و ضا حلمان أيالة، و لكجيعل من كفاءة النظام البنكي أمر ال غىن عنه ليس فقط لتوفري وساطة فعّ 
 ملنافسة السليمة و احلماية من املخاطر و االهنيار.ا

حتقيقها ل من خال كالبنو ن عائدات كن أن يزيد مميأن االندماج  املنظرين يف هذا اجملال الكثري منيرى و هلذا      
لى من نسب أع صول علىاحلفرص التنويع و ل باإلضافة إىل منحهاكاسب الكفاءة و اإليرادات و التكاليف، مل

نشأ يلبنوك ميكن أن لكبري لحلجم ارؤوس أموال كبرية، رغم أن البعض اآلخر يرى أن ا لقدرته على توفري نظراباح األر 
 هو ما دفعو  لكفاءة،اسني حتفسة و كذا متطلبات عنه تكاليف تشغيلية عالية و زيادة يف املخاطر و ختفيض املنا

 لعامل.  الف دول يف خمت كفاءة البنوك  واالندماج  على اليت تركزالعديد من الدراسات  إىل إجراء الباحثني

لني ا يف فصبنكية و هذقمنا بتخصيص هذا  الباب لدراسة ماهية االندماج و الكفاءة ال بناء على ذلك     
اخلارجي، يف  ت النموتيجياأساسيني، حيث خّصصنا الفصل األول لتبيان ماهية االندماج البنكي كأحد أهم اسرتا

قا ت االندماج طرين عمليات معلظل الديناميكيات املتغرية لألسواق العاملية و زيادة املنافسة تدرجييا و اليت ج
ىل إوية اليت هتدف ة و القلكبري مستعجال من أجل بقاء البنوك و استدامتها و حتسني كفاءهتا، سواء بالنسبة لتلك ا

 ل االندماج إىلى من خاليت تسعالو احملافظة على كفاءهتا عند مستوياهتا القصوى، أو الصغرية املهددة باالهنيار 
املتمثلة يف  دافها األساسيةقيق أهايل حتقوية قادرة على املنافسة حمليا و إقليميا و دوليا، و بالت تشكيل كيانات مصرفية

تقييم لاملتفق عليها  ملؤشراتاأهم  البقاء و النمو و التوسع، أما الفصل الثاين فتضمن ماهية الكفاءة البنكية  كأحد
 رب العامل.عندماج ات االتمّيز بعدد كبري من عملييف ظل بيئة تنافسية ت األداء البنكي و احلكم عليه بدقة
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:مقدمة الفصل  

األساسية تائج نأحد ال باعتبارها ،تأثرت هبا معظم البنوك عرب العاملظاهرة عاملية  ندماج البنكياال لقد أصبح     
اتفاقية  ا يفهدحيث متثل أح اليت متخض عنها متغريات أساسية سامهت يف انتشار هذه الظاهرة و توسعها، للعوملة

ضرورة  لبنكياندماج عل من االج هو ماكفاية رأس املال، و تطلبات  مب يف حني يتعلق اآلخر البنكيةحترير اخلدمات 
ط، بل مشلت يف  احدة فقلة الو نطاق الدو  تنشط على اليتاحمللية  تقتصر على البنوك و املؤسسات البنكية مل حتمية

  ، ستوى العامليإىل امل حملليااملستوى  من دول خمتلفة لتتعدى بذلككثري من األحيان على حاالت اندماج بني بنوك 
القتصادية اتكتالت كريس الت كذاكتصاعد الثورة التكنولوجية و املعلوماتية و    متغريات أخرىو هذا كله يف ظل 

 مالقة.الع
اسيني، حيث حثني أسل مببناء على ذلك، سنسلط الضوء يف هذا الفصل على ماهية االندماج البنكي من خال     

ادية ة و كذا االقتصلقانونية و اسنتطرق يف أوهلما إىل مفهومه و هذا من خالل عرض تعريفه سواء من الناحية اللغوي
ى ظهور ظاهرة اعدت علليت سابيان خمتلف النظريات و األفكار باإلضافة إىل مراحل نشأته، و بعدها ننتقل إىل ت

سع، ب النمو و التو ن أساليمنوع ال ع اليت تشجع البنوك على تطبيق هذااالندماج و تطّورها، ناهيك عن خمتلف الدواف
أطرافه، ن حيث ة أو مملندجماو خنتم هذا البحث باستعراض أنواع االندماج البنكي سواًء من حيث طبيعة الوحدات 

ه ّدداته و ضوابطتضمن حمليت تأّما مبحثه الثاين فسنخصصه لتسليط الضوء على األحكام العامة لالندماج البنكي ا
كذا   لى االندماج  وشجعها عت ليتا البنوك و جتنيهاباإلضافة إىل شروط جناحه، و أخريا خمتلف املزايا اليت ميكن أن 

 .السيطرة عليها وف منها لتخفيلللسماح هلا باختاذ االحتياطات الالزمة  ، و هذااملساوئ اليت ميكن أن تتعرض هلا
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 المبحث األول: مفهوم االندماج البنكي.
تنفه  ، خاصة إذا كان هذا الشيء يكمفهومهمن املعلوم أن بيان الشيء يتطلب الوقوف على حقيقته من خالل      

لذلك يتناول هذا املبحث مفهوم االندماج  1،اليت أثريت حولهالتباينات يف وجهات النظر و  كثري من الصعاب
       و كذا نظرياته و خمتلف الدوافع اليت جتعل البنوك تقوم به،  ،مراحل نشأتهو تعريفه  استعراض من خالل البنكي

 .خمتلف أنواعهو أخريا إبراز 
ندماج البنكي و مراحل نشأته.المطلب األول: تعريف اال  

، خاصة خالل العقد املاضي مع تسارع تأثريهادماج البنكي أحد أهم املتغريات املصرفية العاملية اليت زاد نيعد اال     
ندماج عملية االانتشار  من املخاطر، و يبدو أن قتصادية تنطوي على العديدار املايل يف ظل بيئة يوترية العوملة و التحر 

 2ية تأثرت هبا كل البنوك يف العامل تقريبا.ظاهرة عامل جعلها تصبحاملصريف و سرعتها و مشوهلا 
 ندماج البنكي.الفرع األول: تعريف اال

راهن حيث يتم عادة استخدام لفظي متكرر احلدوث يف الوقت الو ندماج أمرا شائعا لقد أصبحت عمليات اال     
يز بني هذين و عليه فمن الضروري التمي دفني يف القرارات االستثمارية اإلسرتاتيجية،ستحواذ كمرتااالندماج و اال

نفس املستوى إىل بعضهما بني مؤسستني متماثلتني تشمل على انضمام كيانني من تتم ندماج املصطلحني فعملية اال
ستحواذ فإهنا تشمل على عملية أسهل  وفرة لدى كل منهما، أما عملية االستفادة من أفضل اإلمكانات املتالبعض لال

 3.األكرب ضم شركة أصغر إىل الشركة املستحوذةكثريا تتمثل يف 
ندماج طواعية و عن إرادة حرة، بغرض خلق تكتالت يشري إىل حدوث اال (Merger)ندماج املصريف فاال     

فيشري  (Consolidation)احلجم و السعة و اجملال. أما اصطالح الدمج املصريف اقتصادية عمالقة لتحقيق وفورات 
ة اجلهاز املصريف من البنوك املتعثرة أو نقيحال قيام السلطة النقدية يف دولة ما بتمثال يف ندماج قسرا إىل حدوث اال

 4اإلفالس.ب املهّددة
 
 

                                     
 .19، ص 2013التطوير املصريف، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، رمزي صبحي مصطفى اجلرم، اندماج البنوك كإحدى آليات  -1
أللفية الثالثة: منافسة، خماطر و تقنيات، ، العقون نادية، اجلهاز املصريف و متطلبات العوملة املالية، امللتقى الوطين األول لكلية علوم التسيري حول "املنظومة املصرفية يف اهارون الطاهر -2

 .06ص  ،2005جوان  7-6جل، جامعة جي
 .01، ص2008خدمات املالية، الرياض،صاحل السحيباين، عبد العظيم موسى، االندماج و االستحواذ،االضطراب املايل العاملي و الفرص اجلديدة، حبوث االستثمار شركة الراجحي لل -3
 .20اجلرم، املرجع أعاله، ص  مصطفىرمزي صبحي  -4
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، حيث يشري (Acquisition)ستحواذ أو التملك كما أن اصطالحي االندماج و الدمج خيتلفان عن اال     
أسهم بنك آخر يسمى املستهدف  منبشراء حصة مؤثرة  (Acquirer)األخري إىل قيام بنك يسمى املستحوذ 

(Target) مع حصول محلة األسهم يف البنك املستهدف على مبالغ نقدية أو سندات، أو حصوهلم على حصة يف ،
 1أسهم البنك املستحوذ مقابل التنازل عن أسهمهم يف البنك املستهدف.

بنك حني أن الكما هو يف   مستمرر، فالبنك األول يضل بنك آخعلى  و بالتايل فهو بذلك يقوم باالستيالء     
 2".يذوب فيه، و يطلق على البنك املختفي مصطلح "البنك املستهدفتفي و خي اآلخر
يف الدول  و الصغريةالكبرية البنوك  باعتباره وسيلة تلجأ إليها هنا ميكن طرح التعاريف املختلفة لالندماج و من     

، إحكام السيطرة، حتقيق اجلودة: كان الغرض اليت تسعى إىل حتقيقه من وراء هذه السياسة  النامية، أيا واملتقدمة 
من األمور اليت يكتنفها بعض الصعاب، لذا جند أن  و هو ما جعل تعريف االندماج البنكي3مواجهة املنافسة الشرسة،

عرفه من خالل أثره، و منهم من يعرفه عن ، فمنهم من ي بني كافة االجتاهات اليت تناولت تعريفهواضحاً  هناك اختالفاً 
  أغراضه.طريق بيان صوره املختلفة، و منهم من يعرفه عن طريق 

 ندماج من الناحية اللغوية.أوال: تعريف اال
فهو انضمام مؤسسات  4"،و استحكامه فيه الشيءيف  الشيءدخول " :ندماج من الناحية اللغوية، بأنهيعرف اال     

واحدة، و تعين كلمة دمج  مؤسسةتفقد فيه كل واحدة منها استقالليتها و حتل حملها  ماماً بعضها إىل بعض انض
(Fusion/Merger)  5."أو أكثر إلنشاء شركة واحدة مؤسستنيضم "يف األعمال التجارية 

 ندماج من الناحية القانونية.ثانيا: تعريف اال
ذو البعض على أنه "  عرفهحيث ندماج من الوجهة القانونية، إجياد تعريف جامع لالختلف الفقه القانوين يف ا    

      طبيعة عقدية فهو عبارة عن عقد يقوم على اإلدارة بني شركتني أو أكثر مبقتضاه يتم اتفاقها على وضع أعضائها 
 6يف شركة واحدة ". أمواهلاو 
 

                                     
 .20، املرجع السابق، ص رمزي صبحي مصطفى اجلرم -1
 .37، ص 1996سكندرية، ار اجلامعية، اإلحممود صبح، القرارات املالية اإلسرتاتيجية، الد -2
 .25، ص 2008ندماج البنوك و مواجهة آثار العوملة، الدار اجلامعة اجلديدة، مصر، احممد إبراهيم موسى،  -3
 الطبعة األوىل التطور و الدوافع و املربرات و اآلثار مع نظرة على جتارب االندماج عامليا و عربيا و مصريا، دار الفجر للنشر و التوزيع،حممود أمحد التوين، االندماج املصريف النشأة و  -4

 .61، ص 2007اإلسكندرية، 
 .09ث للكتاب، لبنان ، ص أنطوان ناشف، خليل اهلندي،العمليات املصرفية و السوق املالية، دمج املصارف، اجلزء الثالث، املؤسسة احلدي -5
 .26، 25، ص 1997أمحد حممد حمرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -6
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أنه " اندماج مؤسسة صغرية مبؤسسة أكرب منها، ينجم عنه اختفاء املؤسسة األوىل، أي  اآلخرالبعض  يرىكما       
اندماج شركة أو شركات صغرية يف شركات كبرية بإحدى الطرق املعروفة، و قد تقوم الشركة الكربى بشراء مجيع أسهم 

دة، أو قد تقوم بشراء ديدة املوحّ الشركة الصغرية، أو قد تقوم ببيع أسهمها مقابل حصوهلا على أسهم يف الشركة اجل
 1الشركة الصغرية بعد ذلك حبل شركتهم و تصفيتها ". يموجودات و أصول الشركة الصغرية، على أن يقوم مسامه

كية منشأة نشأة إىل ملمأو جزء رئيسي من أسهم  إمجايلبينما عرفه آخرون على أنه " مصطلح يشري إىل نقل      
 2نتيجة متمثلة يف إنشاء منشأة أكرب". أخرى من أجل الوصول إىل

شركتان  حدتتّ  قتضاهامباقية ندماج على أنه " اتفف جانب آخر من الفقه القانوين االو على نفس الدرب يعر      
شركة يطلق  و تبتلع، أةدتأسيس جدي إجراءاتهلا شخصية معنوية بعد اختاذ  قائمتان على األقل يف شركة واحدة

ريق تكوين شركة طعن اج ندماالبندجمة، و تسمى الصورة األوىل جمة شركة أخرى تسمى الشركة املالشركة الدابعليها 
 .بتالع"أو اال متصاصطريق االعن ينما يطلق على الصورة الثانية االندماج جديدة أو بطريق الضم، ب

ندماج عن طريق الضم أو الرتتب عليه فناء ألي طرف من أطرافه، سواء كان هذا اندماج ال يو احلقيقة أن اال     
      قانونية تتعلق بالوحدات املندجمة يف شأن عقود اإلجيار،  آثارعن طريق املزج، ألن القول بذلك يؤدي حتما إىل 

و عقود العمل، و الدائنني، و املدنيني، كما أن الوحدات املصرفية املندجمة ال ميكن اعتبارها مثل الوحدات اليت مت 
لتزام قائما من قبل الوحدات الداجمة أو ن الناحية الواقعية، بل يظل االال تتم إجراءات تصفية م تصفيتها، حيث أنه

 3قبل الغري.من جتاه حقوق و التزامات الوحدات املندجمة االكيان اجلديد 
 قتصادية:ا: تعريف االندماج من الناحية االثالث

و التحالف لتشكيل كيان إداري  االمتزاجندماج و اال" قيام بنكني أو أكثر باإلحتاد و  ندماج البنكي هواال     
    يةئد و املردودقتصاديات أفضل سواء من خالل تعظيم العوااكتساب ا ، و بالتايل أوسع نطاقامصريف أكرب حجما و 

اليف، و اكتساب تأثري أكرب يف و األرباح، أو من خالل اكتساب قوة و قدرة على مواجهة املخاطر، و ختفيض التك
أو التأكيد عليها، و زيادة  ا السوق حلماية املصاحل احملتملةالسوق املصريف احمللي و العاملي، و قدر أكرب على توجيه هذ

  4منو هذه املصاحل بشكل مناسب و معدل مرتفع ".

                                     
 .234، ص 2002نضال الشعار، سوق األوراق املالية، حلب،  -1

2- Wassilis Chouliras, Achianios Stergos, Merger and Acquisition in The Greek Banking Sector Addressing The Profitability 
Question, Journal Of Social Sciences, 9 (1), 2013, p 35. 

 .27رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -3
النطاق و الفاعلية يف عامل الكيانات البنكية العمالقة و حتقيق كتساب البنوك و املصارف اقتصاديات احلجم و السعة و دماج املصريف، املنهج املتكامل ال نحمسن أمحد اخلضريي، اال -4

 .26، ص 2007ضرورات مع متطلبات العوملة، الدار اجلامعية، مصر، 
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ن مصريف واحد حيث أن ميزانية البنك لتزامات املصارف يف كيااندماج حقوق و ا" ندماج البنكي يشير إلى اال     
 1اجلديد هي امليزانية اإلمجالية للبنوك املندجمة "

تفاق يؤدي إىل إحتاد بنكني أو أكثر و ذوباهنما إراديا يف كيان مصريف واحد، ا"  ندماج البنكي هو عبارة عناال     
و فعالية أكرب على حتقيق أهداف كان ال ميكن أن تتحقق قبل إمتام عملية  يكون الكيان اجلديد ذو قدرة أعلىحبيث 
 2املصرف اجلديد ".إنشاء 
ستحواذ على بنك أو أكثر بواسطة تؤدي إىل اال " تلك العملية املالية اليت على أنه و قد عرفه البعض اآلخر     

       و يدخل يف البنك الدامج استقالليته،  بنك املندمج عادة عنمؤسسة مالية أو مصرفية أخرى، حبيث يتخلى ال
عادة يكون اسم املؤسسة الداجمة أو اسم مشرتك  جديدا مساً امصرفا واحدا، و يتخذ املصرف اجلديد  انو يصبح

 3و خصوم البنك الدامج ". بينهما، و تضاف أصول  و خصوم البنك املندمج إىل أصول
 اثنني أو أكثر من البنوك من خالل عملية جتميع املصاحل، و هو " اجلمع بنيبينما عرفه آخرون على أنه      

 4ندماج ".االخيتلف عن الدمج ألن الكيان اجلديد يتم إنشاؤه من خالل عملية 
" إحتاد مؤسستني مصرفيتني أو أكثر حتت إدارة واحدة، مما يؤدي  ندماج المصرفي بأنهالتعبير عن اال كما تم     

شاركة يف تلك العملية و ظهور بنك جديد، له صفته القانونية املستقلة و هو ما يطلق عليه إىل زوال كل البنوك امل
Consolidation أو زوال أحد البنوك من الناحية القانونية و ضمه إىل البنك الدامج، و الذي ميتلك كافة حقوق ،

حصص مؤثرة من  Acquisitionلتزاماته، و قد يكون الدمج جزئيا من خالل متلك االبنك املدموج و يلتزم بكافة 
ة للبنوك، كما ال يقتصر نطاق عمليات الدمج داخل حدود الدولة فقط بل ميكن أن يتعداها إىل متلكسهم املاأل

  5الدول األخرى ".
ندماج أن املصرف ث يفرتض االصرفني يف مصرف واحد حي" املزج بني م فيما عبر عنه البعض اآلخر بأنه     

 6اجلديد حيصل على موجودات و مطلوبات املصارف املندجمة "
 

                                     
1- Wassilis Chouliras, Achianios Stergos, op cit, p 35. 

 .153، ص 2001قتصاديات البنوك، الدار اجلامعية، مصر، اعبد املطلب، عبد احلميد، العوملة و  -2
، 2007قتصادية، جامعة سعد دحلب، البليدة، ملصرفية اجلزائرية و التحوالت االلزيادة القدرة التنافسية، حالة اجلزائر، ملتقى املنظومة ا كآليةندماج املصريف  عمار بوعزوز دراوسي، اال -3

 .02ص 
4- Fatima Jilannar, Post-Merger Profitability a Case Of  Royal  Bank Of  Scotland  (RBS) International Journal Of Business an 
Social Science, Vol 2, N° 05, March 2011, p 157. 

، ص 2003(، 21د )ندماج املصريف كأداة للنفاذ إىل األسواق و دعم التكتالت و الكيانات العمالقة، جامعة األزهر، مصر، جملة علمية دورية حمكمة، العدماجدة أمحد، اال شليب -5
103. 

6- Saeid  Eisazadeh, Maryam  Mazhary Ava, The Impact Of  Bank Merger on The Efficiency Of The Banking  Industry In Iran 
(2003-2012, International Research Journal Of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (6), 2015, p 917. 
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حتاد مؤسستني مصرفيتني أو أكثر حتت إدارة واحدة، و قد يؤدي هذا ا"  في حين عبر البعض اآلخر على أنه     
أو زوال أحد البنوك و ضمه مع و ظهور شخصية قانونية جديدة،  البنوك املشاركة يف تلك العملية الدمج إىل زوال

  1لتزاماته اجتاه الغري ".او يلتزم بكافة  ي ميتلك كافة حقوق البنك املدموجالبنك الدامج الذ
        عي حنو التكتل ا" عبارة عن حترك مج ندماج البنكي هواآلخر من الباحثين أن االهذا و يرى البعض      

أكثر، إلحداث شكل من أشكال التوحد يتجاوز النمط و الشكل احلايل إىل و التكامل و التعاون بني مصرفني أو 
 2ندماج ".تعصية للتحقق قبل إمتام عملية االعلى حتقيق أهداف كانت تبدو مس كفاءة  خلق كيانات أكثر قدرة و

م " عملية توحيد أصول و خصو  قتصادية بأنهو من هنا يمكن تعريف االندماج المصرفي من الوجهة اال     
بنكني أو أكثر، سواء بالضم الذي يرتتب عليه انقضاء الشخصية املعنوية للبنك املندمج، أو بطريق املزج الذي يرتتب 
      عليه انقضاء الشخصية املعنوية للبنوك املشاركة، كل ذلك بغرض النمو و التوسع أو لتوقي خماطر خماطر اإلفالس 

 3و التصفية.
 ندماج البنكي.خي لاللفرع الثاني: التطور التاريا

 يف الدول الرأمسالية ثرها دون حدّ سمح بتكامؤسسات مشاهبة للشركات أو احملالت التجارية، اليت ي   ليست البنوك     
و كل تصفية هلا  تعمل أساسا بودائع الغري  البنوكف ،الفاشلةعلى أساس أن املنافسة بينها تقضي على املؤسسات 

قتصادية ء يف األسواق االرتكه من تأثري سيّ ا ميكن أن تسواء، فضال عمّ حدِّ باملودعني و املسامهني على  يضرّ أن ميكن 
 4و املالية.

إجنلرتا     من  املصارف يف أوربا منذ بداية هذا القرن أشكاال عديدة يف كلّ  "Concentration"اختذ تركز  لقد     
            الصغرية احمللية   اجتاه البنوكهذه الدول موقف املصرف الكبري، حيث اختلف يف كل من و فرنساأملانيا و 
  5اإلقليمية.و 
 
 
 

                                     
 .09، ص 2003سؤال الدمج املصريف يف فلسطني، سلسلة أحباث مصرفية، مجعية البنوك يف فلسطني، رام اهلل، فلسطني،  التميمي تيسري، -1
 احملاسبة، جامعة لنيل درجة الدكتوراه يف أطروحةدراسة تطبيقية على عينة من املصارف السودانية،  -ندماج و أثره على األداء املايل للمصارف التجاريةحممد حسني الشريف حممد، اال -2

 .157، ص 2015السودان للعلوم و التكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، 
 .27رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -3
 .70حممود أمحد التوين، املرجع السابق، ص  -4
 .36أنطوان الناشف، خليل اهلندي، املرجع السابق، ص  -5
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على النحو  راحلمرب عدة عوهلا فكرة قدمية يتم تنا ندماج البنكيارت الكتابات األولية أن فكرة االأش و قد     
 التايل:

 .1914إلى  1893أوال: المرحلة األولى 
ن ىت الثمانينات محو ينات الست ظهرت التكتالت الدولية خالل فرتة حني جة بالثورة الصناعيةبطت هذه املو ارت     

 يف الواليات اتالندماجمن ا وىلالقليل من التوثيق الرمسي حول املوجة األ للباحثنيكان قد  القرن التاسع عشر، و 
 401أكثر من  ني اختفتح 1904ذروهتا يف عام  لتبلغ 1893عام يف  بدايتها كانتو اليت  املتحدة األمريكية، 

 مؤسسة مالية.
يف جمال  عمالقةندماجات األفقية الرأسية اليت خلقت شركات اال حبصول جمموعة منهذه املوجة  متيزتو      

حىت أما املوجة األوىل يف بريطانيا فكانت قليلة  ،احلديد و الصلب و اهلواتف و النفط و التعدين و السكك احلديدية
عن طريق دمج مثاين شركات صغرية، و قيام  "يونايتد كولرييز"املعلومات املتوفرة إنشاء شركة  كان أبرز  و 1914عام 

من أفضل املصانع يف هذه  مصنع 16السيطرة على ب ح هلامما مس دمج ثالث شركات مماثلةب "جيه يب كوتس"شركة 
 1.فرع اليت كانت متتلكها 60من خالل  التجارة

          السلبية اليت انعكست على الفقراء  اآلثارأما هناية هذه املوجة يف الواليات املتحدة األمريكية فبدأت من      
ندماج، و تطور األمر إىل تقدمي ، بعد تثبيت األسعار عن طريق االحتكار الناجم عن عمليات االو األغنياء معاً 
ق ذلك الفحم و الفوالذ، و راف ضطرابات اليت أحدثها عمالاالاكم التشريعية و الوطنية ختللتها شكوى إىل احمل

 أسباب بني ، و كان من154صفقة أخفق حنو  328 حوايل فمن بني يةندماجاإلخفاق الذي حلق باحلركات اال
 ، و هو األمر الذي دفع باملسؤولنيختالساالتشار الفساد و ناملشرعني القانونيني إلجناح الصفقات و ا ذلك رشوة

يف عام  " trust law-AntiSherman" قانون شريمان إىل إصدار "االحتاد االحتكاري"تنظيم واحد يدعى حتت 
رِّم أي عقد أو حتالف مشرتك، أو تواطؤ ي لحق ضررًا بالتجارة كما مينع القانون أي شخص أو ، 1890 الذي حي 

 4191 أكتوبر من عام 15يف  هذا األخري زعزّ ت و جمموعة جتارية من احتكار أو حماولة احتكار أية سوق جتارية،
 2لوقف الفساد اإلداري."trust law-Clayton Anti"يتون بإصدار قانون كال

 
 

                                     
 .23، ص 2007اإلمارات للبحوث و الدراسات اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل،  قتصاديات )املصارف منوذجا(، مركزاالندماج و التملك االلعيساوي، عبد الكرمي جابر ا -1
 .107، ص  2010قتصادية و اإلدارية، العدد السابع، جوان النظام املصريف، جملة األحباث االندماج املصريف كتوجه حديث لتطوير و عصرنة مطاي عبد القادر، اال -2
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 ،(1907-1904) ا بنيماليت حدثت خالل الفرتة األزمة املالية  مؤشرات أحدتلك التطورات  لقد شكلت     
اوالت حمبسبب  ةاد األوليأسعار املعادن و املو  يف ظل اخنفاض العرض املايل بتخفيض اجلهاز البنكيقام  حيث

ن ألسهم مر سوق اض مؤشااخنفمن خالل تلك األزمة على بورصة نيويورك  كانت أوىل مؤشراتو   ،حتكاراال
    ى إىل إعالنأدّ  مما( يف الربع الرابع من نفس العام، %20-إىل ) 1907يف الربع الثالث من عام  35%

"National Bank Of Comars"  سهإفال اك عناألمريكية آنذيف الواليات املتحدة  بنكأكرب الذي ميثل       
حلرب ت اأن وضع إىل ععن الدف ت االهنيارات و توقفت البنوك، مث تتالودائعهمسحب  على املودعني و تسابق

  ذه املوجة.هلهناية العاملية األوىل 
 .1929إلى 1919ثانيا: المرحلة الثانية من 

 قد شكلتاألوىل، و  وجةنت خالل املكوّ تحصلت يف هذه املرحلة اندماجات متزايدة بني الصناعات اليت      
التكامل العمودي  من الدافع األساسي هلذه املوجة ات الكربىباالندماج الناجتة عناملرتبطة بالفوائد افز و احل

خرتاع و احلفاظ دمتها النجاح يف محاية براءة االو يف مق أخرى فوائد متعددة باإلضافة إىلندماجات العمودية( ، )اال
إىل  1921عام  30419من  البنوك عدد إىل تقلص مما أدى 1على العالمات التجارية و جتميع رؤوس األموال،

ندماجات العمودية يف ا حتقق اندماجات أفقية توازي االكانت بريطاني  وقت  يف هذا  1929،2عام  25113
قتصادية من األزمات اال أكرباليت تعد من  1929انتهت هذه املوجة إثر أزمة عام ، و قد األمريكيةالواليات املتحدة 

 3قتصادية العاملية.ادية و سياسية على صعيد النظم االنظرا ملا خلفته من انعكاسات اقتص حيث العمق و اخلطورة
 :1987إلى  1955ثالثا: المرحلة الثالثة من 

جلديدة إىل األسباب ا باإلضافة من االندماجات وراء هذه املوجةالدافع من يدية السابقة األسباب التقل تشكل     
يف مقدمتها  ، وقتصادي نتيجة احلرب العاملية الثانية و حماولة التوافق مع الظروف اجلديدةاليت ظهرت بعد التدهور اال

  4."الثورة الكينزية"مئات الشركات املوجودة يف السوق آنذاك و خصوصا يف ظل وضعية  حتديد
 
 

                                     
 .107، ص  املرجع السابقمطاي عبد القادر،  -1
قتصاد، جامعة بغداد، العدد األول، السنة األوىل سبتمرب العشرين، جملة كلية اإلدارة و االحتكاري الرأمسايل يف الستينات و السبعينات من القرن اشم علوان السامرايل، الرتكيز االه -2

 .127، ص 1980
 .35اير العيساوي، املرجع السابق، ص عبد الكرمي ج -3
 .108، ص أعالهمطاي عبد القادر، املرجع  -4
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ذي يبني تصنيف ال (1-1)اجلدول  األمهية النسبية من خالل االندماجات من حيث تلخيصو ميكن      
 لتايل: ا( على النحو 1978 – 1951) ما بني لفرتةخالل اندماجات الدولية حبسب أعدادها اال

 (.1978-1951)ندماجات بحسب أعدادها للفترة (: تصنيف اال1-1الجدول رقم )
 نوع االندماج

 السنوات
 المجموع أخرى مختلط  عمودي أفقي

 توسيع اإلنتاج توسيع السوق
1951-1954 30 10 05 30 06 81 
1955-1958 60 34 09 101 - 2014 
1959-1962 44 48 22 104 - 264 
1963-1966 54 53 17 189 - 364 
1967-1968 26 34 01 216 84 361 

 110 39 37 صفر 13 21 1978
Source: Fred Weston, Mergers Restructuring and Corporate, Prentice Hall USA, 

1999, p13. 
ندماجات الحظ تصاعد موجات االنحيث ندماجات ىل األمهية النسبية لكل نوع من اال( إ1-1يشري اجلدول )     

ع السوق و اإلنتاج على يتوس غرضندماجات املختلطة بتفوق االكما يربز   ،(1978-1951)بأنواعها خالل الفرتة 
( اليت مسيت مبرحلة 1968-1967بلغت ذروهتا يف توسيع اإلنتاج خالل الفرتة ) اليت حساب العمودية و األفقية، و

الذي كان حيتل املرتبة  "National Provincial Bank" و من األمثلة على هذا النوع اندماج 1،ندماجاتاال
 قد متيزت و، كذلك  املرتبة اخلامسة يف بريطانيا صاحب "Westminster Bank" مع بريطانيا الرابعة يف

 2من العمال. كبرية  قدرة مالية كبرية و أعدادب يف تلك الفرتة ندماجاتاال
يف بريطانيا  ألخرى مرحلةمن يتضح التباين الكبري الذي عرفته موجات االندماج ( 2-1اجلدول رقم ) من خالل     

 و االجتماعية و كذا السياسية و الظروف االقتصادية عواملال بسبب العديد منو هذا ، و الواليات املتحدة األمريكية
من فرتة ألخرى، فالصناعة الربيطانية عرفت تباينا يف عدد االندماجات  البلدين و بني نفس البلدداخل  اليت اختلفت

-1973لتشهد الفرتة اليت تلتها مابني )(، 1972-1969الفرتة ما بني )(  خالل 1210-846تراوح ما بني )
تذبذبا يف عمليات االندماج لكنه مل يتجاوز صفقات االندماج اليت عرفتها الفرتة السابقة من حيث العدد  (1984

 .1975صفقة يف عام  315و  1973صفقة يف عام  1205الذي تراوح ما بني 

                                     
 .108، ص السابقمطاي عبد القادر، املرجع  -1
 .27، ص 1995فارس غضوب، الرأمسالية احلديثة طبيعتها و خصائصها القومية، دار الفرايب، بريوت،  -2
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فقات عدد الص يفطانيا على بري األمريكية ( تفوق الواليات املتحدة2-1و من جانب آخر يظهر اجلدول )     
 تعترب ات املتحدة األمريكية، مما يؤكد من جديد أن الوالي(1984-1969ما بني ) املمتدة خالل كل سنوات الفرتة

نالحظ أهنا  ية، حيثخارج وامل داخلية و أخرىمهد االندماجات يف العامل رغم تذبذهبا من فرتة ألخرى بفعل ع
تعرف بقية سنوات ل 1969عملية اندماج يف عام  6107( ب 1894-1969هتا خالل الفرتة مابني )و عرفت ذر 

 1970فقة اندماج يف عام ص 5152، و قد احنصر ما بني غلب عليه الرتاجع هذه الفرتة تذبذبا يف عدد الصفقات
 .1980م صفقة اندماج يف عا  1889و 

ة، فبينما ه الفرت خالل هذ فإهنا سارت على عكس وترية عددهابريطانيا يف أما من حيث قيمة هذه الصفقات      
مليار جنيه  0.9ندماج اصفقة  884 يف بريطانيا و املقدر بلغت قيمة أكرب عدد من الصفقات خالل هذه الفرتة

 1210غت قيمة حني بل ، ففيعالقة له بعدد االندماجات ال إسرتليين فإن بقية الصفقات عرفت تذبذبا يف القيمة
 504و املقدر ب  فإن أقل من نصف عدد هذه الصفقات 1972مليار جنيه إسرتليين عام  2.5صفقة اندماج 

 مليار جنيه إسرتليين.  5.3صفقة بلغت قيمتها أكثر من ضعف القيمة السابقة بقيمة 
 رتة املمتدة ماالل الفعددها ختأثر ب الواليات املتحدة األمريكيةيف  و على عكس سابقتها فإن قيمة الصفقات     
صفقة   6107مليار دوالر أمريكي ل  23.7تناقصت قيمة االندماجات من  ث(، حي1977-1969بني )

، أما الفرتة 1977صفقة اندماج يف عام  2224مليار دوالر أمريكي ل  21.90إىل   1969اندماج يف عام 
م سابقة رغات الفرتة ال( فعرفت تذبذبا يف قيمة الصفقات لكنه جتاوز قيمة صفق1984-1978) املمتدة ما بني

 تفوقها من حيث العدد.
من خالل ما سبق يتضح التطور التارخيي ألهداف االندماج يف الواليات املتحدة األمريكية و بريطانيا، فخالل      

و الفاشلة املهددة باالهنيار يف إطار ما يعرف بسياسة اإلنقاذ بداياته كان يهدف إىل القضاء على املؤسسات اهلشة 
املؤسسات  حيث تنافستمن الفرتات خاصة يف ظل األزمات االقتصادية،  موعةجماليت انتهجتها هذه الدول خالل 

تعكس تدين قيمة أسهمها يف السوق  قيمتها اليت نظرا لتديندمج عدد كبري من املؤسسات الصغرى   علىالكربى 
بعد  ، أما خالل الفرتات الالحقة فشهد عدد االندماجات تناقصا واضحابسبب رغبة املسامهني يف التنازل عنها
اشتداد املنافسة بني املؤسسات القوية اليت تفضل التوسع باالعتماد على  و القضاء على معظم املؤسسات الفاشلة

القيمة ألن معظم الصفقات يتناقص يف العدد و يرتفع يف مواردها الداخلية بدون اللجوء إىل االندماج، مما جعل عدد 
 1.التوسع املزيد من ترغب يفاليت و  يف السوق بني مؤسسات قوية املربمة كانالصفقات القليلة 

                                     
 .108مطاي عبد القادر، املرجع السابق، ص  -1
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 مريكيةندماجات في بريطانيا و الواليات المتحدة األ(: عدد و قيمة اال2-1الجدول )
 ليار / العملة المحليةمالمبالغ بال                  (1984-1969لفترة )خالل ا                  

 الواليات المتحدة األمريكية بريطانيا السنوات
 القيمة العدد القيمة العدد

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

846 
793 
884 

1210 
1205 

504 
315 
353 
481 
567 
534 
469 
452 
463 
447 
504 

1.1 
1.2 
0.9 
2.5 
1.3 
0.5 
0.3 
0.4 
0.8 
1.2 
1.7 
1.5 
1.2 
2.2 
2.4 
5.3 

6107 
5152 
4608 
4801 
4040 
2861 
2297 
2276 
2224 
2106 
2128 
1889 
2395 
2346 
2533 
2543 

23.7 
16.4 
12.6 
16.7 
16.7 
12.5 
11.8 

20 
21.90 

34.2 
43.5 
44.4 
82.6 
53.8 
73.1 

122.2 
Source: Trance Cooke, Mergers and Acquistion, Basil Blackwell, New York, 

1988, p 15, 21. 

 :1997إلى  1988رابعا: المرحلة الرابعة من 
الواليات املتحدة األمريكية  عانتإثر نتائج حرب اخلليج الثانية، إذ  1992بدأت خالل الربع الثالث من عام      

احلكومية، فاضطرت إىل إجراء ختفيضات يف نفقات  ميزانياهتامشكالت يف ن مو بريطانيا و الدول الصناعية األخرى 
 1،ديو التوح  عسكرية على الدخول يف موجة من االندماجالكثري من الصناعات ال تجربِ الدفاع و يف الوقت نفسه أ  

                                     
 .37عبد الكرمي جابر العيساوي، املرجع السابق، ص  -1
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 منما يربر بداية تاريخ جديد  تصاالت و هوت التحرير و ثورة املعلومات و االو قد ارتبطت هذه الفرتة بسياسا
 يف تلك الفرتة. بنكيةعدة اندماجات  ورظهبندماج اال

بنك عام  626إىل  1990م بنكا عا 801ندماجات إىل تراجع عدد البنوك يف فرنسا من ت االبا أدّ ففي أور      
يطاليا فقد اخنفض ما إأبنك،  127بنك إىل  153، و خالل نفس الفرتة تراجع عدد البنوك اهلولندية من 1994

و استمر تنامي  314ىل إ 362، بينما يف اسبانيا فرتاجع عدد البنوك من 1003بنك إىل  1065عدد بنوكها من 
عمليات قد هذه ال قيمة ندماج يف أوربا يف سنوات التسعينيات، حيث تشري التقديرات إىل أنحجم عمليات اال

 .1997مليار دوالر عام  400جتاوزت 
من  ة حيث اخنفض عدد البنوكالواليات املتحدة األمريكية عمليات اندماج كثري  شهدتس السياق نف يفو      

حالة اندماج   16، يف حني مل تشهد الدول العربية سوى 1998يف عام  بنكي 7000إىل  1992عام يف  8700
     1.مصر ،األردن ،عمان ،تونس، السعوديةكان أغلبها يف لبنان باإلضافة إىل 

  إلى يومنا هذا. 1998 منالمرحلة الخامسة  خامسا:
مت اإلعالن عن صفقة اندماج بقيمة تريليون دوالر، مساوية بذلك كل  1998يف النصف األول من عام      

 الضخمةندماج على إجناز هذا النوع من صفقات االساعد  قد ، و1997الصفقات اليت أجنزت خالل عام 
استخدام اللغة يف ظل االتفاق على اللغة املالية  توحيدتصاالت و كفاءة اال  النقدي العاملي و زيادةستقرار اال

  2و خصوصا بني الدول املتقدمة نفسها. ختطي احلدود اإلقليمية و القاريةاإلجنليزية، و هو ما دفع إىل 
ندماج البنكي.المطلب الثاني: نظريات و دوافع اال  

 اليت سامهت يف لنظرياتر و ا، و إمنا هو وليد جمموعة من األفكاندماج البنكي مل يأت مبحض الصدفةإن اال     
 ظهوره و تطوره بناء على جمموعة من الدوافع.

 
 
 
 
 
 

                                     
 .110مطاي عبد القادر، املرجع السابق،  -1
 .38، ص السابقعبد الكرمي جابر العيساوي، املرجع  -2
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 ندماج البنكي.الفرع األول: نظريات اال
 ها ما يلي:نندماجات و من بيدة نظريات توضح أسباب القيام باالهناك ع     
 : الربحيةنظرية تعظيم  -أوال

من ( 1924-1842ألفريد مارشال )( و 1910-1834( و والراز )1882-1835ستانلي جيفون )يعترب      
ومع ذلك  فإن أحد األسئلة  املندجمة للبنوكاهلدف التقليدي هو اليت تعترب أن تعظيم الربح و  ،أشهر رواد هذه النظرية

منوذج التقييم  ، و بالتايلى القصريتعظيم الربح على املدى الطويل أو على املد البنوكهل حتاول  ذات الصلة هو
و يتحقق ذلك  1،تسعى إىل زيادة رحبها على املدى الطويل البنوكإىل االفرتاض األساسي بأن يستند  لبنكاألساسي ل
 من خالل:

 تحسين الكفاءة -أ
 بغرض 2بني البنوك املندجمة نصهاريتم التخطيط لالندماج باالأنه  (1951( و) كومينس  1957فاريل ) يري     

     املندجمة  يوجد ثالثة أمناط للذوبان بني البنوكيتحقق لو بقي كل بنك منفصال عن اآلخر، و لحتقيق أكرب ربح مل يكن 
  3و هي:

يادة ليلة نتيجة الز قبتكلفة  ديد واملندجمة من احلصول على رأس مال ج بنوكو مبوجبه تتمكن ال الذوبان المالي: -1
 يف حجمها.

ل توحيد جهود مث ،رباتاخل نيب دمجالو  البنوكو يتم ذلك من خالل ترابط العمليات و نقل  ذوبان العمليات: -2
 لتطوير.اث و أو تبادل نتائج و خربات البحو  مات و تكاملها،اإلعالن أو التوزيع أو تقدمي اخلد

و أساليب  طبيق نظمومون بتندماج يقاملقدمة لعرض لال البنوك سؤويلو يتحقق إذا كان م الذوبان اإلداري: -3
زيادة مستويات  علىرية م اإلداتلك األساليب و النظ قدرةو  ،ندماجالبنوك األخرى املستهدفة لالإدارية أفضل من 

 ندماج.الكفاءة بعد اال
 :ةتعظيم القيمة السوقي -ب

الذين تراودهم فكرة  املسريين تعظيم القيمة ميكن أن يكون أحد أهداف أن( 1921-1849كارل ماجنر ) يرى    
ندماج بدرجة تفوق فضل عن قيمة البنوك املستهدفة لاللديهم معلومات أألن ندماج بنوكهم مع بنوك أخرى، ا

                                     
  .117، ص السابقمطاي عبد القادر، املرجع  -1
 28، ص 2012قتصاد، كلية العلوم و اإلدارية، جامعة األزهر،  ماجستري يف االلنيل شهادة ندماج املصريف للبنوك الفلسطينية "الضرورات و احملددات"، رسالة فؤاد عبد العزيز عيد، اال -2
قتصادية، معهد البحوث و الدراسات العربية، جامعة القاهرة، لدمج البنوك اليمنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم اال مالئمفضل على ناجي، الدمج املصريف و اختيار منوذج  -3

  .09، ص 2006
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اندماجهم مع تلك البنوك  ه يف حالأن يدركون و املالية،املتاحة يف سوق األوراق توقعات املستثمرين أو املعلومات 
 1بنوكهم.لسوف ترتفع القيمة السوقية 

 ثانيا: نظريات الكفاية.
يعترب مارشال أول من قام يف القرن التاسع عشر بالتمييز بني اقتصادات احلجم الداخلية اليت تسيطر عليها      

 Houstonيرى "هيستون" و "هوسان" )سيطر عليها، حيث  املؤسسة و اقتصادات احلجم اخلارجية اليت ال ت
and Howsan, 1972 أن الكفاية تعين التمكن من أداء عمل معني بناء على األهداف العامة )Goals      

كفاية األداء يكشف عن أسلوب تصرف البنك مبوارده املختلفة و هو حياول ، فObjectivesو األهداف اخلاصة 
بعد  (5=2+2) ق صيغةحتق أو أداء اإلدارة و هي تشمل بصفة عامة حتسني، عملية االندماجأن ينجز أهدافه من 

 2.االندماج
  3و تنقسم هذه النظرية إىل ثالثة أقسام:     

 الكفاية التفاضلية: -أ
 ماج مع( باالندbذا قام البنك )( و إcبنك )( أكثر كفاية من إدارة الbأنه إذا كانت إدارة البنك ) يعين ذلك     

         (c)للبنك ا مكسبً  يعد ألمرا( فإن هذا b(  إىل مستوى كفاية البنك )cمستوى كفاية البنك ) فعتر او  ،(cالبنك )
 اج.ندمالالقيام مبثل هذه العمليات من ا قتصاد من خاللو سوف يرتفع مستوى الكفاية يف اال

 اإلدارة غير الكفؤة: -ب
ك من خالل فادي ذلهنا تستطيع تغري أ، قادرة على أداء املهام املطلوبة ال تكونهي اليت غري الكفؤة  البنوك     

لنظرية ا مما جعل هذه ،أعلى س جمال النشاط بكفاءةفإدارة األصول يف ن هلا القدرة على أخرى بنوكاالندماج مع 
 رتبطة ببعضها البعض.مغري  اليت متارس أنشطة أساسا لالندماج بني البنوك

 التشغيلي:التعاون  -ج
 ناك الكثري منه ري أنغ بنكية،ال الصناعة تكنولوجيا متطورة داخلوجود على إمكانية التعاون التشغيلي  يركز     

لتعاون االعتماد على ا اهميكن التايلب، و قبل االندماج تستطيع امتالك هذه التكنولوجيا أو التحكم فيهاال  البنوك اليت
كن أن تؤثر مياليت  ورالقصكال كل أشلتفادي   أو املتنوع األفقي أو الرأسيندماج الذي تتيحه عمليات االالتشغيلي 

 على مركزها التنافسي يف السوق البنكي الذي تنشط فيه.

                                     
 .41، ص 2009ندماج و خصخصة البنوك، اجلزء الثالث، سلسلة البنوك التجارية، الدار اجلامعية، مصر، طارق عبد العال محاد، اال -1
 .34ص ، أعالهاملرجع  طارق عبد العال محاد، -2
 .118رجع السابق، ص مطاي عبد القادر، امل -3



 اهية االندماج البنكيم                                                             الفصل األول  -الباب األول  

 
18 

 نظرية االحتكار و السيطرة على السوق: -ثالثا
أرسطو، حينما  ظهر مصطلح "االحتكار" للمرة األوىل يف كتاب "السياسة" الذي ألّفه الفيلسوف اليوناين،     

، لتأيت أعمال مارشال وصف استحواذ "طاليس" على معاصر الزيتون يف أسواق بلدة "ميليتوس" باعتباره احتكاراً 
  املسيطر ( اليت صاغت نظرية االحتكار و املدعم بالتيار احلايل للمدرسة النمساوية  اليت ترى أن 1890 -1879)

، فبفضل االندماج البنكي ميكن للبنوك لجهود املستمرة يف تطوير البحوثو احملتكر حيصل على أرباح مرتفعة نتيجة ل
 1و تنخفض التكاليف حسب ما تراه مناسبا هلا، اإليرادات من حبيث تزيد لتحكم يف أسعار اخلدمات و جودهتاا

نافسة لتوزيع أحيانا مع البنوك األخرى امل التفاهمعالوة على ما يتوفره من ميزة استغالل الفرص املتاحة من خالل 
 2الفرص و تكييفها ملصاحلها.

 .اإلشارة و عدم تماثل المعلومات: نظرية رابعا
الكثري من الباحثني على لقد مت تطوير نظرية عدم متاثل املعلومات يف سبعينات و مثانينات القرن العشرين من قبل      
        يف دراسته بعنوان "سوق الليمون" و يقصد بالليمون السيارات السيئة  1970"جورج أكريلوف" يف عام غرار

ترتكز على فكرتني أساسيتني مها أن ، و هي 1973و "مايكل سبينس" يف دراسته بعنوان "سوق العمل يشري" عام 
حد األطراف على معلومات ليست حبوزة نفس املعلومات ال ميتلكها كل األطراف، حيث أنه ميكن أن يتوفر أ

 األطراف األخرى، و حىت إن كانت متوفرة لكل األطراف فال يوجد ضامن بأهنم سيتلقوهنا بنفس األسلوب، حيث
إىل أن قيم أسهم البنوك املستهدفة عند تقدمي عروض االندماج تتجه حنو  دراسات و البحوثتشري الكثري من ال

غري أن عدم جناح عمليات االندماج يف األخري تدفع املستثمرين و املسامهني إىل إعادة  ،إعالن االندماجالصعود عند 
 النظر يف التقييم السابق، و هذه املالحظة عملية و مفادها أن عمليات إعادة التقييم املستمر ضرورية خاصة يف ظل

  3.املعلومات اجلديدة اليت تتولد نتيجة لعروض االندماج املقدمة
 
 
 
 
 

                                     
 . 135حممد إبراهيم موسى، املرجع السابق، ص  -1
 .117مطاي عبد القادر، املرجع السابق، ص  -2
 .30، 29فؤاد عبد العزيز عيد، املرجع السابق، ص  -3
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ندماج البنكي.ع الثاني: دوافع االالفر   
حتول كبري يف مجيع أحناء العامل نتيجة للتطورات التكنولوجية و العوملة و التحرر من  لقد شهدت الصناعة البنكية     

د تعدّ يف ظل  1،ندماج حيتل جانبا هاما من هذه العمليةطريق اال عن جعل إعادة هيكلة البنوك القيود، و هو ما
ندماج بني ن القيمة املتوقعة الناجتة عن االأحبجة خلق قيمة مضافة حلملة األسهم يف مقدمتها و دوافعه و اختالفها 

منفصلني، و هو ما يطلق  للبنكنيسوف تتجاوز )من حيث إمكانات خلق الثروة( جمموع القيم  البنكني املندجمني معا
األطراف املشاركة يف عمليات أن  االقتصادية الناحية ملفروض منا اجلهود، فمن تكاثفأو  (Synergy) عليه التآزر

املشاركة يف هذه  لبنوكتقييم ا ات شرطة أن تكون هلا القدرة علىحقق مكاسب من تلك الصفقتندماج ساال
 بشكل صحيح.  العمليات

 يفضلهامن الدوافع اليت  ةجمموع، إال أنه توجد البنكي و تباينهاندماج دوافع االو أهداف  تعّددعلى الرغم من      
ليت األسباب اتلك  لالندماج  الدوافع العامةعلى ميكن أن يطلق و ، يف هذا النوع من الصفقات الكثري من املشاركني

، و اليت البنكيةعلى مستوى املؤسسة  الدوافع داخلية و يف مقدمتها ندماج مع بنك آخرتدفع البنك إىل تبين خيار اال
   اجلديد و تنويع املنتجات  بنكختفيض التكاليف و حتسني إيرادات التشغيل و زيادة القوة السوقية لليف  اأساستتمثل 
ينعكس بصورة س هو ماصايف أرباح النشاط، و  و زيادةملخاطر البنكية ا تدنيةنتشار اجلغرايف الذي يؤدي إىل و اال

يكون الدافع من وراء االندماج هو مسايرة  كما قدخلق قيمة مضافة،   ومباشرة على تعظيم ثروة محلة األسهم 
قومي، و اليت تفرض على البنوك قتصاد الاليت حتدث على مستوى االالعاملية أو تلك قتصادية و البنكية التغريات اال

 2ندماج كخيار اسرتاتيجي من أجل النمو و التوسع.االجتاه حنو اال
 أوال: الدوافع الداخلية.

طط لتحقيق أهداف طويلة األجل من خالل تنفيذ خ ءا من خطة إسرتاتيجية أوسع نطاقاجز ندماج يعترب قرار اال     
هبدف تعظيم القيمة السوقية  يللنمو و التوسع اخلارج طرقندماج تعد من أسهل القصرية األجل، إذ أن عمليات اال

ندماج سيصبح أكثر رحبية أو ينمو مبعدل أسرع من يدل على أن البنك الناتج عن اال ، فوجود التآزرللبنوك املندجمة
 3.كل واحد على حدى  البنكنيمنو 

 
 

                                     
1- Jayaraman .A..R, Impact Of Merger and Acquisition on The Efficiency of  Indian Bank a Prepost Analysis Using Data 
Envelopment Analysis, Journal Services Management, Vol 7, N  ° 01, 2014, p 02. 

 .47، 46املرجع السابق، ص   رمزي صبحي مصطفى اجلرم، -2
 .47، 46، ص نفسهاملرجع  -3
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 املشاركة ندماج يكون قد قام بتجميع اإلمكانيات و الطاقات لدى كل البنوكفالبنك الناتج عن عملية اال     
بنك مشارك على حدى قبل لكل العائدات  جمموع تزيد عن التآزراملندجمة، و عليه فالعائدات الكلية الناجتة عن 

و ال خيرج  اجملتمعات الرأمسالية سرّي احلافز الذي ي   باعتباره ، و هو ما سينعكس على حتسني كفاءة األرباحاالندماج
من  فيض التكاليف إىل أدىن مستوياهتايف خت االندماجكما تتمثل مكاسب   1،مبجمله عن هذه القاعدة البنكيالعمل 

 .2يات احلجم و النطاققتصاداستفادة من خالل اال
لغرض  التنافسية أوضاع البنوكحتسني  و للاخلعاجلة يف م يف الغالب البنكياالندماج دوافع  تتمثلو على العموم      

صة احلها وفورات احلجم و النطاق و زيادة و أمهّ  3حتقيق مكاسب و منافع و مزايا اقتصادية أفضل يف املستقبل،
 ميكن حصرو بصفة عامة  4،يبيةالضر  االستفادة من املزايا اإليرادات و زيادةو  اجلغرايفية للبنك بفضل التوسع السوق

 ندماج البنكي فيما يلي:الدوافع الداخلية لال
 :Economies of Scale تحقيق وفورات الحجم -أ

الناتج عن  البنكتوسع يف حجم البنك، ألن توسع الاليت تؤدي إىل  ندماج البنكيتتحقق من خالل عمليات اال     
ؤدي إىل يمما  ،قبل االندماج يد إنتاجهمبعدل يقل عن معدل تزا ي إىل تزايد التكلفة للمنتجات البنكيةيؤد االندماج

عين أن ي الذي (5=2+2+1تأثري ) يشبهوصف النتائج  حيث أن 5،اخنفاض التكلفة املتوسطة يف األجل الطويل
 "Synergy" التآزربفعل  هذاو  واحد منهما على حدى، أرباح كل سيكون أكثر رحبية من جمموع اندماج بنكني

 . البنكيندماج يا اال( عن مزا1الواحد ) يعربحيث 
التفاعل الناجم عن مادتني  أن هو مصطلح فيزيائي و يعين بل و هذا التعبري ليس مصطلح اقتصادي أو مايل     

دراسة قامت هبا مؤسسة  أظهرتقد حيث األثر، و  أكثر فعالية و أقوى منيعترب لتوليد مادة جديدة 
(J.P.Morgan)  متدنيايكون  يف حني الكبرية ؤسساتالعائدات لدى امل تضاعفعلى  آثارايرتك أن احلجم 

  6شركات الصغرية ذات املعدل املماثل من النمو.للبالنسبة 
 
 

                                     
، 2009(، 01(، العدد )31ندماج املصريف و ضروراته  يف العامل العريب، جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، اجمللد )، االإمساعيلطرفة شريقي، روال غازي  قنوع نزار، -1

 .100ص 
 .47، ص   السابقاملرجع   رمزي صبحي مصطفى اجلرم، -2
 .02، ص 2011صرفية، العدد الثامن ، دولة الكويت، مارس إضاءات، نشرة توعية يصدرها معهد الدراسات امل -3

4- Fatima Jinnalar, OP CIT, p 157. 
 .21فؤاد عبد العزيز عيد، املرجع السابق، ص  -5
 .101املرجع أعاله، ص  ،إمساعيلقنوع نزار، طرفة شريقي، روال غازي  -6
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     ، اإلنتاجد قيمتها عند كل مستوى من كلفة الذي حيدتإن مفهوم وفورات احلجم يعتمد على شكل منحىن ال     
كلفة لكل وحدة من الناتج عند مستويات تمتوسط ال الذي ميثل (AC)( منحىن 1-1الشكل رقم ) يتضمنو 

كلفة اإلضافية عند تال هيكلفة احلدية و تيوضح ال الذي  (MC) املنحىن املتقطع كما يتضمنخمتلفة من األرباح،  
 .1يعرب عن عدم وجود هلا فوقهاو  توجد وفورات احلجم  (QA)املسافة  طولعلى إنتاج وحدة إضافية، ف

                                                                        (: منحنى التكاليف المتوسطة و الحدية.1-1الشكل رقم )
                                

 التكاليف                                                                             
                           MC    

                        AC A 

 
 اإلنتاج                          

 Q    
 .102املرجع السابق، ص  ،إمساعيلقنوع نزار، طرفة شريقي، روال غازي  المصدر:

عد التايل و بو ب، اإلنتاجى عندما يتغري مستو  لبنك واحد التغريات يف مستوى التكاليف( 1-1الشكل ) ميثل     
     ت احلجم، ر وفورابيعية تظهمديريات اإلنتاج الط و عرب لكل منهما التكاليفمنحنيات فإن  بنكنيندماج بني اال

نفصلني قبل كيانني مللسطة املتو  اجلديد أقل من التكلفةألن تكاليف اإلنتاج للكيان بشكل تلقائي  ذلك و حيدث
كني ي إىل متما يؤد اكثري ندماج  و يرجع ذلك يف أن االمن اإلنتاج،  معني ( عند مستوىAC1+AC2)االندماج  

 ليتاالفروع  لتخلي عناطريق  عن ياتإىل أدىن املستو  هاختفيض التحكم أكثر يف تكاليفها و بالتايل من البنوك الناجتة
 .(2-1الشكل ) يظهرهوفورات كما املزيد من الو من مث حتقيق  تقدم خدمات متشاهبة

الندماج من بعد ا البنكمبقدار ما يقرتب به حجم  إجيابيا البنكي ندماجيكون االقتصادية و من الناحية اال     
 2عكس ذلك مبقدار ما يبتعد عن احلجم األمثل.احلجم األمثل، يف حني يكون 

 
 

                                     
 .102املرجع السابق،  ،إمساعيلقنوع نزار، طرفة شريقي، روال غازي  -1
 .103 ، صنفسهاملرجع  -2
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 .في الحجم وفورات الالوفوراتال(: 2-1رقم )الشكل 
 التكاليف                                                                                      

 عوائد احلجم                                                    
 الثابتة                                                        

 وفوراتناك ه رات                          وفو وجود للال                           
 احلجم يف                                يف احلجم                               

 اإلنتاج                    
 

 .103، ص السابق املرجع، إمساعيلقنوع نزار، طرفة شريقي، روال غازي  المرجع:
 و إذا قمنا بتطبيق نظرية وفورات احلجم على البنوك فهي تأيت من خالل:      

 الوفورات الداخلية: -1
و املالية املتطورة و اليت تعترب من  البنكيةو هي اليت تنتج عن إمكانية حصول البنوك املندجمة على التكنولوجيا      

بب بس على تقدمي خدمات مبستوى عال   قدرهتا الرفع من و هذا من خالل 1ة،التنافسي قدرهتاأهم وسائل زيادة 
سهولة و كذا ، العاملي على املستوى هلا املنافسة يتيحمما  املتخصصني يف األعمال البنكية خرباتمن  استفادهتا

يف ظل هيمنة البنوك الكبرية  الصغرية احلصول عليها البنوك ال تستطيعحصوهلا على اعتمادات و حتويالت من اخلارج 
       اليت تتميز بالكثرة على تسويق اخلدمات  قدرهتا باإلضافة إىل، يف السوق البنكيثقة العمالء و املتعاملني  على

تصر على املؤسسات املالية غري حام بعض اجملاالت اليت كانت تقاقتمما يسمح هلا بو الشمول بأسعار مغرية،  و التنوع
على إعادة هندسة  البنوك املندجمةو هذا يرجع إىل قدرة  2،وساطة يف األسواق املالية و خدمات التأمنيكال  البنكية
 3عدد كبري من املوظفني. حتتاج عادة إىل اليت مبا يضمن السرعة و الدقة يف تنفيذ العمليات اليومية و الروتينية اعملياهت

 
 
 

                                     
 .50، ص 2005قتصادية، العدد الرابع، البنك األهلي املصري، النشرة اال -1
 .102، 101املرجع السابق، ص  ،إمساعيلقنوع نزار، طرفة شريقي، روال غازي  -2
 .79، ص 1992الباسط هشام ، نظريات الدمج املصريف، إحتاد املصارف العربية،  -3
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 الوفورات اإلدارية: -2
كفاءات و املهارات اإلدارية و تعمل على من خالل استقطاب أفضل ال اإلدارية املندجمة الوفورات ق البنوكحتقّ      

باإلجياب و حتسني النشاط البنكي ما ينعكس على  هوو  تنافسية، نكيةب دماتختوفري لستفادة منها تدريبها و اال
 1.يةرقابتها الداخل تعزيز و أدائهاو رفع مستوى  البنوك املندجمة إنتاجية

 الوفورات الخارجية: -3
و هذا من  2،األخرى البنوكستفادة من شروط أفضل يف التعامل مع رات اخلارجية تنتج عن إمكانية االإن الوفو      

عرب  حقق أفضل العوائد للبنكتتالبنوك املراسلة، حبيث  و اخلارجية و الداخلية خالل العالقات التبادلية ما بني البنوك
على حجم  ذلك و يعتمد املعامالت اخلارجيةعتمادات و تعزيز و التغطية يف اال لعموالت اخلارجيةاالستفادة من ا

ترب من الدوافع اهلامة من وراء يع وفورات اقتصاديات احلجمالتعامالت اخلارجية للبنك، و بناء على ذلك فإن حتقيق 
 أكرب على قدرة لهاجلديد  للكيان البنكي خلق وضع تنافسي أفضل ألن حجم البنك يؤدي إىل 3،ندماج البنكياال

 4.الزبائنلدى  تعزيز الثقة و الطمأنينة و األمان باإلضافة إىل أكثر عائدا و أقل خماطرة اتو خلق استثمار املنافسة 
جيعله حمل اهتمام السلطات و  يعطيه قوة تنافسية أكرب و و يرفع من كفاءتهيعزز من موقع البنك  ذلكإن كل      
 5.لبنكي ككلهذا البنك سيكون هلا آثار سلبية كبرية على اجلهاز ا يتعرض هلا قد ألن أي مشاكل، ةالنقدي

 :(Economies of Scope) تحقيق وفورات النطاق -ب
تكلفة  ختفيض إىل أن دافع البنوك من وراء صفقات االندماج مع بنوك أخرى هونظرية وفورات النطاق  تشري     

 6.يف عمليات االندماج املشاركةالبنوك  نتجاتم العديد من بنية التكامل الوحدة نتيج
 
 
 
 

                                     
             الدكتوراه يف احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم شهادةلنيل  أطروحةندماج و أثره على األداء املايل للمصارف التجارية،  الشريف حممد، االحممد حسني -1

 .162، ص 2015و التكنولوجيا، 
 .79هشام، املرجع السابق، ص  الباسط -2
قتصاد و العلوم اإلدارية، جامعة األزهر، قتصاد، كلية االاجستري يف االلنيل شهادة املاحملددات "، رسالة ندماج املصريف للبنوك الفلسطينية " الضرورات و أبو مدهلل، اال مسري مصطفى -3

 .22، ص 2012غزة، 
 .138بوزعرور عمار، دراوسي مسعود، املرجع السابق، ص  -4
 .22رجع أعاله، ص مسري مصطفى أبو مدهلل، امل -5
 .69هشام ، املرجع أعاله، ص  الباسط -6
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 و ضرورات النمو و التوسع:  البنكية ضيق األسواق -ج
اكتساب طاقات  وامتالك يسمح للبنوك بالذي   اخلارجي أشكال التوسع أهم ندماج البنكي أحدااليعترب      

آخر  بنكيتم عن طريق شراء حصة من رأمسال  ميكن أن اخلارجي، و بذلك فالنمو يف السابق قائمةكانت   إنتاجية
و التواجد يف  سعاو يتيح للبنوك االستفادة من مزايا االنتشار الو هو ما  1،ندماجيف شكل ا احتادهبدف حتقيق  قائم

 2.أسواق بنكية يف مناطق خمتلفة
ندماج خالل التوجه حنو االمن  ن يتحققميكن أو خارجها  و فروعها داخل نطاق الدول زيادة عدد البنوكإن      

على تشجع  السلطات النقدية للدول جتعلتوفر قوانني يعترب أفضل وسائل النمو و التوسع، خاصة يف حالة  ألنه
اليت  ةالقدمي فإن البنوك 3حيتاج إىل جهد و وقت للوصول إىل عمالء جدد ةع جديدو فتح فر أن  ففي حني ،ذلك

الكيانات حتسني مستوى اخلدمات املقدمة من  سوف يؤديو  ،يف السوق البنكي زبائن اهل يف االندماج تشارك
      بطريق أسهل،  او نشاطه او زيادة حصتهالبنكي يف السوق  إىل تعزيز موقعهاندماج ن االعالبنكية اجلديد الناجتة 

كسب املزيد من إضافة إىل   ،مواهلمو محاية أ 4ءاملقدمة للعمال االئتمانية حجم التسهيالت الرفع من مما يساهم يف
الزيادة و التوسع يف و بالتايل  5تنافسيةو بأسعار  تتميز بالكثرة و الشمول و التنوع تسويق خدمات عرب ثقتهم

 .اجملاالت البنكية
خاصة عندما يكون اخلارجي قائمة و التوسع يف عدد الفروع من أفضل الوسائل للنمو و التوسع  بنوكيعترب شراء      

عكس البنوك اليت حتتاج إىل اجلهد نشط فيها، ت سوقية قاعدة كبرية من العمالء و حصة املشاركة يف االندماج للبنوك
و الوقت للوصول إىل زبائن جدد زيادة على اإلنفاق الرأمسايل على اهلياكل و وسائل النقل من أجل فتح فروع جديدة 

ندماج يؤدي عن االناتج الاجلديد  من قبل البنكاملقدمة  مستوى اخلدمات البنكية حتسنيكما أن ،  يف مناطق خمتلفة
داخل التعامل  خربة يف يصبح أكثر ، كمابطريقة أسهل بنكي و زيادة حصتهيف السوق ال هإىل حتسني و تعزيز موقع

 6.و املال الدولية أسواق النقد
 
 

                                     
1- Olivier Torrés-blay, Economie d’entreprise, Organisation et Stratégie de L’ambe de la nouvelle économie, Economica, Paris, 
2000, p 161. 

 .315، ص 2000ستخدامات العلمية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، االئتماين، األساليب و األدوات و حممد مطر، التحليل املايل و اال -2
اجستري يف احملاسبة و التمويل، كلية التجارة، لنيل شهادة امل، رسالة -دراسة تطبيقية على املصارف الوطنية العاملة  –مهيب حممد زايدة، دوافع الدمج املصريف يف فلسطني و حمدداته  -3

 .45، ص 2006مية، غزة، فلسطني، اجلامعة اإلسال
 .163حممد حسني الشريف حممد، املرجع السابق، ص  -4
 .102، 101طرفة شريقي، روال غازي إمساعيل، املرجع السابق، ص  ،نزار قنوع -5
 .80، املرجع السابق، ص هشام الباسط -6
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 الدوافع المالية: -د
 البنوكمن الضروري وجود فلذا  طور يف جمال متطلبات حجم التمويلد أن يرافقه تقتصادي البإن التطور اال     

قتصادي تفرض نفسها على و التطور اال املناسب جم التمويلحمتطلبات و بالتايل فإن  1القادرة على حتقيق ذلك،
 تسيري اليت تواجه صعوبة يف البنوك الصغريةتلجأ عادة ما ، فجيعلها من بني أهم الدوافع األساسية لالندماج االبنوك م

 جتارياً  امساق يحتق بغرض لديها فائض قوية بنوك أخرى ندماج معا عند متويل مشاريع معينة إىل االرأمساهلا و ودائعه
ملشاريع كبرية  ائتمانيةتسهيالت  تقدميإمكانية مينحها االندماج  كما،  املنافسة القوية يف السوق البنكي مناسبا ملواجهة

قدرة البنك على إصدار األوراق املالية يف  يقود إىل رفع جماحلحبه ضخامة يف اندماج الذي يصفاال 2،عديدةو 
 اإلصدار هي من النوع الثابت يفلان اجلانب األكرب من تكأل، و يضاف إىل ذلك ما يرتتب عنه من تنويع  املستقبل

ن مما ميكّ  عن استقرار يف التدفقات النقدية ندماجكما قد يسفر اال  تشهد اخنفاضا،ع أن توق  ي  فالتمويل  يفلاتك أما
     3سهم.القيمة السوقية لأل ارتفاعو بالتايل  اليفتكأقل الب يف املستقبلمن احلصول على األموال املقرتضة البنك 

 مزايا ضريبية: استغالل -ه
 االستفادة من قحتكتسب  ك املندجمةو ندماج، فالبنالدوافع السابقة هناك دوافع ضريبية لعمليات االباإلضافة إىل      
ج مع بنك آخر االندما بقرار  ها حتقيق خسائر ميكن اختاذحال توقع التشغيل يفترحيل اخلسائر الناجتة عن  مزايا

دخل مع ال قدم للعرضامللبنك سائر لو ترحيل اخل بلة أو موازنة اخلسائر التشغيليةو بالتايل ميكن مقالتحقيق أرباح، 
 اخلاضع للضريبة.

، ةك املستهدفو ستفادة من مزايا أخرى تتمثل يف احلماية الضريبية الناشئة عن زيادة الرافعة املالية للبنكما ميكن اال      
هذا باإلضافة إىل إمكانية إعادة تقييم  4،ندماجنتيجة اال لكل البنوك اجلديدة لوفورات الضريبية تتحققمبعىن أن ا

هذه املوجودات حسب القيم اجلديدة مما خيفض من الضرائب املدفوعة  إهتالك، و بالتايل ةك املندجمو لبنموجودات ا
 5خصمها من الدخل. اليت ميكن األعباءيعترب من  اإلهتالكأيضا على اعتبار أن 

 
 
 

                                     
 .103ص  السابقه،، روال غازي إمساعيل، املرجع  طرفة شريقي، زارقنوع ن -1
 .22فؤاد عبد العزيز عيد، املرجع السابق، ص  -2
 .537، 536، ص 1998منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف جمال مصادر التمويل، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  -3
 .607، ص 2010أباضة عصام الدين أمحد، العوملة املصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -4
قسم  قتصادية،يل شهادة الدكتوراه يف العلوم االلن األردين و بنك األعمال، أطروحة دراسة حالة البنك األهلي –ندماج املصريف يف البنوك التجارية األردنية اال آفاقع و زياد موسى، واق -5

 .16، ص 2005/2006علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 تقوية الجهاز المصرفي و تفادي المخاطر المالية أو التصفية: -و
   بنكيةمن حدوث أية هزات  سالمة اجلهاز البنكي و قوةمن القرارات اليت حتافظ على ندماج تعترب عمليات اال     
بدون تدخل السلطات النقدية  كرت تو خاصة الصغرية منها، و اليت لو بالبنوك  الزبائنتأثر على ثقة  ميكن أن اليت

مع بعضها  البنوك الصغرية الذي يقضي بضرورة اندماج السلطات النقدية مما جعل قرار ألصبحت عرضة لإلفالس، 
 يف القطاع البنكي هاأو بعض البنوك كما ميكن للسلطات النقدية اختاذ قرار اندماج أحد،  أكثر قوة مع بنوك أخرى أو

كفاءة، مبا يتواءم مع و   ةقو  وجعله أكثر و تنقيته من البنوك املتعثرة اجة إىل إعادة تنظيم اجلهاز البنكياحلجملرد 
 1دية السائدة يف اجملتمع.قتصااملنهجية اال

ضعف البنوك و عدم قدرهتا على زيادة رأس ماهلا و جتنب  ندماج هو جتنبالتايل فإن الدافع األساسي من االو ب     
و خصوصا  التكيف مع التوجهات العاملية على منافسة البنوك األخرى و و رفع قدرهتا، و التعثر خماطر اإلفالس

 2.جلنة بازل البنكيةمقررات 
 :Over Banking مواجهة التمصرف الزائد -ز

           اليت تتميز بصغر حجمها، ق البنكيةاسو األ داخل إىل عدم كفاءة األداء تؤدي ظاهرة التمصرف الزائد     
 3.زبائنهاو  البنوكو استثمارات  تو تراجع يف معدالت العوائد على توظيفا إنتاجيتهاو اخنفاض 

و اليت تعمل برؤوس  يعديد من الوحدات البنكية املتناثرة يف السوق البنكلل تقدمي الدعمبدافع  البنوك تندمجفقد      
عن احتياجات  ((Over Capacityأموال متدنية و تنافس بعضها البعض، و يف نفس الوقت متثل طاقة فائضة 

يف   البنكية هذه الوحدات اندماجعن طريق  ق البنكيإعادة تنظيم السو بالسلطات النقدية  لذلك تقومالسوق، 
 4كبرية تعمل بشكل أكثر تنظيما و كفاءة.بنكية  كيانات 

 التنافسية: تعزيز القدرات -ح
اليت ميكن أن  املخاطر و غريها منمثل الديون املتعثرة  ال تقتصر على حل املشكالت الصعبةندماج إن دوافع اال     

ائل األساسية خللق تكتالت ندماج كأحد الوسإمكانية استخدام االكيز على مدى ، بل أصبح الرت هتدد استمرار البنوك
       ندماج ىل عمليات االالشامل و احلديث، لذلك جيب النظر إ رة على الوفاء مبتطلبات العمل البنكيقاد بنكية

يد أكرب جد بنكي، تتجاوز بكثري خلق كيان كذلك  أداة و وسيلة لتحقيق جمموعة من األهداف الكربى من زاوية أنه

                                     
، 2003للنفاذ إىل األسواق و دعم التكتالت و الكيانات العمالقة، جامعة األزهر، مصر، جملة دورية حمكمة، العدد احلادي و العشرون،  ةصريف كأداندماج املشليب ماجدة أمحد، اال -1

 .123ص 
 .51رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
 .107شليب ماجدة أمحد، املرجع أعاله، ص  -3
 .74مهيب حممد زايدة، املرجع السابق، ص  -4
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 املتزايدكتسابه قوة دفع ذاتية توفر له املقومات للنمو املشاركة فيه، با  تعزيز كفاءة و تنافسية األطرافو أقوى إىل إطار 
تعزيز من خالل  ستقرار املايل للسوق البنكيفرص الكفيلة بتحقيق االآلية لتوليد ال كما يعتربيف الفاعلية و الكفاءة،  

و دخول  للحد من املخاطر االستثمارية توسيع احملفظة باإلضافة إىل،  فيه أكرب ب حصصو كس 1القدرات التنافسية
 2.أسواق جديدة و التوسع جغرافيا

 تحقيق السيولة لحقوق الملكية: -ط
توفري من شأنه أن يؤدي إىل  ذلك، فإن يكون أحد األطراف املشاركة يف عملية االندماج بنك صغريعندما      

سهولة تسويق األسهم اليت ميتلكوهنا، فبدال من  ترجع إىلو اليت  ق امللكية ملالكي البنك الصغريسيولة أفضل حلقو 
على أسهم  اندماج بنكهم الصغري حيصلون بعدك الاملفإن  يتميز بضيق سوق أسهمهسهم بنك صغري أل همامتالك

طردية بني سيولة السهم و قيمته العالقة ال يف ظل سيولة أفضل يؤدي إىل توفريا ممّ  ،سوق بنكي أوسع له بنك آخر
 3السوقية.

 تنوع قاعدة الودائع و زيادة آجالها: -ي
الودائع غري  جلتعاهنا أل ملستهدفةايف سوق العمل و الفئات ندماج للبنوك فرص التوسع و التنوع حتقق عمليات اال     

 تطلبات و معايرية على مافظاحمل اج تتمكن منمن خالل االندم املستغلة بالشكل املناسب، كما أن البنوك الكبرية
ر اإلمكانات ماج يوفندما أن االودائع طويلة األجل، كالاب ستقطالحتسني إمكاناهتا و وضع أفضل العمل الدولية يف 

 .لعمالءو الوسائل و املوارد اليت جتعلها قادرة على استقطاب و مجع عدد كبري من ا
القائمة، كما  شبكة خدماهتا البنكية توسيعلدخول أسواق جديدة و  املندجمة جماالً ندماج للبنوك كما يفتح اال      

  4.ودائعهاتستقطب عمالء جدد و يرتفع حجم نشاطها و 
 :بنكيةالعمل في المجاالت غير ال -ك

يف  شاطنإىل ال البنكية الكالسيكيةر عملها و خروجها عن األعمال يتطو  لقد متكنت البنوك بفضل االندماج من     
 األنشطة مقتصرةالوساطة يف األسواق املالية، بعدما كانت هذه  خدمات التأمني و مثل البنكيجماالت مكملة للعمل 

           بأسعار مبتكرةتوسيع قاعدة عملها و زيادة أرباحها، و تقدمي خدمات ل ، و هذابنكيةالالية غري املؤسسات امل على

                                     
 .164، 2002، 112ندماج، جملة شؤون عربية، العدد لعريب يف مواجهة عصر التكتل و االحممود سعيد عبد اخلالق، القطاع املصريف ا -1

2- Fatima Jinnalar, OP CIT, p 157. 
 .18ص  ،2004، سبتمرب 03، العدد 12للعلوم املالية و الصرفية، عمان، اجمللد ية العربية ميخليل الشماع، اندماجات و حيازات املصارف، جملة الدراسات املالية و املصرفية، األكاد -3
 .48، ص السابق زايدة مهيب، املرجع -4
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اكتساهبا القدرة إىل  زيادة على، يف السوق البنكي بقية املنافسنيمقارنة ب عمالئهاو بكفاءة عالية ل و عموالت مناسبة
  1.و التنوع خدمات متكاملة تتصف بالشمولية توفري على

 الدافع التنظيمي:   -ل
القومي و مرحلة التحول اليت يسري عليها االقتصاد  يف شكل يواكب اهلوية املنهجية رض تنظيم السوق البنكيبغ     

اليت مير هبا، قد تلجأ السلطات النقدية إىل سن جمموعة من القوانني اليت تشجع البنوك على الدخول يف عمليات 
االندماج االختياري املصحوب بتحفيزات خمتلفة تتضمنها قوانني االندماج، كما قد ترغم السلطات بعض البنوك 

على  ة تنظيم السوق البنكي و تنقيته من البنوك اهلشة املهددة بالتعثر و االهنيار،الضعيفة على االندماج يف إطار إعاد
 %10إىل  %8املصرية حني فرضت على البنوك رفع معدل كفاية رأس ماهلا من ت به السلطات البنكية مغرار ما قا

  2اإلحالة على التصفية اإلجبارية.بدت البنوك املتخلفة و هدّ 
 ية.ثانيا: الدوافع الخارج

         املؤسسات املالية  توجهالعاملية هلا تأثري على  قتصادية و البنكيةإن التغريات السريعة اليت تشهدها البيئة اال     
 و تتأثر حتول األسواق العاملية إىل بيئة اقتصادية و قانونية واحدة تؤثر ففي ضلندماج، و املصرفية حنو عمليات اال

الف أيديولوجياهتا السياسية و االقتصادية مبعزل عن من دول العامل املختلفة على اخت، مل تعد هناك دولة بعضهاب
      قتصادية اج مع غريها ملسايرة التطورات االندمالبنوك يف الدول املختلفة خيار االتفرض على  اليت تلك التغريات

إىل اهنيارها و تصفيتها لعدم قدرهتا على التطورات اليت قد تؤدي تخلف عن مسايرة تلك لل جتنباو هذا ، البنكيةو 
العاملية يف  بنكيةالال وفقا ملا تفرضه التوجهات الوفاء بالتزاماهتا اجتاه الدائنني أو االمتثال للحد األدىن ملتطلبات رأس امل

يف تسارع خطى العوملة  التطوراتو تتمثل تلك بنوك أخرى، من قبل  هذا الشأن مما جيعلها هدفا لالستحواذ
(Globalization) و التقدم التكنولوجي  و بصفة خاصة العوملة املالية(Technological Advances)  يف

متنوعة تعتمد على شبكات االتصال اليت جلبتها  بنكيةيف استحداث منتجات  ساهمالذي و ، البنكيةجمال األعمال 
التنظيمية و التقليل من سياسات الكبح املايل  إلغاء كثري من القيود، كما أن التكنولوجيا فضال عن سرعتها و دقتها

األثر الكبري على حدوث  اكان هل  (Dérégulation)اليت حتد من حرية التجارة أو ما يطلق عليه التحرر املايل 
 3.للحدود خارجندماجات الكثري من اال

                                     
 .123، املرجع السابق، ص شليب ماجدة أمحد -1
 .179بركان زهية، املرجع السابق، ص  -2
 .58رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -3
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تتمثل بصفة أساسية يف ، و االندماجاذ قرار قتصاد الكلي من العوامل املؤثرة يف اختو أخريا تعترب ظروف اال     
و ميكن التفصيل يف ذلك على النحو  1،التغريات األخرى اليت ختتلف من دولة إىل أخرى و كذا الدورات االقتصادية

 التايل:
 العولمة: -أ

قتصادية ىل العديد من اجلوانب سواء االإن تشعب احملتوى الفكري ملفهوم العوملة و امتداده يف جماالت التطبيق إ     
طاء تعريف واحد و شامل ة، أدى إىل استحالة إمكانية إعيالثقاف كذا  جتماعية وأو السياسية و التكنولوجية و اال منها

العوملة أو الكوكبة يف اللغة العربية يقابله مصطلحات متعدد يف اللغات األجنبية و اليت حتمل املفهوم  له، فمصطلح
و اليت تعين الكوكبة، كما يستخدم البعض  (Globalisation)ه مصطلح نفسه، ففي اللغة اإلجنليزية يقابل

(International) .2و اليت تعين التدويل و العاملية 
العملية األوىل تتعلق عتبار ثالث عمليات، األخذ بعني اال ي وراء صياغة تعريف شامل للعوملةالسع حيتمو      

         بني الناس، بينما تشري العملية الثانية إىل زيادة معدالت التشابه بني اجملتمعات  و شيوعهابانتشار املعلومات 
  3بني الدول. اجلغرافية العملية الثالثة هو زوال احلدود إليهو املؤسسات، و أهم شيء ميكن أن تشري 

احمللية من قبل املنافسني  احلجم لألسواق خرتاق املتزايد يف السرعة وعلى أهنا: " االو بالتايل ميكن تعريف العوملة      
 4ب ".األجان
ستثمارات املباشرة و انتقال يف العامل يف حقول التجارة و االسواق األندماج او هو ما ميكن أن يؤدي إىل      

ملية، حرية األسواق و خضوع العامل لقوى السوق العاو ضمن إطار من رأمسالية  موال و القوى العاملة و الثقافات،األ
      5مما يؤدي إىل اخرتاق احلدود القومية.

األسواق املالية العاملية  ارتباطإن جوهر العوملة االقتصادية هو العوملة املالية، فقد زادت يف اآلونة األخرية درجة      
فإن العوملة  ظاهرة قدميةفية قرية مالية واحدة، فإذا كانت العوملة االقتصادية والسياسية والثقا يشبهأصبح العامل  حبيث

 6املالية حديثة النشأة، وتتمثل يف تدويل مصادر التمويل والسيطرة على االدخار العاملي.

                                     
 .58رم، املرجع السابق، ص رمزي صبحي مصطفى اجل -1
 .23، ص 2008زيع، عمان، األردن، أمحد سليمان خصاونة، املصارف اإلسالمية، مقررات جلنة بازل، حتديات العوملة، اسرتاتيجيات مواجهتها، عامل الكتب احلديث للنشر و التو  -2
 .27، ص 2000دة العربية، السيد ياسني، يف مفهوم العوملة، ندوة العرب و العوملة، مركز دراسات الوح -3
 .07، ص 2001معاصرة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  اقتصاديةعمر صقر، العوملة و قضايا  -4
 .10قتصاديات مشال إفريقيا، العدد الثالث، ص اقتصادية على املصارف، نظرة مشولية، جملة اال آثارهاعبد املنعم حممد الطيب محد النيل، العوملة و  -5
جيجل" حول: " املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة:  هارون الطاهر، العقون نادية، اجلهاز املصريف اجلزائري ومتطلبات العوملة املالية،  امللتقى الوطين األول لكلية علوم التسيري"جامعة  -6

 .03، ص 2005جوان  7-6منافسة، خماطر وتقنيات"، 
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صناعة الفرص االقتصادية و الوجود و االنتشار على خمة، هلا القدرة تقوم العوملة املالية على كيانات مصرفية ض     
 ن قيام أي دولةكما هلا من القوة و النفوذ ما جيعلها أقوى من احلكومات و الدول، و ذلك أل  يف السوق العاملية

هذه الدول  انفقديهدد ب أخرى مما  اقتصادية مناطقوضع قيود على أنشطتها جيعلها تقوم بتحويل استثماراهتا إىل ب
 1فرص النمو و التقدم.

 وده التكتالت البنكيةيف عامل تس ستمرارة و الصراع بني البنوك لالهي اجتاه جيسد املنافس إن العوملة البنكية     
و بالتايل فهي  2،ي العاملي من خالل التواجد يف مجيع نقاط العامل تسعى إىل السيطرة على السوق البنكالعمالقة اليت

انفتاحه بدون شروط أو حدود و  3،إىل آفاق العاملية الكونية إطاره احملليحالة عاملية فاعلة و متفاعلة خترج البنك من 
 و االندماج 4،على نشاط رأس املال الدويل اخلاص و القيام باستثمارات مالية كاملتاجرة يف العمالت و األوراق املالية

 زيد من السيطرة و اهليمنة البنكيةاملو حن داملضطر يف السوق العاملي جبوانبه و أبعاده املختلفة مبا جيعله يف مركز التطور 
نتقال عن السوق احمللية بل الربط و اال تعين ختلي البنك و هي ال 5،ستمراركان يرغب يف النمو و التوسع و االما  إذا 

 6. متداد و التوسع البنكيمن الداخل إىل اخلارج لضمان اال بالنشاط البنكي
عادة إىل إكان النتشار ظاهرة العوملة املالية آثار بعيدة املدى على خمتلف األنشطة االقتصادية حيث أدت لقد       

نشطة لأل بالنسبةصياغة العالقات االقتصادية يف اجملتمع الدويل على النحو الذي فرض كثريا من التحديات السيما 
 فيما يلي:  ندماج البنكيلعوملة على عمليات االو تتمثل أهم االنعكاسات االقتصادية ل 7،ةبنكياملالية وال

 :(GATS)تحرير تجارة الخدمات  -1
تفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات كملحق مستقل ضمن اال  ة و البنكيةلقد ورد حترير جتارة اخلدمات املالي     

(GATS)و هي اجلولة الثامنة الشهرية اليت  "لة األورغوايلنتائج اهلامة اليت أسفرت عنها "جو ، و اليت تعد إحدى ا
، (GATS)تفاقية العامة للتجارة و التعريفات يف إطار مفاوضات اال 1993إىل غاية سنة  1986دامت من سنة 

 يف أول يناير الن عن املنظمة العاملية للتجارةحيث كشفت بعد مفاوضات شاقة على عدة نتائج كان أمهها اإلع

                                     
 .26، ص بقالسامحد سليمان خصاونة، املرجع أ -1
قتصادية و علوم التسيري، ختصص نقود و مالية، شهادة دكتوراه، كلية العلوم اال املرتقبة على الدول النامية )حالة اجلزائر(، أطروحة لنيل اآلثارشامي رشيدة، املنظمة العاملية للتجارة و  -2

 .192، ص 2006/2007جامعة اجلزائر، 
قتصادية، ختصص نقود و متويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، يل شهادة املاجستري يف العلوم االالعريب ملواكبة حتديات الصريفة الشاملة، رسالة لنزقرير عادل، حتديث اجلهاز املصريف  -3

 .12، ص 2008/2009
 .16، ص 2004سكندرية، مصر، املالية، دار الفكر اجلامعي، اإل عبد احلميد مصطفى الشرقاوي، العوملة املالية و إمكانية التحكم، عدوى األزمات -4
 . 12زقري عادل، املرجع أعاله، ص  -5
 .192، املرجع السابق، ص شامي رشيدة -6
 .03، ص ، املرجع السابقالعقون ناديةهارون الطاهر،  -7
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، 1997دولة عضو وذلك سنة  70تفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات مبوافقة اال صل إىلبعدها التو ، ليتم 1994
 1999.1من عام  ابتداء تبدأ يف النشاطعلى أن 

 2قتصادية الدولية احملددة،لتوسيع دائرة املعلومات االخطوة كربى  )GATSيعترب اتفاق حترير جتارة اخلدمات )      
التجارة من نسبة هامة من هذا النوع من ثله مي متعددة األطراف نظرا ملا أصبحات و الذي مت إدراجه ضمن املفاوض

على وجه التحديد  خلدمات بشكل عام و اخلدمات البنكيةقتصاديات الدول، بل أن قطاع اايف  الناتج اإلمجايل
يشكل  كماخرى،  عليها يف تنمية القطاعات األ من القطاعات القائدة اليت يتم االعتمادأصبح يف كثري من الدول 

 3العامل. للكثري من دولآفاقا واسعة أمام حتفيز النمو يف هذا القطاع و حتقيق العديد من املكاسب 
يمي ألسواق األوراق جتاه حنو حترير جتارة اخلدمات املالية إىل إحداث حتوالت واسعة يف املناخ التنظو قد أدى اال     

تدفق رؤوس األموال و استثمارها، و إلغاء الرقابة على  اليت تعيقو اإلجراءات  ، من خالل إزالة القيوداملالية و البنوك
و إلغاء ، اخلدمات البنكية علىعمليات التحويل اخلارجي، و إطالق حرية احلركة ملعدالت الفائدة و العموالت 

      ئتمان، و رفع القيود على عمليات الصرف األجنيب، و إزالة احلدود السقوف االئتمانية و سياسات ختصيص اال
ستثمار و املؤسسات املالية كذا إلغاء الفوارق بني بنوك اال  جز اجلغرافية أمام نشاط املؤسسات املالية، واو احلو 

يف و  ديات كبريةحت تفاقية قد فرضت على الدول النامية و الدول األقل منواو بذلك تكون هذه اال 4التجارية،
فرض هذا الوضع على الدول النامية خيارا ليالدول املتقدمة يف جمال التجارة يف اخلدمات املالية، مقدمتها منافسة 

يف تلك  لبنكيبنوكها و السيطرة على نسبة مؤثرة من السوق ا مع باالندماجواحدا أال و هو السماح للبنوك األجنبية 
 5تنافس ما تقدمه البنوك األجنبية. بنكيةتقدمي منتجات  على هاالدول، لعدم قدرة بنوك

 تجاه نحو ما يعرف بالبنوك الشاملة:اال -2
البنوك القائمة العوملة على أداء و أعمال البنوك، هو ظهور و منو  أفرزهتااليت  البنكيةميكن القول أنه من املتغريات      

و تقدمي اليت تسعى إىل تنمية مواردها  6واضحا يف عامل البنوك، نقالباً ا مما يشكلجديدة  بنكيةكيانات و ظهور  
املنافسة يف ستفادة من املتغريات العاملية و احمللية، و مع تزايد درجة و تعظيم العائد و اال 7ئتمان إىل كافة القطاعاتاال

                                     
 .09 ، ص2002قتصاديات البنوك، الدار اجلامعية للطباعة و النشر، اإلسكندرية، اعبد املطلب عبد احلميد، العوملة و   -1
منتوري قسنطينة، كلية  قتصادية، جامعةيل شهادة املاجستري يف العلوم االفاطمة بوسامل، أثر حترير التجارة الدولية يف اخلدمات على كفاءة النشاط املصريف يف الدول النامية، مذكرة لن -2

 .25، ص 2010/2011قتصادية وعلوم التسيري، فرع إدارة مالية، العلوم اال
 .19، ص 2000، 32قتصادية، اجمللد كندرية، النشرة االسبنك اإل -3
قتصادية، يل شهادة الدكتوراه يف العلوم اال(، أطروحة لن1999،2009وصاف عتيقة، أثر حترير جتارة اخلدمات على التجارة اخلارجية يف الدول العربية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ) -4

 .40، ص 2013/2014قتصادية، ة و علوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية و التجاريحممد خيضر بسكرة، كلية العلوم االجامعة 
 .61رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -5
 .51، ص أعالهعبد املطلب عبد احلميد، املرجع  -6
 .61، ص 1996لبنان، ختاذ القرارات، املكتب العريب، بريوت، امنري إبراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية، مدخل  -7
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قتصادي اجلديد و النظام االة جاء توجه البنوك يف ظل العومل الرغبة يف التقليل من املخاطر البنكيةو  السوق البنكي
ن الودائع لتوظيفها يف جماالت إىل البنوك الشاملة انعكاسا لتضخم أعمال تلك البنوك هبدف جذب املزيد م

 1ستثمار و تعظيم األرباح من األنشطة خارج امليزانية.اال
و نشأت جمموعة من البنوك  انية حيث تطورت منهجية العمل البنكيإن أصل فكرة إنشاء البنوك الشاملة هي أمل     

لتتعمق ظاهرة البنوك التجارية يف  2خالل العقد األخري من القرن التاسع عشر، زبائنهااليت تقدم خدمات متنوعة ل
هناك، حىت وصل عدد البنوك الشاملة فيها  شمويل هو السمة البارزة للعمل البنكيأملانيا تدرجييا حىت أصبح الطابع ال

ألف عامل ميثلون  750أكثر من  فيهاألف يعمل  45ك شامل و اليت يصل عدد فروعها إىل حوايل أربعة آالف بن
 Dresdner "من إمجايل العمالة الكلية بأملانيا، بعدما كانت تقتصر على ثالثة بنوك خاصة و هي  %3 حوايل

Bank "  و"Commerz Bank"  و"Deutsch Bank" (1924-1895) خالل الفرتة املمتدة ما بني      
 3تزايدت أعماهلا و تنوعت يف األسواق املالية و النقدية على حد سواء. اليت و

دم الذي يق أنه " البنكعلى الشامل  البنك "ROSE"و  "PERTES"قتصاديان األمريكيان ف االلقد عرّ      
 4ستثمار و يكون فاعال يف كل من السوق النقدي و املايل ".القروض طويلة األجل و يصنع اال

تسعى دائما  بنكيةهي كيانات  5إن البنوك الشاملة و اليت يطلق عليها بالبنوك التجارية ذات اخلدمات الكاملة ،     
اخلدمات  فهي تقدم كل 6وراء تنويع مصادر التمويل و تعبئة أكرب قدر ممكن من املدخرات من كافة القطاعات،

وظائف البنوك التجارية و بنوك االستثمار، إضافة إىل نشاط التقليدية و غري التقليدية و جتمع يف ذلك بني  البنكية
ال تقوم على أساس التخصص القطاعي أو الوظيفي بل تساهم يف  هي الشركات أو املشروعات، و تأسيسو  التأمني

و كافة أوجه  ال يف تطوير السوق املالية و البورصةعّ قتصاد، مع القيام بدور فيق التطوير الشامل و املتوازن لالحتق
  7قتصادي يف اجملتمع .النشاط املايل و اال

 

                                     
قتصادية، ختصص نقود ومالية،جامعة حسيبة شهادة املاجستري يف العلوم اال رسالة لنيلتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية و املصرفية على الصناعة املصرفية بالبنوك اجلزائرية، احممد محو،  -1

 .22، 21، ص 2009قتصادية، دفعة العلوم اال ة و علوم التسيري، قسمقتصاديالشلف، كلية العلوم اال ،بن بوعلي
قتصاد، شهادة املاجستري يف اال رسالة لنيلخاصة ملصر،  عمل البنوك يف مواجهتها مع إشارة إسرتاتيجيةهبة حممد الطنطاوي الباز، التطورات العاملية و تأثريها على العمل املصريف و  -2

 .127، ص 2003قتصاد، ة عني مشس، كلية التجارة، قسم االجامع
 .59، ص 1996محدي عبد العظيم، أمهية التحول إىل البنوك الشاملة، جملة البنوك، القاهرة، العدد الثاين،  -3

4- Rose, Pertes, Money and Capital Market, Richard D.I rwin Inc, 5 th ed, 1994, USA, p 96. 
 .21،    ص 2003لبنوك، مدخل كمي و اسرتاتيجي معاصر، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، فالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري، إدارة ا -5
 .19، ص 2000عبد املطلب عبد احلميد، البنوك الشاملة عملياهتا و إدارهتا، الدار اجلامعية، مصر،  -6
 .198قتصاديات مشال إفريقيا، العدد السادس، ص اىل حالة مصر، جملة رابح عرابة، دور الصريفة الشاملة يف تطوير البنوك يف الدول النامية مع اإلشارة إ -7
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كميلي و غريها، تشكل اليت صارت متارسها البنوك مثل أعمال التأمني و التأجري الت تعترب األنشطة غري البنكية     
دماج ناندماج البنوك مع شركات التأمني أو امثل  ندماج مع بنوك أخرى متارس أعماال تتكامل معها،دافعا إىل اال

، مثل (Retail Banking) نوك اليت متارس أعمال التجزئة البنكيةستثمار أو البالبنوك التجارية مع بنوك اال
( و اليت متارس أعمال التجزئة املصرفية مع مؤسسة City Corpبني مؤسسة ) 1998ندماج الذي حدث عام اال
(Travellers Group) يف التأمني، حيث نتج عن ذلك أكرب مؤسسة للخدمات املالية يف السوق  املتخصصة

دوالر  مليار 618قيمتها حنو  توحجم أصول بلغ مليار دوالر أمريكي 155قِدرت بنحو األمريكي بصفقة 
مل تكن تلك ندماج خماوف شركات اخلدمات يف اليابان و أوروبا و باقي دول العامل، و أمريكي، و قد أثار هذا اال

( City Corp)جمموعة  ممارسةبقدر ما كان بسبب  جم الكبري للمؤسسة الناجتة عن االندماجبسبب احلاملخاوف 

( Travellers Group)و لديها أفضل التقنيات يف هذا اجملال، فضال عن أن مؤسسة  ألنشطة البنوك التجارية

ستحواذ اليت قامت باال (Salmon Smith Barney)ستثمار من خالل مؤسسة تقوم بأعمال بنوك االكانت 
 1باإلضافة إىل أعمال التأمني. 1997عليها عام 

 :التوافق مع مقررات بازل البنكية -3
ئتمان، و هبذا الودائع وتقدمي االنشاطه على قبول ميارس البنك بشكل عام نشاط املتاجرة باملال، حيث يركز       

احلاجة إليها، و بالنظر إىل طبيعة نشاط البنك  أصحاباملفهوم يعترب وسيطا بني أولئك الذين لديهم أمواال فائضة و 
جند أن املخاطر مفهوم لصيق بالعمليات البنكية و مالزم هلا، حىت أصبحت هتدد جوهر عمل البنوك و حتد من 

بنوك إىل ضرورة تسطري األهداف و إعداد للصادر األموال لديها، و عليه فقد تولدت حاجة قدرهتا على استخدام م
معاجلتها و التحكم فيها مع حتقيق  تعريفها، و ذلك هبدف إدارهتا و اإلسرتاتيجيات املختلفة لتحديد هذه املخاطر و

ىل حتقيقها، لدرجة أن السمة األساسية اليت املستوى املطلوب من املواءمة بني أثر هذه املخاطر و العوائد اليت تسعى إ
     2قدرهتا على التكيف مع هذه املخاطر و ليس جتنبها. اط البنوك يف الوقت احلاضر هي مدىأصبحت حتكم نش

 
 

                                     
 .63، 62رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1
         قتصادية قتصادية، كلية العلوم االلنيل شهادة دكتوراه يف العلوم اال أطروحةبازل، دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية،  اتفاقياتحياة جنار، إدارة املخاطر املصرفية وفق  -2

 .48، 47، ص 2013/2014، 1و التجارية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس 
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جملموعة  لبنوك املركزيةية يف الرقاباو املمارسات الرقابية من ممثلي السلطات  تشكلت جلنة بازل لألنظمة البنكية     
اململكة  حدة األمريكية،ات املتلوالياالدول العشرة و هي )كندا، فرنسا، أملانيا، اليابان، إيطاليا، هولندا، السويد، 

 املتحدة(.
 Bank Of)هو مقر بنك التسويات الدولية  يف مدينة بازل السويسرية و اجتماعاهتاو كانت اللجنة تعقد      

International Settlement)   و من هنا جاءت تسمية جلنة بازل، حيث مت  " من إجنلرتاكوك"و ذلك برئاسة
حتفاظ برأس مال معني ملواجهة اال الءة املالية و اليت تتطلب من البنوكوضع جمموعة من القواعد الدولية بشأن امل

ء يف جلنة بازل، و هذا ة، و هذه القواعد تتبناها اآلن دول كثرية، باإلضافة إىل تلك الدول األعضااملخاطر بنسبة حمدد
  1من خماطر اإلفالس و العسر املايل.و املتعاملني معه  حلماية البنك

لية ملزمة إن القرارات و التوصيات الصادرة عن جلنة بازل ليس هلا صفة اإللزام، لعدم اشتماهلا على اتفاقيات دو      
و البنك الدويل فضال عن الضغوط الدولية من قبل صندوق النقد الدويل  لكن هلا قيمة أدبية جيب احرتامهاألطرافها، 

يار للبنوك خ أفضل ندماج هوو هذا يشري بوضوح إىل أن خيار االمما يضفي عليها يف أغلب األحيان صفة اإللزام، 
 2فالس أو التصفية.لإلكبديل اليت ال تتوافق مع تلك املقررات  

 التحرر من القيود: -ب
    تغريات كثرية على األطر القانونية  حدثت و يف ظل تسارع خطى العوملة على مدى أكثر من عقدين من الزمن     

اليت كانت تعيق  أدت إىل تقليل الكثري من احلواجز، نشاطها فيها املؤسسات املاليةمتارس و التنظيمية يف البيئة اليت 
قتصادية إىل إلغاء كثري من القيود ري من الدول على اختالف أنظمتها االسعت كث حيث 3،ندماجعمليات اال

ندماج دخول إىل األسواق، و حتول دون االاملنافسة و إمكانية ال حتدالتنظيمية و القانونية و تعديل التشريعات اليت 
التجارية و بنوك االستثمار، أو االندماج خارج  ج بني البنوكندما ، أو حىت اال(Cross-Border)عرب احلدود 

 4داخل الدولة الواحدة. بنكيةندماج مؤسسة مصرفية مع مؤسسة غري الصناعة الواحدة كا
 
 
 
 

                                     
 .241، 237، ص 7200قتصاد، العدد السابع و الستون، ة إىل العراق، جملة اإلدارة و االالعربية ملتطلبات جلنة بازل مع إشار  مصطفى كامل رشيد، مدى إمكانية استجابة املصارف -1
 .62رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
 .67، ص 62، ص املرجع نفسه -3
 .41، 40، ص 2000إحتاد املصارف العربية، و خربات(،  جتاربندماج و التملك )دماج و متلك البنوك، القطاع املايل العريب يف مواجهة عصر االانإبراهيم شحاتة،  -4
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 قتصاد الكلي:ظروف اال -ج
عامال آخر من العوامل اليت هلا تأثري  (Macroeconomic Condition) ةالكلي يةقتصادالظروف اال تعد     

 Economic)قتصادي دماج تتزامن مع حاالت االنتعاش االنبنوك، فموجات االال بنيندماج ات االمباشر على قرار 

Booms)  ،حيث أنالذي يتزايد أثناءه معدل النمو و تشهد فيه األسواق املالية زيادة ملموسة يف أسعار األسهم 
اد الكلي قتصراق املالية، و قد يكون لظروف االمع أسعار األسهم يف أسواق األو  ياتتناسب طرد ندماجعمليات اال

من املتوقع أن يكون  (GDP)فنمو الناتج احمللي اإلمجايل  الرحبية على من خالل تأثريها تأثري غري مباشر على البنوك
على تكاليف و إيرادات  (Inflation)خم التض يؤثر، على سبيل املثال قد بنوكله تأثري إجيايب على أداء ال

يعتمد على ما إذا كان التضخم متوقعا أو  كما أن تأثري التضخم على أداء البنوك،  البنوكملؤسسات املالية مبا فيها ا
 غري متوقع.

 غريفقي و ماج األت االندن حاالإجيايب ملموس على كل مقتصادية من احملتمل أن يكون هلا تأثري فالدورات اال     
صفة عامة، بندماج شطة االداخل الصناعة فضال عن مستوى أنندماج قي، إذ أهنا تؤثر على احتمال حدوث االاألف

ج ندما ن دوافع اال إىل أا يشريدية و مبقتصاالفا كبريا عرب مراحل الدورات االختاندماج ختتلف فمحددات أنشطة اال
ركود وقات الأيف  ندماجناك تقلصا يف عمليات اال هذه الدورات، و على وجه اخلصوص جند أن هتتغري عرب

(Récession)زدهار ا جند توسعا ملموسا يف عمليات االندماج يف فرتات اال، بينم(Boom)  و اليت تتميز بالتوسع
 قتصاد. املطرد لال

مبثابة  تعترب ندماجاتإىل أن اال( Neoclassical)و يف هذا الصدد تشري النظريات الكالسيكية اجلديدة      
التجارية داخل على بيئة األعمال  تطرأأن التغريات اليت  حيثأدوات فعالة لتخصيص األصول داخل الصناعة، 

إىل احلاجة إىل إعادة هيكلة األصول داخل الصناعة، و بالتايل فإن مثل هذه التغريات  تؤديقد  الصناعة أو القطاع
 1ندماج.ملتوقع أن تؤثر على حجم أنشطة االمن ا
قتصاد الكلي، و اليت توجد طائفة أخرى من التغريات االقتصادية اليت حتدث على مستوى اال من جهة أخرى،     

من هذه التغريات ختتلف ، و االستحواذ عليهاندماج مع مؤسسة أخرى أو اختاذ قرار االيكون هلا تأثري ملموس على 
و من مرحلة تارخيية إىل أخرى داخل الدولة الواحدة، فعلى سبيل املثال: اعتماد اليورو كعملة موحدة  دولة إىل أخرى

      األوربية،  ندماج  يف الصناعة البنكيةاشر على تنفيذ مزيد من عمليات االلدول اإلحتاد األورويب، كان له تأثري مب
ول اإلحتاد األوريب، و اليت نتج عنها مزيدا من التكتالت و كان لذلك آثار غري مباشرة على الدول األخرى خارج د

                                     
 .71، 70اجلرم، املرجع السابق، ص  ىرمزي صبحي مصطف -1
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داخل دول  يف ظل توحيد األطر القانونية البنكية ، خاصةقتصادية ملواجهة تلك التطورات على مستوى دول اإلحتادالا
يورو ساعد االحتاد و انتشار املزيد من الثقة بني البنوك من جهة و بني البنوك و عمالئهم من جهة ألخرى، فإدخال ال

 1احلصول على تقييم دقيق للبنوك اليت ترغب يف االندماج معها. يفالبنوك 
 التقدم التكنولوجي: -د

تصاالت لة حيث اخنفضت تكلفة االاعسامهة فتصاالت و املعلومات مهم التقدم التكنولوجي يف جمال االلقد سا     
حدثت طفرات كبرية يف أمناط املعدات و التكنولوجيا القائمة، و تطورت  كما  2السلكية و الالسلكية إىل درجة كبرية،

و يف هذا اإلطار مت تغطية الكرة األرضية بشبكة إلكرتونية يطلق عليها األنرتنت، هذه  3،اإلنتاجية مبعدالت كبرية
و إدارة املخاطر  الشبكة جتعل العامل حاضرا على مدار الساعة على صعيد تبادل املعلومات اليت تساعد على رصد

نظم ل يف ظل الطابع العاملي ستهالك و الرتاكم الرأمسايلإىل حدوث نوع من الثورة يف اال و هو ما أدى 4املالية،
 5التكنولوجيا.

هذه التقنيات كما سعت بشىت الطرق و الوسائل إىل  إىل أمهية تلبنوك من أوىل القطاعات اليت انتبهلقد كانت ا    
تبنيها و تداول األعمال البنكية من خالهلا، و أيقنت كذلك أن تلك التقنيات احلديثة ستحدث تغيريا شامال على 

 ألن  6جماراة هذه البيئة اجلديدة و الفريدة من نوعها، على لديهاالبيئة البنكية، و أخذت تؤهل نفسها و العاملني 
تزويد البنوك بآلية التعامل مع فروع البنك الواحد داخل و خارج  يساعد على التقدم التكنولوجي يف اجملال البنكي

متميزة للعمالء و بأسعار زهيدة، فضال  بنكيةواحدة، مما أدى إىل توفري خدمات مالية و  بنكيةاحلدود و كأهنا وحدة 
اج إىل ختصيص موارد مالية حتتو اليت  التكنولوجية يف جمال االتصاالتثورة عن أن األدوات املالية املستحدثة بفضل ال

ندماج مع ملوارد قد ال تتوفر لكافة البنوك فيكون من األفضل هلا االستقطاب التكنولوجيا احلديثة، و هذه اضخمة ال
 7 السوق.ستمرار يفحىت تستطيع مواجهة املنافسة و اال القدرة على استخدام هذه األدوات بنوك أخرى هلا

                                     
 .72، 71، 70رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1
 .23، 22، ص 2008ن، شذا مجال خطيب، العوملة املالية و مستقبل األسواق العربية لرأس املال، دار جمد الوي  للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، األرد -2
 .07، ص 2000صاحل، البنوك الشاملة و تطوير دور اجلهاز املصريف، الصريفة الشاملة حمليا و عامليا، الدار اجلامعية، مصر، رشيد عبد الفتاح  -3
لنقود و املالية، كلية العلوم ، فرع ايف علوم التسيريعبد الرزاق سالم، أثر التطورات املالية و النقدية يف هناية القرن العشرين على اقتصاديات الدول العربية، رسالة لنيل شهادة ماجستري  -4

 .23، 22، ص 2004/2005قتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، اال
 .07، ص أعالهرشيد عبد الفتاح صاحل، املرجع  -5
، اجمللد الثالث و العشرون، عمان، إحتاد املصارف العربية، نعيم مهش، ظاهر القشى، خماطر العمليات املصرفية اليت تتم من خالل القنوات اإللكرتونية، جملة البنوك، العدد الثاين -6

 .154، ص 2004
ندماج و التحالفات اإلسرتاتيجية بني الشركات يف الدول العربية، منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، العوضي، إمساعيل علي بسيوين، اال رفعت السيد -7

 .08، ص 2005القاهرة، 
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ة للبحث أي أن التقدم التكنولوجي الذي ينحاز إىل احلجم الكبري و الذي يستلزم بدوره توفري ميزانيات ضخم     
ندماج ، و من جهة أخرى ميكن القول أن االبصفة خاصة البنكيةالصناعة يف ندماجات العلمي، قد أشعل حركة اال

ندماج مع الواضح بني أسباب اال تداخلال يدل علىجديدة مما  املستمر و استحداث تكنولوجيا رأشعل حركة التطو 
 1نتائجه.

 ندماج البنكي.اال أصنافالث: المطلب الث
ج األساسي، كما يعزز املهارات اإلدارية ندماج يوفر جماال أكرب للتوسع يف حجم العمالء أو السوق أو املنت  إن اال     

من املعايري ميكن تقسيم ستناد إىل جمموعة باال و 2،وفورات احلجمزيد من املو التكنولوجية و يساعد على حتقيق 
 ندماج البنكي على النحو التايل:اال أصناف

 المندمجة. البنوكنشاط طبيعة الفرع األول: من حيث 
يعمالن يف أنشطة متماثلة أو يف  كانا  سواء البنكني بني رتباطاالحسب  البنكيندماج اال أصنافختتلف      

ميكن تقسيم طبقا هلذا املعيار  و 3، متماثلة و كذا حسب متاثل و متايز اخلدمات اليت يقدمها كل بنكجماالت غري
 التالية: صنافإىل األ البنكيندماج اال

 :(Horizontal Merger) األفقي بنكيندماج الاالأوال: 
و نتيجة هلذا النوع من االندماج تزداد  4،و هو الذي يتم بني بنكني أو أكثر يعمالن يف نفس نوع النشاط     

هلذا النوع من عمليات البتنظيم  الدول إىل القيام مما دفع الكثري منالعمالقة يف السوق،  البنكيةحتكارات اال
حتكارية، مما أدى إىل وجود تنظيمات حكومية األنه يؤثر سلبا على املنافسة و يتيح احلصول على أرباح  اتندماجاال

 5حتكارات.افحة االو مك ملنع 
 :(Vertical Merger) ندماج المصرفي العمودياالانيا: ث

ندماج الذي يتم بني البنوك الصغرية يف املناطق املختلفة و بنك رئيس يف املدن الكربى أو العاصمة حبيث هو اال     
 6حاالت البنوك املتخصصة،تصبح هذه البنوك الصغرية و فروعها امتدادا للبنك الكبري، و يتم ذلك بصفة خاصة يف 

                                     
 .08، ص ، املرجع السابقالعوضي، إمساعيل علي بسيوين رفعت السيد -1

2- Jayaraman.A.R , op cit, p 05. 
و علوم  قتصاديةبنوك و تأمينات، كلية العلوم اال قتصادية، ختصصيل شهادة املاجستري يف العلوم االلن رسالةندماج، النمو املصريف من خالل عمليات اال إسرتاتيجيةضيف روفية،  -3

 .45، ص 20005-2004التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
4- Jayaraman.A.R, op cit, p 05. 

 ..16، ص 2005، 04ندماج املصريف و أبعاده على اإلصالح املايل و املصريف، جملة آفاق إقتصادية، العدد بركان زهية، اال -5
 .100السابق، ص ، طرفة شريقي، روال غازي إمساعيل، املرجع نزار قنوع -6
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انتشار بقدر  أكرب و حتقيق ت هو ضمان توفري خدمات بشكل أفضلندماجاو يكون اهلدف من هذا النوع من اال
  1اإلمكان.

 :(Merger Mixed)المتنوع  -المختلط  ندماج البنكياالثالثا: 
 عين ذلك أنهو ال تنتمي لنفس النشاط، و ي بينهاعمل يف أنشطة مرتابطة فيما اليت ت ندماج بني البنوكيتم هذا اال     

يف أنشطتها و قدرهتا  حيقق تكامال اتندماجالنوع من االإال أن هذا  على الرغم من اختالف أنشطتها البنكية
ندماجات نقص هذا النوع من اال مما يفسرالتنافسية، و هو عادة حيتاج إىل خربات و كفاءات ذات مستوى مرتفع 

  3:ما يليندماجات املتنوعة و تتمثل فيو يوجد ثالث أنواع من اال 2اع األخرى من االندماجات،مقارنة باألنو 
 .البنكني و امتداد منتجاهتماندماج بغرض بتوسيع خطوات إنتاج اال -
 .البنكنيمتداد اجلغرايف للسوق على االندماج بغرض اال -
 عض.الب اببعضه مرتبطة و يشمل أنشطة جتارية متنوعة و غري االندماج بغرض تنويع البحث -

 ندماج.أطراف عملية االالفرع الثاني: من حيث 
 ندماج:ن االملتالية ا األنواع ن منيز بنيندماج ميكن أيف عملية اال املشاركةني األطراف بناء على العالقة ب     

 :(Voluntary Merger) ندماج الطوعياالأوال: 
 و تتماملندمج  بنكالدامج و ال البنكالودي و الذي يتم مبوافقة كل من إدارة هذا النوع باالندماج يسمى أيضا      

من خالل تقدمي عرض شراء جمللس  آخر بنكيف احلصول على  البنوكحد أانطالقا من رغبة  البنكيندماج عملية اال
قرار املوافقة على  شجيعلت البنكنيإىل مسامهي كلى  منشوراتبتقدمي  بنك و من مث تقوم إدارة كل ،إدارة هذا األخري

 ندماج، يقومعلى عملية اال النقدية، يف حالة عدم وجود أي اعرتاضات سواء من املسامهني أو السلطات صفقةهذه ال
املندمج عن طريق الدفع النقدي أو يف شكل أوراق مقابل قيمتها كالسندات أو  بنكالدامج بشراء أسهم ال البنك

االلتزام وعي و للاإلرادية ملا تبديه من درجة  اتندماجهذا النوع من اال النقدية عادة ما تشجع السلطاتو األسهم، 

                                     
 .03، ص 2006، 45، العدد 04خضر حسان، الدمج املصريف، املعهد العريب للتخطيط الكويت، اجمللد  -1
لوان، مصر، مية نصف سنوية، جامعة حطارق حممود عبد السالم، الدمج املصريف دراسة نظرية و تطبيقية على الواقع املصريف املصري و العريب، جملة حقوق حلوان، جملة دورية عل -2

 .420، ص 2003
 .16ص  املرجع السابقبركان زهية،  -3
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اليت بنوك ندماجات كتوفري املوارد املالية الالزمة للف مزايا و فوائد هذا النوع من االلكلى الطرفني، باإلضافة إىل خمتل
 1.عالية بكفاءة جبودة و متكنها من ممارسة نشاطها

 :(Compulsory Merger) القسريندماج اال ثانيا:
نقدية إىل اختاذ القرار بشأن هذا النوع نتيجة لتعثر أحد البنوك مما جيرب السلطات ال اجلربي البنكيندماج يتم اال     

جيب أن يتم بصفة استثنائية  اتندماجاللجوء إىل هذا النوع من اال أن إىل ، و من هنا جيب أن نشرياتندماجمن اال
بشكل عام و قطاعها  ةالوطني ةالقومي تت النقدية للدولة من أجل خدمة االقتصادياطبقا لظروف حتددها السلطا

من البنوك املتعثرة أو  البنكيملجأ أخري لتنقية اجلهاز  اتندماجهذا النوع من اال يعتربحيث  2،بشكل خاص البنكي
عفاءات اإل على غرار اتز يفحت اتندماج، و جيب أن يصاحب هذا النوع من االاالهنيارتلك اليت على وشك 

ه بتحمل كافة القروض املساعدة مقابل تعهدإمكانية احلصول على البنك الدامج  منحشجعة، أو املضريبية ال
 3لتزامات اخلاصة بالبنك املندمج.اال

 :(Hostile Takeover) العدائيندماج اال ثالثا:
اندماج ال إرادي        هو فندماج، ضد رغبة إدارة البنك املستهدف لالالعدائي هو الذي يتم  البنكيندماج اال     

العدائي معارضة شديدة من جانب إدارة  ندماج البنكيو يواجه اال (Acquisition)ستحواذ و يأخذ مفهوم اال
غري ، بينما يطلق على البنك الدامج بالبنك املفالبنك املندمج و الذي يطلق عليه يف هذه احلالة بالبنك املستهد  

املعروض إما لتدين السعر و هذا راجع ف دون موافقة إدارته، ستحواذ على البنك املستهد  نتيجة حملاوالته املتعددة اال
 ف، فتقوم إدارة البنك املغري بتقدمي عرضها للشراءستقاللية أو لضعف إدارة البنك املستهد  أو للمحافظة على اال

 اف لشراء أسهمهم مقابل سعر معني يكون عادة أعلى من السعر السوقي احلايل هلمباشرة إىل مسامهي البنك املستهد  
ف لقبول هذا العرض، و هو ما ميكن أن يقوم به البنك املغري من خالل بنك املستهد  الو هو ما ميثل حافزا ملسامهي 

  5 ف.البنك املغري و املستهد   دماجات خالف بني كلى إداريتينشأ عن هذا النوع من االنو عادة ما   4،البورصة
 
 

                                     
و مالية، جامعة حسيبة بن بوعلي  قتصادية، ختصص نقوديل شهادة املاجستري يف العلوم االنرسالة لندماج املصريف يف اجلزائر باإلشارة إىل جتارب دولية، قراش عمر، متطلبات إرساء اال -1

 .62، ص 2013الشلف، 
 .08، ص 2011سكندرية، بدون طبعة، نوك، الدار اجلامعية، اإلندماج و خوصصة البمحاد طارق عبد العال، اال - 2
 .76حممود أمحد التوين، املرجع السابق، ص  -3
 .165قتصاديات البنوك، املرجع السابق، ص اعبد املطلب عبد احلميد، العوملة و  -4
 .77، ص أعالهحممود أمحد التوين، املرجع  -5
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 .بمعايير أخرى ندماج البنكياالالفرع الثالث: 
 إىل عدة أنواع أخرى من أمهها: ندماج البنكييقوم هذا املدخل بتقسيم اال     
 بتالع التدريجي:االندماج باالأوال: 
جمموعة ابتالع بنك آخر تدرجييا من خالل شراء فرع أو د البنوك بيتحقق هذا النوع من االندماج عندما يقوم أح     
ك نو يستمر الب خالل فرتات الحقة األخرى يتم شراء فرع أو جمموعة من الفروع ذلك بعد و، التابعة له فروعمن ال

ه يف سوقكانت تتواجد كافة الفروع و الوحدات اخلاصة هبذا البنك سواء    يشرتيإىل أن  املبتِلع على هذه اإلسرتاتيجية
 1.العامليةالبنكية  احمللية أو

 ندماج التفاضلي:اال -ثانيا
يف احلجم متداد و التوسع يقوم على االهو اندماج فيتم بني مؤسسات متنوعة يضمها كيان واحد،  اندماجو هو      

          ع بن البنوك املندجمة قائم على التكامل و التنو  ندماج التفاضلي أنهاآلخرين، و أساس االبتالع من خالل ا
 2.و امتدادها
 ندماج بالحيازة و نقل الملكية:ثالثا: اال

خطته اليت يعتمد عليها يف   بناء علىالعارض و بنك لل املالية قدرةالندماج بناء على يتم هذا النوع من اال     
مع القوانني و التشريعات املقررة من  بنود هذه العملية عارضت تفاديمع حرصه على ندماج مع بنك آخر، اال

 على من خالل عرضها للبيع من أسهمهمملي أسهم البنك املندمج يف التخلص حاتوفر رغبة  والنقدية،  اتالسلط
 3ندماج.اال يتملكي  إمجالياإما تدرجييا أو  املقدم للعرضالبنك 

 ندماج بالضم:رابعا: اال
مما ينشأ  هبدف حتقيق غرض معني، التحام بنك أو أكثر ببنك آخر طريقعن  يتحقق هذا النوع من االندماجات     

الذي يظل حمتفظا  الدامجإىل البنك  او خصومه او انتقال أصوهل األوىل أو البنوك عنه زوال الشخصية املعنوية للبنك
ا يرتتب على إثره ممآخر أو أكثر بشخصيته املعنوية، و وفقا هلذه الطريقة يقوم أحد البنوك بضم أو ابتالع بنك 

 النوع يعترب هذاالدامج، و انقضاء الشخصية املعنوية للبنوك املنضمة و انتقال مجيع حقوقهم و التزاماهتم إىل البنك 
 4ندماج و قلة نفقاهتا.عملية االهبا ولة اإلجراءات اليت متر نظرا لسه األكثر شيوعا و انتشارا اتندماجالمن ا
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 ندماج بالمزج:خامسا: اال
 بنكي ينتج عن هذه العملية كيانل، هلا الرغبة يف االندماج و يتم بإحداث مزيج متفاعل بني بنكني أو أكثر     

ية جديدة ة جتار معلى اسم و عال اجلديد البنك، و عليه يتحصل هذه العمليةيف  املشاركةبني البنوك  مزيججديد ميثل 
 1.كل بنك مندمج على حدىل السابقبيعة احلال من الوضع أكرب بط اليت تكون و و كذا نصيب يف السوق البنكية

 ستيعابي:ندماج باالمتصاص االاالسادسا: 
املستهدف مثل: العمليات االئتمانية أو معينة خاصة بالبنك  بنكيةندماج من خالل شراء عمليات يتم هذا اال     
ختاذ قرار ا أن يصل البنكني إىلإىل  مستمربشكل  يستمر ذلك العمليات اخلاصة مبحافظ األوراق املالية، وتلك 

 2.باالندماج النهائي

 .ندماج البنكياألحكام العامة لالالمبحث الثاني: 
بعض  تتعرض هلاهو تفادي املصاعب املالية و التصفية اليت قد  البنكيندماج إن اهلدف الرئيسي لعملية اال     

ن م الرفعو  ،ختفيض التكاليف و تعظيم األرباح من خاللءة يعكس زيادة الكفا إىل حجم معنيل و الوصو  3البنوك،
      ستمرار و النمو و البقاء و مواجهة املنافسة و تزايد القدرة على مواجهة األزمات القدرة التنافسية اليت تعمل لال
جمموعة من احملددات  ندماج أن يأخذوا يف اعتبارهمعلى القائمني على صناعة قرار اال و املخاطر، و بالتايل فإنه يتعني

و وضع ضوابط معينة و رسم سياسات حمددة ميكن من خالهلا الوصول إىل الغاية املبتغاة و إحداث النتائج  4،اهلامة
 ستفادة من حماسنه و تفادي املساوئ اليت ميكن أن تنتج عنه.احرتام شروط االندماج البنكي لالكذا   و 5،املستهدفة

 ندماج البنكي.   اال طالمطلب األول: محددات و ضواب
ات تبط هذه احملددج، و تر رار االندما اليت تعتمد عليها البنوك يف اختاذ ق ندماج البنكي جمموعة من احملدداتلال     

من اخلطوات  جمموعة يتضمن دو فق منهج حمدّ  حتقيقها من وراء االندماجإىل البنوك  هتدف أساسا باألهداف اليت
حتدياهتا أمام  ف حاجزاكن أن تقمياليت النقائص  معاجلة علىالبنوك املشاركة يف هذه العملية  تساعد اليت، األساسية
وعة مبجم يكن حماطا  إن مل كايفيعترب غريوضع البنوك للمحددات اليت حتكم صفقاهتا االندماجية  ، غري أناملستقبلية

  .ساسيج عن إطاره األجتعله ال خير لتحقيق أهدافه و  تعطي ضمانات أكثر من الضوابط اليت
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 ندماج البنكي.الفرع األول: محددات اال
  :نكي نذكر منهاماج البندذ قرار االمن احملددات جيب أن تأخذ بعني االعتبار  أثناء اختا مجلة لالندماج البنكي     
 ندماج البنكيعملية االاليت تقود عايري املق من اجلديد، و التحق األهداف طويلة األجل للكيان البنكيحتديد  أوال:

  2و من أمهها: 1اليت ترتبط بتلك األهداف،
 .ندماج البنكياإليرادات املستقبلية من خالل االمدى حتسن  -
 .ةطر و درجة اخنفاض املخاطر البنكيمدى التحسن يف إدارة املخا -
 ة.ندجمستخدام األمثل لإلمكانيات و املوارد املالية املتاحة للبنوك املمدى حتقيق اال -
 .لبنكياندماج اليت ميكن احلصول عليها يف ظل االدرجة التكنولوجيا املصرفية و املالية  -
 س املال.ستيفاء شروط املالءة و كفاية رأامدى إمكانية  -
 عاملية.و ال قتصادية احملليةشطة جديدة تتوافق مع التحوالت االمدى إتاحة الفرصة إلنشاء أن -
 ندماج.فرص االستثمار املرحبة نتيجة هلذا االمدى القدرة على تعظيم  -

ألخرى على البنوك ا ؤثر سلباية مما بنوك ضعيفمع ندماج حبيث ال تندمج ة هيكلة كاملة للبنوك املرشحة لالإعاد ثانيا:
 املندجمة معها. 

سبل معاجلتها، و مدى ندماج و حجم الديون املتعثرة و مراكز املالية للبنوك املرشحة لالالدراسة الوافية لل ثالثا:
     ختالل السيولة احيث تعترب قضية العمالة الزائدة و 3،جم الكيان اجلديد و حجم السوق البنكيالتناسب بني ح

  4و املراكز املالية و تطوير النظم اإلدارية و لوائح العمل من أهم املشاكل املتعلقة بإعادة اهليكلة املالية و اإلدارية.
 ريعات البنكيةة و تطور التشة املاليءملالاو تدعيم  ندماج البنكيالرقابة املصرفية و كفاءهتا على عملية االة فعالي رابعا:

 ك املندجمة البنو  داخلفعالة النكية ابة البيغين عن توافر نوع من الرقال  ندماج البنكي، إذ أن االالبنكيةرة و حتديث اإلدا
و املالية اليت جيب أن تؤدى بالدقة الكافية و بأسلوب يتسم دمات البنكية اخل ذاهتا، و مبا ال يتعارض مع طبيعة

 5.بالسرعة و عدم التعقيد
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و يف  ،ندماجعلى جناح اال اجلديد يساعد افز حمكمة للعاملني يف الكيان البنكيضرورة وجود خطة حو  خامسا:
ايد القدرة على تسويق اخلدمات اءة و تز اجلديد يتميز بالكف رورة توافر جملس إدارة للكيان البنكيالوقت نفسه ض

 1اجلديد. التعامل مع التكنولوجيا البنكية و بالتايل زيادة رحبية الكيان البنكيو  البنكية
ك أسلوبني هنا يث أنح ناسبأفضل مصدر متويلي مباختيار  ندماج البنكياملفاضلة بني مصادر متويل اال سادسا:
اء أسهم البنك ة يف شر حلصيلايتمثل األسلوب األول يف إصدار أسهم إضافية و بعد بيعها ميكن استخدام  ،للتمويل

 ية.قرتاض و هو ما يزيد من املديوناألسلوب الثاين فيكون من خالل االاملستهدف، أما 
 2حتكارية و ضبطها بقوانني صارمة.افسة يف ظل عدم حدوث التجمعات االاستمرار املن سابعا:

د الرئيسي مة هلذا احملدات الالز لدراسجتري ا إذ جيب أناجلديد  بنكيالتغري احملتمل يف رحبية األسهم للكيان ال :ثامنا
 و أسعار األسهم اجلديدة. قبلية للرحبيةستويات املستللمبدقة عالية، و تصور 

ندماج، ليف الوكالة نتيجة لالو هي: تكاحيث أن هناك نوعني من التكاليف  حجم تكاليف االندماج البنكي تاسعا:
  3ندماج.عادة اهليكلة اليت تسبق عملية االو تكاليف إ
 ندماج البنكي.     : ضوابط االالفرع الثاني

هداف سليمة تضمن األ بطريقة جرائهندماج و أمهيته يف الوقت احلاضر إال أنه البد من إاال على الرغم من ضرورة     
كن الوصول إىل هلا ميمن خال مثاره، فيتعني إذن وضع ضوابط معينة و رسم سياسات حمددةاملرجوة من ورائه و جين 

 الغاية املبتغاة و إحداث النتائج املستهدفة.
تلك الدراسات املسبقة اليت حتتاج هلا هذه العملية قبل وضع شروطها من  البنكيندماج ط االو يقصد بضواب     

 عتبارات التالية:لتايل ينبغي مراعاة مجلة من االو با 4أجل حتديد و ضبط مدى جناحها،
اها توفر شفافية هنا معنديد و الاجل يات الالزمة للتحول إىل الكيان البنكمبدأ الشفافية من خالل توفر املعلوم أوال:

اية ة كفمارات و درجستثاال قروض وايل، حجم الودائع و اللبنوك املندجمة خبصوص املركز املا عن البيانات التفصيلية
ملتعلقة اإىل البيانات  ة إضافةيزانيحتياطات غري املوزعة و العمليات خارج املصصات و الديون املعدومة و كذا االاملخ

 حبجم العمالة و خربهتا. 
 ملية.عة من هذه العو املتوقمكنة أندماج قبل حدوثها تبني النتائج املاقتصادية لعملية االوضع دراسة جدوى  ثانيا:
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يف  ج البنكيا ندماستثنائية و ذلك لضمان حدوث االندماج اإلجباري إال يف حاالت عدم اللجوء إىل اال :ثالثا
 1عادية و طبيعية. ظروف
قه على إمكانية تطبي وا دة منهستفادراسة جتارب الدول املتقدمة و النامية يف هذا اجملال ملعرفة الدروس امل رابعا:

 ندماج يف البنوك احمللية.حاالت اال
          تصف بالشمولية و ذلك ملسايرة التغريات تأن  ةاجلديد كو ينبغي على البن ندماج البنكيلنجاح اال خامسا:

تقدمي كافة األنشطة بو ذلك  ،و حتقق معدالت منو مرتفعة ديقتصاالنشاط اال و التطورات ليزداد و يتعاظم دورها يف
 2التقليدية و غري تقليدية و وظائف تنموية. و اخلدمات البنكية

و تقييم تلك الدراسات و النتائج من  نتائج املتوقعة نتيجة لعمليات االندماجوافية للو إعداد دراسات كافية  سادسا:
       ندماج، مة النتائج اليت مت التوصل إليها و حتديد مراحل إجراءات االق من دقة و سالقبل البنك املركزي، للتحقّ 

 3املرتتبة عليها. اآلثارو متابعة تلك اإلجراءات و اإلشراف عليها و التعرف على 
من احلوافز  ، مثل: اإلعفاءات الضريبية و غريهاندماج البنكيموعة من احلوافز املشجعة على االضرورة توافر جم سابعا:

 4على غرار ضمانات و حوافز االستثمار على العمل البنكي.
 ندماج البنكي.شروط نجاح اال :المطلب الثاني

يد ملمكن حتدح من ااج، يصبندمالابعد القيام بالدراسات الالزمة و وضع الضوابط و احملددات الالزمة لعمليات      
 ه و اليت نوجزها فيما يلي:الشروط الالزمة لنجاح

ية، جتاه هذه العملي شكوك اأخلهم داندماج و ال توجد ية صادقة لدى القائمني بعملية االأن تتوافر رغبة حقيق أوال:
 ه.ضة أو مقاومة لود معار م وجندماج و عد و احلافز على القيام بعملية االو بالتايل يتوفر لديهم الدافع الذايت

       ندماج لدراسات اقتصادية و تسويقية و قانونية و اجتماعية تعاونية و إنسانية و بشرية أن خيضع قرار اال ثانيا:
 5ندماج.الفعل داخل البنوك الراغبة يف االالقائمة ب تأوجه االختالال و معاجلة
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ندماج و أن يتضمن الربنامج الزمين اجلديد له و حسن مليات االعملي ملراحل عو أن يتم إعداد تصور واقعي  ثالثا:
ب به و ضمان تأييدها له و أن ندماج، و هتيئة البيئة اخلارجية للرتحيالبيئة الداخلية لقبول عملية اال اإلعداد له و هتيئة

  1ندماج.خطط زمنية سليمة لتنفيذ عملية االيتم وضع 
ية على وحدات البنوك املندجمة و اللوائح و القوانني و القرارات، مع وضع شبكة داخل بنيإجياد التنسيق الفعال  رابعا:

لية و البشرية الالزمة فري املوارد املاطمئنان لكل العاملني، و تو درجة عالية من الكفاءة لالتصاالت تبعث روح اال
  2.ندماج البنكيلعملية اال
و بصفة خاصة الرموز  3اجليدة ذات التأثري اجلماهريي اجلذاب، يتم اختيار جمموعة من الرموز البنكية أن خامسا:

 املرتبطة بالنواحي التالية:
 .ماهريا لدى اجلسم الكيان املندمج و دالالته اللغوية، عالمته التجارية و مفهومها -
 ها.يهاليت سيتم توج اخلدمات البنكية -
 يته.أعضاء جملس إدارة الكيان املندمج و رئيس هذا الكيان و مسعتهم و مدى مجاهري  -
طبوعات اليت ستصدر عن املالبس الرمسية للعاملني و ألواهنا و ديكورات الفروع و وسائل املخاطبة و امل -

  4املندمج. الكيان البنكي
ندماج و عدم السماح ألي تصور أو ت املناسبة لإلنفاق على عملية االاملوارد املالية و البشرية و التجهيزاتوفري  -

  5.نشاطه البنكينقص يؤثر على جودة العمل أو على سرية 
أن يتم التنفيذ بدقة متناهية و حبرص شديد، و عدم إغفال أي ما من شأنه أن يؤدي إىل أي متاعب للكيان  -     

   و اللوائح و القوانني  ما بني وحدات البنوك املندجمةندمج حاليا أو مستقبال، و بصفة خاصة توفري وسائل التنسيق امل
زيادة عنصر الثقة باملستقبل تصاالت و توفري املناخ الصحي اإلجيايب املتفائل، و وضع شبكة داخلية لال و القرارات، و

      وجيه و التنظيم املرن، و كذا الت طيط العلميأن خيضع ذلك إىل التخطمئنان الوظيفي لكافة العاملني على و اال
نشاط و و عدم السماح ألي قصور أو نقص يؤثر على جودة العمل أو على مسرية  و املتابعة الوقائية عن قرب

 6لبنك.ا

                                     
 .19، ص املرجع السابقعصام عبد الوهاب بوب،  -1
 .87، ص السابقحممود أمحد التوين، املرجع  -2
 .25قوال زواوية، املرجع السابق، ص  -3
 .82حمسن أمحد اخلضريي، املرجع السابق، ص   -4
 .20عصام عبد الوهاب، املرجع أعاله،  -5
 .25، ص أعاله قوال زواوية، املرجع -6
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ندماج فز اجلذابة لدفع حركة االو احلوا الئمةاملظروف الناسبة و املبيئة الندماج البد من توافر عملية اال إلجناحو      
  1قرتاحها كما يلي:ا، و ميكن البنكي

 و إنشاء فروع: بنوكوقف عملية إصدار التراخيص الجديدة لل -1
 دمجلقائمة، أو االرخص  شراء فعندما تتوقف هذه العملية سوف جيد كل من البنوك و املستثمرين أنفسهم أمام     

 بعض البنوك كخيار للتوسع.
 إيجاد التشريعات الصارمة: -2

    ي حدده صر و الذملك اجلديد يف قانون البنو  هو احلال كما  لقة بفرض حد أدىن لرأس مال البنكخاصة املتع     
ل د حلو د على إجياالقواع وريعات لتزام هبذه التشغري القادرة على اال يدفع البنوكمليون جنيه، و هو ما قد  500ب 

 ندماج.اال مناسبة من خالل عمليات
 إتاحة الفرصة للمنافسة: -3

ات ين لدراسة عمليمر ملستثااليت حترك  احمللية و البنكية قسوااألمن خالل توفري التشريعات اليت تشجع املنافسة يف     
 ندماج.التوسع يف االستثمار، و منها عمليات اال

 العاملين غير المناسبين: تسريحالقدرة على  -4
 ندماج.رأس مال عملية االالعمالة غري مناسبة يشكل  تسريحعلى  إن قدرة البنك    

  إمكانية تبادل العمالة: -5
لة يص العمل للعمانح تراخامليسرة مل املندجمة على استرياد العمالة املطلوبة من جهة، و الشروط إن قدرة البنوك     

 و التوسع. سبة من جهة ثانية يسهالن حركة االندماجالفنية املنا
 ندماج البنكي.مساوئ االلمطلب الثالث: محاسن و ا

     ندماج، اوئ لالاملسعض  أن هناك بندماج إالالبنوك من عملية االعلى الرغم من املزايا و الفوائد اليت جتنيها      
 تايل:ندماج البنكي و مساوئه و ذلك على النحو اليما يلي سنقوم بعرض أهم حماسن االو ف
 
 
 
 

                                     
  .89املرجع السابق، ص ندماج املصريف، حممود أمحد التوين، اال  -1
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 .ندماج البنكيمحاسن اال: الفرع األول
      احلصول عليها  ميكن للبنوكفوائد  ندماج بني البنوك مزايا متعددة و مكاسب و منافع و قيمة مضافة ولال     

على ندماج البنكي يلي سنقوم بعرض أهم إجيابيات اال و فيما 1،ةك املندجمو ستمرار للبنبقضية االعها و ترتبط مجي
 :النحو التايل

 البنوك لدىودة الت حمد جمايفالواحد، بدال من تركيز مكوناهتا  ستثمارات يف البنكفظة القروض و االتنويع حم -
جلديد يف البنك ا دماجعد االنب ارهار و تقليل آثندماج مما سيؤدي إىل تنويع املخاطالصغرية قبل اللجوء إىل خيار اال

 الصغرية.  قياسا بآثارها يف البنوك
ري، لتحقيق ديد و كبج بنك لبعضها البعض و حتويلها إىل اإلنتاج الواسع، و ذلك بضم البنوكاس العمل على أس -

 ت السوق.ملطلوبايات االوفورات يف التكاليف اإلدارية و إعادة التنظيم اإلداري و التخصص يف بعض العمل
 ن خربات البنوكم ستفيدليت تا الصغرية بنوكبالنسبة لل املندجمة و خاصة  ستفادة من خربات و جتارب البنوكاال -

 الكبرية.
ام حتياطات بعد إمتع و االدفو ملزيادة حدود القرض للشخص الواحد معنويا كان أم طبيعيا بسبب زيادة رأس املال ا -

 .حتياطاتهاو  كملمنوحة له مبقدار من رأس مال البنرتباط احلد األعلى للقروض ااالندماج نظرا ال
 البنوكني بعند املفاضلة  ون إليهينظر  ستفادة من مزايا احلجم الواسع الذي يرتك آثارا نفسية إجيابية لدى الزبائناال -

 يف التعامل اعتمادا على القدرة املالية هلا.
ات ا يف سلة اخلدمعا شديدهد توسلزبائنه يف سوق تش البنكزيادة و تنويع جمموعة اخلدمات املصرفية اليت يقدمها  -
 .لبنكيةا

 اجلديد و ارتفاع قيمتها يف السوق. بنكتوسيع سوق األسهم لل -
فروع جديدة بسبب ما يتمتع به  جديد، أو فتح بنكقائم )بفروعه( عموما أقل من كلفة تأسيس  بنكيعترب شراء  -

 2القائم من عالقات قائمة مع الزبائن و املراسلني. البنك
ىل عمالء اهتا البنكية إع منتوجل بيزيادة قنواهتا التسويقية من خال ةاملندجم كو بنالنفاذ إىل األسواق حيث ميكن لل -
ك لفتح و بنمالء العد مع الوساطة توقيع عقو  ، بينما تستطيع شركاتالوساطة األخرى ى أو شركاتخر وك األالبن

 حسابات خاصة بالسمسرة.

                                     
 .11ة، مجهورية مصر العربية، ص جورج أسحق حنني، الدمج املصريف ضرورة حتمية للتكيف مع متطلبات العوملة، اإلدارة املركزية ملركز املعلومات و التوثيق، وزارة املالي -1
، 04ص األحباث، البنك املركزي العراقي،اق كضرورة لإلصالح املصريف، املديرية العامة لإلحصاء و ندماج املصريف يف العر وليد عيدي عبد النيب، مدير عام اإلحصاء و األحباث، اال -2

05 . 
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ق املعلومات دم اتساغلب على عقيمة من خالل التندماج و يؤدي ذلك إىل خلق بعد اال هاتفاعلو د نتقال املوار ا -
 أو عن طريق دمج املوارد اليت كان هناك شح فيها.

 1.محاية البنوك من اهلبوط الذي ميكن أن حيدث يف صناعة معينة من خالل التنويع -
     ياته فائقة يف عملال السرعة دقة ومتالك الكيان املندمج القدرة على حتقيق مزيد من التعزيز القدرة التنافسية ال -

انة و احتالل مك كيوق البنيف الس نصيب متنام و متزايدللمتعاملني معه و من مث حيازة  شباعو مزيد من الفاعلية اإل
 متقدمة فيه.

        لتطوير مليات اعجراء إندماج على اإلنفاق على البحوث و الدراسات و زيادة قدرة البنك بعد عمليات اال -
     ارات رتقاء باملهاال ونية وإللكرت استخدام احلاسبة املتطورة و ا التحسني و إدخال التكنولوجيا البنكية و التحديث و

 .يق مستويات مرتفعة يف العملية البنكيةو القدرات البشرية مبا يؤدي إىل حتق
ها رتقاء بدرجتاال لية واوع احلى توسيع حجم الفر زيادة قدرة البنوك على فتح فروع جديدة داخلية و خارجية و عل -

نتشار لى االع قدرة كذا ال  و العمالء كرب منعدد أل أوسعأنشطة  تقدمي خدمات و وصالحيتها و زيادة قدرهتا على
 اجلغرافية و التنوع لألنشطة. ةاجلغرايف و هو ما حيقق للبنك املندمج التغطي

    قتصاديات احلجم و النطاق املرتتبة على زيادة أعمال  و أنشطة البنك و عملياته املختلفة، ااحلصول على مزايا  -
و بالتايل تناقص نصيب الوحدة من العمليات اليت تقوم هبا من عناصر التكاليف الثابتة و بالتايل اخنفاض جانب 

لذلك، و بالتايل ينعكس إجيابا على  التكاليف الكلية بشكل ملموس مع زيادة و كرب العوائد و اإليرادات تبعا
 2معدالت رحبية البنك.

وك الصغرية يف  مج البندعلى  إجياد وحدات و كيانات بنكية كبرية تستطيع مواجهة البنوك األجنبية، كما يرتتب -
 كيان كبري حتسني أداء اجلهاز املصريف بصورة أفضل.

ة لير إىل السوق احملاملباش جنيبستثمار األ عملية جذب االنكية كبرية تسهم يفندماج إىل إجياد كيانات بيؤدي اال -
 قتصادي للدولة.مما يسهم يف النمو اال

بتحرير  حديات املتعلقةاجه التو مو  ندماج إىل رفع كفاءة املؤسسات املالية، و زيادة قدرهتا على املنافسةيؤدي اال -
اليت يكون الفيصل  و، 1995 نذ عامة التجارة العاملية ممنظم فقًا ألحكاماتفاقية )اجلات( و اخلدمات املالية يف ظل 

 فيها بالنسبة للعمالء هو جودة و نوعية اخلدمات املقدمة.

                                     
 ستشارات، شركة الراجحي للخدمات املالية، ديسمربضطراب املايل العاملي و الفرص اجلديدة، إدارة البحوث و االستحواذ االندماج و االمصاحل السجيباين، اال ،عبد العظيم موسى -1

  .05، ص 2008
 .11جورج أسحق حنني، املرجع السابق ص  -2
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        رتقاء باملناخ التنظيمي ، باإلضافة إىل االالنشاط البنكيزيادة قدرة البنك على متويل املشاريع املختلفة و تنويع  -
 1و تطوير النظم اإلدارية.

 (:3-1)الشكل رقم حتققها البنوك من خالل االندماج بنا تلخيص املنافع اليت كنو مي     
 ندماج البنكي.(: أبعاد اال3-1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 11، املرجع السابق، ص  إمساعيلنزار قنوع، طرفة شريقي، روال غازي  المرجع:
 ندماج البنكي:الفرع الثاني: مساوئ اال

ندماج، إىل أنه على اجلانب اآلخر  جتنيها البنوك من عمليات االعلى الرغم من احملاسن الكثرية و الكبرية اليت     
ففي الواليات املتحدة األمريكية تعرف  احتكاريةمشاكل و يف مقدمتها إمكانية حدوث جمموعة من املساوئ  له تعترب

ندماج اليت تتم بني املنشآت هي عملية تكار بوزارة العدل بأن عمليات االحمقاومة االللتجارة أو  الفيدراليةاهليئة 
كاليتون على ما يلي: "حيظر على أي شركة تعمل يف   حتكارية، و يف هذا الصدد تنص الفقرة السابعة من قانونا

حتكار يف أي جمال جتاري و يف أي إىل إضعاف املنافسة و خلق اال أن تقوم بفعل جوهري يؤدياجملال التجاري 

                                     
 .10، ص املرجع السابق، إمساعيلنزار قنوع، طرفة شريقي، روال غازي  -1
 

 ندماج البنكيأبعاد اال

إحالل كيان إداري جديد 
قائم على رصيد مرتاكم 

وظائف ال لتأديةمن اخلربة 
البنك بشكل أعلى كفاءة 

 و دقة.

         حتقيق املزيد من الثقة 
و األمان لدى   و الطمأنينة

 حسنة العمالء و خلق مسعة
أفضل مقارنة بالوضع قبل 

 .اإلندماج

خلق حميط و مناخ تعامل 
حركي تنافسي، تزداد معه 
قدرة البنك على استثمار 
الفرص و إدارة الدخل 

 بشكل فعال.
 ة يف األرباححتقيق زياد
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الذي يضع قيودا على كل أنواع  الفيدراليةمنطقة من الدولة"، و قد أدت هذه الفقرة إىل صدور تشريع من احلكومة 
يشكل امتدادا للبنوك الكربى من خالل أو رأسيا متارس نفس نوع األنشطة،  البنوك اليتبني ان أفقيا سواء ك االندماج

 1.اليت متارس أنشطة ميكن أن تشكل تكامال بينها البنوك، أو متنوعا بني االستحواذ على البنوك الصغرية
البنوك ينتج عنه إعادة تنظيم  عندماقتصادية، كل االجتماعية و االندماج إىل جمموعة من املشا كما يؤدي اال      

التقاعد التسريح أو إىل  و إحالة بعضهم ستغناء عن عدد كبري من العاملنياملندجمة و هيكلتها  مما يؤدي إىل اال
أية  بالضرورة جتماعي، دون أن يضفيبا على اجملتمع  و على النشاط االقتصادي و االو هو ما يؤثر سل اإلجباري
 2ندماج.ملقارنة على ما كانت عليه قبل االو نوعيته و جودته بااإلنتاج ى حجم إضافة عل

اك ختطيط  يكن هن ذا ملإتصادم الثقافات و اختالف يف طرق العمل، خاصة  كذلك  ندماجو قد ينتج عن اال     
من رؤية  نطلقين ب أجينكي ندماج الب، و بالتايل فإن جناح االحمكم و استعداد جيد إلمتام هذه العملية بنجاح

 دم حتقيقعو الية مشاكل يتسبب يف ظهور م تم تنفيذه ضمن خطة مفصلة و حمكمة، حىت الواضحة املعامل و أن ي
 . عقولةمستثمار خالل فرتة زمنية كالعائد على اال  للجهة املقدمة للعرض املكاسب املتوقعة

يؤدي إىل خلق بنوك ضعيفة ميكن أن تكون قد البنوك الضعيفة مع بنوك أقوى  اندماجفي بعض حاالت ف     
    مفاجئ دون مراعاة ضوابطهبشكل  ندماج البنكيمن التسرع يف عملية االرباء اخلمصدر أزمات مالية، حيث حيذر 

عملية  تعثر لحاألنه يف بدون إجراء الدراسات الوافية و املسبقة للمراكز املالية و حمافظ الديون، و ، و حمدداته
 3كن أن تتضخم مشاكل البنوك املندجمة أكثر.االندماج مي

 
  

 
 
 
 
 
 

                                     
، 22ص ، 2012ندماج على الرحبية، دراسة حالة البنك األهلي، رسالة ماجستري يف احملاسبة، قسم احملاسبة، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، فادي فالح القعايدة، أثر اال -1

23 ،24. 
 .22املرجع نفسه، ص  -2
 .11، املرجع السابق، ص إمساعيلنزار قنوع، طرفة شريقي، روال غازي  -3
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 :الفصل خاتمة
متتلك   الناجحة اليتوك و حىتالبن لقد أشارت التطورات التارخيية يف جمال الصناعة البنكية بوضوح إىل أن مجيع     

ا جيعل مي، ممّ ظينب التنالسوق أو اجلا من بينهاو عدة مشاكل  رأس مال كبري معرضة للفشل الذي قد ينجم عن
عيف ذو رأس ى بنك ضد يسعهذه البنوك حتاول البحث عن طرق خمتلفة لزيادة رأس ماهلا يف مثل هذه الظروف، فق

 مال غري كاف  لالندماج مع بنك قوي يتمتع باحتياطي رأس مال إضايف.    
        اءة االقتصاديةلى الكفل عصو من خالل هذا الفصل تبني لنا أمهية االندماج فهو يسمح للبنوك الناجتة باحل     

ارسات عن طريق ضل اململى أفو مكاسب اإلنتاجية، من خالل إدارة أفضل للموارد و كفاءة فنية أعلى باالعتماد ع
كذا حتسني   رجات، واملخ وخفض املدخالت و/أو زيادة اإلنتاج، باإلضافة إىل اختيار أفضل مزيج من املدخالت 

يف  حتقيق التوافق نسبية وار الاختيار خمصصات املدخالت و املخرجات بالنظر إىل األسع الكفاءة اهليكلية من خالل
 التكاليف و اإليرادات و تنويع املخاطر.  

ة من الفرص الستفادأيضا با تسمح للبنوك اليت تتم ضمن ضوابط و شروط حمددة كما رأينا أن عمليات االندماج    
ج اليت قد نتائج االندما  ناء علىبهذا  التجارية اجلديدة اليت تنشأ عن التغريات يف البيئة التنظيمية و التكنولوجية، و

وعات ءة نظم املدفافكما تطّور ك  تؤدي إىل تغيريات يف الكفاءة و قوة السوق و حتقيق الوفورات يف احلجم و النطاق،
 و تساهم يف تقدمي خدمات متميزة لكبار املتعاملني.
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 مقدمة الفصل:

  ا تسهم إسهاما  يما أهنكرين، ال سلقد حظي تقييم أداء البنوك بقدر كبري من االهتمام من طرف الباحثني و املف     
لبنوك إذا كان أداء اموال، فوس األالرئيسية لتدفق رؤ كبريا  يف النشاط االقتصادي باعتبارها متثل أحد أهم القنوات 

كانياهتا رد البنوك و إميد ملواالرش ويرتبط مبدى بلوغها ألهدافها فإن الطريق لتحقيق ذلك يرتبط باالستغالل العقالين 
داء ألالكمية ملقاييس  أهم اتعترب املتاحة، و هو ما ميكن التعبري عنه بالعديد من املؤشرات على غرار الكفاءة اليت
الل ستمرارية، من خضمن االسية تالبنوك اليت ترغب يف توسيع نطاق أعماهلا و مقاومة املنافسة و حتقيق ميزات تناف

 تطبيق الكيفية املثلى الستخدام املوارد و اإلمكانيات املتاحة.
دراسة أثر بتمام الباحثني زايد اهت إىل لقد دفعت التغريات االقتصادية و التنظيمية و اهليكلية على غرار االندماج      

ديدة ا إىل منتجات عحتويله ارد وهذه التغريات على كفاءة البنوك، و مدى قدرهتا على القيام بالتخصيص األمثل للمو 
اح سياسات جناهم يف كل يسالبقايا غري الضرورية، بش القضاء على و خدمات متعددة مع احلد من سوء التوزيع و

 التطوير املستمر و النمو االقتصادي. االقتصاد الكلي و
ساسيني، حيث بحثني أالل مبناء على ما سبق يأيت هذا الفصل لدراسة ماهية الكفاءة البنكية و هذا من خ     

لة، تصادية ذات الصات االقصطلحسنتطرق يف أّوهلما إىل املفهوم العام للكفاءة من خالل تعريفها و متييزها عن امل
كفاءة و طريقة نواع الأتلف خما من املفهوم الكالسيكي إىل احلديث، كما سنعرض يف هذا املبحث وكذا كيفية تطوره

لذي سنخصصه لثاين اابحث احلصول على كل واحدة منها، لنكون بذلك قد هيئنا أرضية خصبة ملا سنطرق له يف امل
يعتمد  ف األنواع اليتيد خمتلحتد يفها ولدراسة مفهوم الكفاءة البنكية اليت تعترب موضوع حبثنا، و هذا من خالل تعر 

و اخلارجية  لبيئة الداخليةعلقة بااملت عليها الباحثون أثناء قياسها، و يف األخري سنقوم بتسليط الضوء على أهم العوامل
 للبنك و اليت ميكن أن تؤثر على كفاءته. 
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 المبحث األول: المفهوم العام للكفاءة.
قتصادية العديد من املوارد املادية و البشرية إلنتاج منتجات خمتلفة تقدمها ألفراد اجملتمع،    تستخدم املؤسسة اال     

، هذه املؤسسة تواجه قرارات خمتلفة يومية (Décision Making Unit)و هي بذلك تعد مؤسسة اختاذ قرار 
و هنا تربز أمهية الكفاءة يف حتقيق ذلك فهي  1،لغرض اختيار املزيج األمثل من املوارد املتاحة هبدف القيام بوظائفها

تساعد يف التقليل من  كماتعترب من أهم املؤشرات اليت تسمح للمؤسسة مبراقبة ذلك خالل خمتلف مراحلها اإلنتاجية  
 سيربز أكثرما األقصى الذي يتالءم مع املوارد املستخدمة، و هو  اإلنتاجاهلدر و التبذير يف املوارد من جهة و حتقيق 

 .املتصلة هبامن خالل تطرقنا لتعريفها و متييزها عن املصطلحات االقتصادية 
 قتصادية ذات الصلة.ل: تعريف الكفاءة و المصطلحات االالمطلب األو 

تفاق بني الكتاب ب مصطلحات العلوم اإلنسانية و االجتماعية بعدم االيتميز مصطلح الكفاءة شأنه شأن أغل     
و هو ما  2جنده عموما يتداخل مع مفاهيم أخرى مثل اإلنتاجية و الفعالية و األداء، حيثو الباحثني حول تعريفه، 

 به.    ذات الصلةقتصادية اولة متييزه عن بعض املصطلحات االمث حم هالتطرق ألهم تعاريف ضرورة يدفعنا إىل
 ."Efficiency" : تعريف الكفاءةالفرع األول

ف املنظمات ا خمتلاليت جاءت هب عرب سرد جمموعة من التعاريف ميكن أن جيد ضالتهإن التطرق لتعريف الكفاءة       
 و الباحثني يف هذا امليدان، و صوال إىل إعطاء تعريف مفصل و واضح هلا. 

األساسية، و املتمثلة يف كيفية ختصيص  قتصاديةالقتصاد الرأمسايل باملشكلة القد ارتبط مفهوم الكفاءة يف اال     
و يعود مفهوم  3حة للمجتمع من أجل تلبية حاجيات و رغبات األفراد املتجددة و املتكررة،ااملوارد احملدودة و املت

 ( و الذي طور هذا املفهوم 1923-1848قتصادي اإليطايل "فافريدو باريتو" خالل الفرتة )الكفاءة تارخييا إىل اال
رف ب"أمثلية باريتو"، و حسب باريتو فإن أي ختصيص ممكن للموارد فهو إما ختصيص كفء أو و أصبح يع

  4.(efficiency) كفاءةختصيص غري كفء، و أي ختصيص كفء فهو يعرب عن ال
 
 
 

                                     
 .05اإلسالمي و املايل، ص  االقتصاد، امللتقى العاملي العاشر يف دراسة تطبيقية لعينة من املصارف العراقيةأمحد حسني بتال، تقدير كفاءة املصارف اإلسالمية:  -1
 .  74، ص 2014شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنة، دار النفائس للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، األردن ،  -2
  طبعة الثانية، منو املؤسسات كومات، البوخاري، على بن ساحة، التحرير املايل و كفاءة األداء املصريف يف اجلزائر، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات و احلعبد احلميد  -3

 .134، ص 20نوفمرب  23 و 22قتصاديات بني حتقيق األداء املايل و حتديات األداء البيئي، املنعقد جبامعة ورقلة يومي و اال
لنيل شهادة دكتوراه يف (، أطروحة 1994-2003قتصادية يف املؤسسات املصرفية، دراسة نظرية و ميدانية للبنوك اجلزائرية خالل الفرتة )قياس الكفاءة اال قريشي حممد اجلموعي، -4

 .05، ص 2005/2006التسيري، جامعة اجلزائر، قتصادية و علوم ختصص نقود مالية، كلية العلوم االقتصادية ،العلوم اال
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 ضمن  تندرجكاتب و اليتجمموعة من املفكرين و املنظمات و امل طرحهاالكفاءة مجلة من التعاريف  تعرف    
 قتصادي و من بينها:اجلانب اال

على أهنا: "القدرة على تعظيم القيمة و ختفيض  الكفاءة" Philippe Lorino"لقد عرف فيليب لورينو      
فقط، بل جيب حتقق  ختفيض التكاليف فقط أو رفع األرباحالتكاليف، حيث أنه ال ميكن أن تتحقق الكفاءة إذا مت 

 1اهلدفني معا  ".
على أهنا: "الطريقة املثلى يف استخدام املوارد  "Agbodan et Amoussouga"ا أقبودان و أموسقا كما عرفه      

 2املتاحة يف العملية اإلنتاجية".
القدرة على الوصول إىل اهلدف " :على أهنا "Vincent Plauchet"تتمثل الكفاءة بالنسبة لفانسون بلوشي و      

   3املطلوب بأقل اإلمكانيات".
فإن الكفاءة تعين "القدرة على حتقيق النتائج املنشودة بأقل قدر ممكن من  "حممد سعيد أمحدل"أما بالنسبة      

 4". على حنو صحيح أو أفضل األعمالأداء  فأشار إىل أن الكفاءة تعين " "بيرت دراكر"اجملهود أو النفقة "، أما 
الكيفية اجليدة اليت تستعمل هبا املنظمة مواردها )املدخالت( بينما رأى املكتب الكندي للفحص العام أهنا: "     

  5إلنتاج السلع و اخلدمات".
-دى الذي حتول به املوارد أن الكفاءة هي: "امل ىر ت (OECD)يف حني املنظمة الوطنية للتعاون و التنمية      

 ".خمرجاتمن أموال و خربات و وقت و غريها إىل  -املدخالت
    قتصادية بني املوارد املتاحة على أهنا: " العالقة اال عرف الكفاءةف "Malo J-L et Mathe J-C"من جانبه     

هي فتعظيم املخرجات الناجتة عن كمية معينة من املدخالت، و من اجلهة املقابلة  و اليت هتدف إىلو النتائج احملققة، 
يف  تبذيرو بالتايل يفهم من الكفاءة غياب ال "،نتجاتللوصول حجم معني من امل واردتعين التخفيض يف كمية امل

 6املوارد املادية و املالية و البشرية املتاحة. استخدام
 
 

                                     
1- Philippe Lorino, Méthodes et Pratique de La Performance, Edition D’organisation, Paris, 1998, p 18, 20. 
2- Agbodan M.M. et Amoussouga F.G, Les Facteur de Performance de L’entreprise, actualité scientifique, France, 1995, p 56. 
3- Vincent Plauchet, Mesure et Amélioration Des Performance Industrielles, Tomes 2, UPMF, France, 2006, p06. 

،  2010/2011سطيف،  –حات عباس قتصادية، جامعة فر دكتوراه يف العلوم االلنيل شهادة النة، أطروحة شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقار  -4
 .  38ص 

اجستري يف علوم امل رسالة لنيل شهادة، -دراسة حالة جامعة سعيدة – (DEA)طلحة عبد القادر، حماولة قياس كفاءة اجلامعة اجلزائرية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -5
 .08، ص 2011/2012تلمسان، التسيري، ختصص حوكمت الشركات، جامعة أيب بكر بلقايد، 

   .73ص ، 1420شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنة، دار النفائس للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، األردن ،  -6
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أقصى قدر من عندما يتحقق إجناز فهذا و مت تعريفها أيضا على أهنا: "النسبة بني املدخالت و املخرجات،      
كن رفع الكفاءة الكفاءة العظمى أو القصوى، و ال ميخرجات بالنسبة للوحدة الواحدة من املدخالت فإهنا تتحقق امل

 1بإدخال تكنولوجيا جديدة أو تغيري شيء يف مسار اإلنتاج". يف هذه احلالة إال
 2أساسية: أوضاعالكفاءة يف مخس  مبدأ حتقيقمن خالل التعاريف السابقة يتضح      

 .واردمع ثبات امل رفع املنتجات -
 .واردمع خفض حجم امل نتجاترفع امل -
 أكرب. نتجات، لكن نسبة الزيادة يف حجم املواردمع رفع امل نتجاترفع حجم امل -
 .نتجاتمع ثبات حجم امل واردخفض حجم امل -
 أكرب. وارد، لكن نسبة التخفيض يف املنتجاتمع خفض حجم امل واردخفض حجم امل -

 الصلة. قتصادية ذات: الكفاءة و المصطلحات االالفرع الثاني
و تتصل هبا، و ه ية اليتالقتصادايكتمل دون متييزها عن جمموعة من املصطلحات  فهوم للكفاءة لنمب اإلملامإن      

  ما سنتطرق له بالتفصل فيما يلي: 
  Efficience et Production الكفاءة و اإلنتاجية أوال:

كلمة   1766يف إحدى حبوثه اليت نشرت عام  "Quesnay"قتصادي الفرنسي لقد استخدم الباحث اال    
"Productivity"  ظل مفهوم هذا بعيدةبلك احلني و حىت سنوات ليست ، و منذ ذكرتمجة لغوية لإلنتاجية 
يشوبه الكثري من اللبس و الغموض و عدم الفهم، كما أن فيض الدراسات و األحباث اليت قدمت يف هذا  صطلحامل

و إن سامهت يف تطويره إال أهنا يف ذات الوقت  يت أعقبت احلرب العاملية الثانيةات الو خاصة يف السنو     اجملال 
 "R.Fenske" على غرار لإلنتاجية معاين و تعاريف خمتلفة ه، لتظهر مفاهيم متعددة أوضحت أنزادت يف تعقيد

    جية و اليت وردت يف املراجع يف حبث له بعنوان "حتليل منحىن اإلنتاجية" مخسة عشر تعريفا خمتلفا لإلنتاالذي ذكر 
من أبرز اخلرباء األمريكيني يف جمال  ا  واحد الذي يعترب "S.Fabricant" وصفو األدبيات املتخصصة، كما 

"اإلنتاجية موضوع حتيطه فوضى   أن تفاق احلاصل بشأن ماهية اإلنتاجية بالقولم االختالف و عدحالة اال اإلنتاجية
 3.لكنهم يعنون به أشياء خمتلفة" يستعملون نفس املصطلحفالكثري من الناس كبرية 

                                     
اجستري ختصص حتليل امل رسالة لنيل شهادة، -دراسة حالة اجلزائر – (DEA)عبد الكرمي منصوري، حماولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -1
 .72، ص 2009/2010قتصادي، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، ا

 .72، ص املرجع نفسه -2
اخلاصة خالل الفرتة  "CCB" و اآلجر العمومية  "Nover"رسة حالة مؤسسة الزجاج اد –لزهرة، إنتاجية العمل دراسة مقارنة بني مؤسسة عمومية و مؤسسة خاصة غريب فاطمة ا -3
  .14، 13، ص 2007/2008الشلف، قتصاد و تسيري املؤسسة، جامعة حسيبة بن بوعلي، ا، ختصص ةقتصادياالتيري يف العلوم اجسرسالة لنيل شهادة امل(، 2002-2006)
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ا عن املشكلة بالقول: "إن كلمة اإلنتاجية حتمل فقد كتب هو اآلخر معرب   "W.EG.Salter"أما الربوفسور      
من  اإلنتاج املطلوب حتقيقهو للبعض اآلخر تعين  بالنسبة للبعض هي مقياس لكفاءة العاملين متعددة، فااليوم مع

فإن  الطريقةفس نو ب فا فإهنا مرادفة لكلمة الرفاهية"،املوارد، و بالنسبة للبعض األكثر  تفلس من جمموعةستخدام ا
من  فاألكادميينيأن تعبري اإلنتاجية يعين أشياء عديدة، يرى  "R.Quinn"أستاذ السلوك التنظيمي جبامعة نيويورك 

ما اصطلح عليه بالكفاءة"، أما بالنسبة لإلداريني فإن التعبري مع  التعبري هذا يتساوى عندهم ذوي امليول التحليلية
 all Performance-Over".1"يتساوى عندهم مع مفهوم أو فكرة األداء الشامل للمنظومة 

على حتديده ملكونات الدخل القومي  عنداإلنتاجية املفيدة  عندما اعترب أنيف ذلك  "ادم مسيث"وقد سبقهم      
 للعمل العمل الذي يؤدي إىل إنتاج سلعة مادية قابلة للتسويق، مثنها كاف لتأمني كمية من العمل مساو  أهنا: "ناتج 

إىل جانب ربح لرب العمل مقابل ما استخدم يف  ،و كاف )أي منها( لصيانة السلعة املنتجة املستنفذ يف إنتاجها
  2إنتاجها من املواد اخلام".

فإن مصطلح الكفاءة يشري  3،ة عامة يشري إىل نسبة املخرجات إىل املدخالتإذا كان مصطلح اإلنتاجية بصف     
    للنمو البنك الذي يهدف  أن احة، حيثمعيار الرشد يف استخدام املوارد البشرية و املادية و املالية و املعلومات املت

       عمل بشكل فاعل يعلومايت لكي إمكانية استمرار التدفق البشري و املادي و املايل و املبؤمن يو التطور البد أن 
حتقيق األمثلية  هتدف إىلو هو ما جيعلها  يتسم مبحدودية املوارد املتاحة و مستمر، خاصة و أن واقع البيئة املعاصرة

تصبح ذات كفاءة عالية حينما تقوم  ؤسسةده "كارزو و يانوزاس" على أن املو هو ما أكّ  ،يف استخدام املوارد
عن كيفية استعمال  أن يبحث البنكو بالتايل على  4،مردودية "دها املتاحة يف اجملاالت اليت تعطي أكرب باستثمار موار 

 5.لتقدمي أفضل اخلدماتاملوارد بطريقة أحسن 
 
 

                                     
 .14، 13، ص املرجع السابقغريب فاطمة الزهرة،  -1
دكتوراه العلوم، ختصص علوم جتارية، جامعة ال أطروحة لنيل شهادةلعراف فائزة، زيادة الكفاءة و الفعالية املصرفية من منظور إدارة اجلودة الشاملة دراسة قياسية لعينة من البنوك اجلزائرية،  -2

 .73، ص 2014/2015املسيلة، 
ضمن امللتقى الوطين الرابع حول: إسرتاتيجية  نوري منري، بارك نعيمة، زروخي فريوز، التدريب و أمهيته يف حتسني اإلنتاجية و حتقيق امليزة التنافسية )النتائج و التوصيات(، مداخلة -3

 .05، ص 2009، -سعيدة-قتصادية و العلوم التجارية   و علوم التسيري، جامعة د.طاهر موالي لية العلوم االجلودة الشاملة، كالتدريب يف ظل اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق ا
و العشرون،  سادسقتصادية، جامعة بغداد، العدد الهلية، جملة كلية بغداد للعلوم االعدنان زيدان عبد العزيز، استخدام الطرق اإلحصائية يف تقييم كفاءة اخلدمة املصرفية يف املصارف األ -4

 .165، ص 2011
5-M.J.Korichi, Measuring Economic Efficiency in Manufacturing Industry a Case Study Of  Elecricity in Algeria and Some 
Other Countries (1974-1983), London, 1988, p 01. 
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اصر من عن كل عنصرئية لمن خالل ما سبق ميكن اشتقاق جمموعة املؤشرات اليت تعرب عن اإلنتاجية اجلز      
هتتم   تعريفها سابقامتة كما لكفاء، يف حني أن ارو إنتاجية العمل و غريها من العناص أس املالاملدخالت كإنتاجية ر 

 رجات(.اإلنتاج )املخبطريقة أو كيفية استغالل املوارد هبدف حتقيق أقصى مستوى ممكن من 
جيب أن  أفضل إنتاجو عليه خنلص إىل القول أن اإلنتاجية هي ما أنتجه عنصر اإلنتاج فعال بينما الكفاءة هي      

 و ميكن توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التايل: 1ينتجه ذلك العنصر،

 (: الفرق بين اإلنتاجية و الكفاءة.1-2الشكل رقم )
                                                   B                                     Q 

                                                   ● 
 

                                                 ●  
 
 
 

               L                                                                           0 
                                                  L0                                                   
 .73، ص عبد الكرمي منصوري المصدر:

نحىن اإلنتاجية املتوسطة م يظهر Lو العمل  Qبني اإلنتاج ( الذي ميثل العالقة 1-2من خالل الشكل رقم )     
 من L0 كميةباستعمال   للبنك يةالروتيناملخرجات عن  تعرب  فبينمابقانون تناقص احلجم،  إنتاج البنكللعمل تأثر 

ق من ملستوى السابخمرجات اليت يهدف البنك إىل إنتاجها عند نفس ا عن أفضل تدل B فإن، العمل كمدخالت
 . و اليت جتعله حيقق املستوى األقصى للكفاءة L0العمل 

 
 
 

                                     
 .  74ص   املرجع السابق،طبيقية مقارنة، شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة ت -1
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أن ، يف كون  (Efficiency)و الكفاءة  (Productivity)بني مفهومي اإلنتاجية  يتضح االختالف بالتايلو      
البنك يف بناء أفضل مقياسا لكفاءة  الثانيةمتثل  حني، يف خمرجاتهو  موارد البنكبني تربط عالقة  تشري إىل أي األوىل

 باستخدامأكرب قدر ممكن من املنتجات  قدرته على حتقيقمدى تعين  عالقة بني مدخالته و خمرجاته، بعبارة أخرى
 1أقل قدر ممكن من املوارد.

  Efficience et Efficacité الكفاءة و الفعالية ثانيا:
نواتج أن ال ن القولأي ميك عال،يشري ذلك إىل قدرة البنك على حتقيق أهدافه فالبنك الذي حيقق أهدافه هو ف     

 ري فعال.غيل فهو بالتا والذي ال حيقق أهدافه تكون نواجته منخفضة  الفعالية أما البنكالعالية تشري إىل 
"القدرة على حتقيق األهداف  تعينأن الفعالية  "Rosenzweig"و  "Kast"كل من   و يف هذا الصدد يرى      

ة املوارد البشرية و منو من خالل زيادة حجم املبيعات و حتقيق رضا العمالء و العاملني داخل املؤسسة أو تنمي
 2الرحبية".

ستثمار بكافة الطرق أهنا: "زيادة معدل العائد على االعلى  "Kahn"و  كاهن  "Katz"كما عرفها كاتز        
و بالتايل حتقيق األهداف الرمسية  3،ستمرار و التحكم يف البيئة"رب مؤشرا للقدرة على البقاء و االاملشروعة، فهي تعت

 4.بنكاحملددة لل
نطالقا مما سبق ميكن أن نستخلص أن الفعالية هي "القدرة على حتقيق األهداف مهما كانت اإلمكانيات ا     

املستخدمة يف ذلك و القدرة على حتقيق التكيف و النمو و البقاء، فهي متثل العالقة بني األهداف احملققة            
 6التالية:و ميكن متثيلها بالصيغة  5،و األهداف املستهدفة"

 قيمة المخرجات الفعلية                                              
 100 * الفعالية =                                                             

 قيمة المخرجات المتوقعة                                             
 

                                     
 .447، ص 1991قتصادية، دار احلكمة للطباعة و النشر، بغداد، ييم املشاريع و دراسات اجلدوى االعبد الوهاب الداهري، تق -1
 .18، 17غريب فاطمة الزهرة، املرجع السابق، ص  -2
 .222، ص 2001الدويل، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ستثمار أبو قحف، اقتصاديات األعمال و االعبد السالم  -3
 .22، ص 2009، 53، العدد 15قتصادية و اإلدارية، جامعة بغداد، العراق، اجمللد ي الفكر اإلداري، جملة العلوم االسعد العزي، فعالية املنظمة يف فلسفة أبرز منظر  -4
-قتصادية دراسة حالة مؤسسة اجلرارات الفالحية، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة منتوري داء العاملني يف املؤسسات االيم أبوبرطخ عبد الكرمي، دراسة فعالية نظام تقي -5

 .02، ص 2011/2012، -قسنطينة
 .71حمفوظ جودة و آخرون، منظمات األعمال، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل،ص  -6
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الكفاءة و الفعالية مها وجهان متالزمان عندما يتعلق األمر بقياس اإلجنازات كما يعكس ذلك  أن يف الواقع     
إبراز املعىن الذي  ولةاعند حمإال أن هناك فرق بينهما يظهر  1التوجه الذي يعرف األداء انطالقا من البعدين معا،

من زاوية النتائج اليت يصل إليها املسريون و من نه عادة ما ينظر إىل مصطلح الفعالية أتأخذه الفعالية، و عليه نقول 
 حيققها بالشكل املطلوب أو حققاألهداف احملددة، و بأنه أقل فعالية إذا مل  إذا حقق بأنه فعالالبنك وصف يمث 

 2ستطع حتقيقها كليا.يباملرة إذا مل  يوصف بأنه غري فعالجزءا منها فقط، بينما 
أي  3و بالتايل فإن الفعالية هي أداء األعمال الصحيحة، يف حني أن الكفاءة هي أداء األعمال بطريقة صحيحة،     

أن الفعالية عادة ما ينظر إليها من زاوية النتائج اليت يصل إليها املسريون، و من مت وصف الفعالية يكون مبدى حتقيق 
 ختتص ببلوغ النتائج، بينما الكفاءة فهي الوسيلة أو الطريقة  مما جيعلهاة، من املوارد املتاح انطالقااألهداف املسطرة 

يف  ا  للوصول إىل النتائج أو حتقيق  األهداف، و منه يظهر التالزم بني الكفاءة و الفعالية جليّ  املثلى اليت اتبعها البنك
 البنكحتماالت قدرة ادف معني قلت ، فكلما ارتفعت تكاليف حتقيق هالبنك يؤثر سلبا على فعاليتهأن عدم كفاءة 

جتاهني االعالقة املوجودة بني الكفاءة و الفعالية ليست بالضرورة إجيابية بل قد تأخذ  أن و نشري هنا إىل4على البقاء،
       تسم بالكفاءة يف استخدام موارده، ي يعين بالضرورة أنه يف حتقيق األهداف ال الفعال البنكمتعاكسني مبعىن أن 

 عكس صحيح.و ال
القرارات اإلسرتاتيجية اليت تضمن أن األفعال الصحيحة  فضلالنتائج يف األجل الطويل ناجتة عن أ أفضلأي أن      

قد متت بشكل صحيح  العملياتقد نفذت )الفعالية( من خالل املزج بني التصميم و التكنولوجيا اليت تضمن بأن 
توضيح العالقة ميكن  و 6النتيجة احملصل عليها سابقا، بني قارنةاملل و اليت ميكن التعرف عليها من خال 5)الكفاءة(،

 :من خالل الشكل التايلأكثر  الكفاءة و الفعالية بني
   الفعالية.و الكفاءة  بين عالقةال(: 2-2الشكل رقم )

 كفؤ دوار حتقيق األهداف مع عدم وجود إسراف يف امل دحتقيق األهداف مع عدم وجود إسراف يف املوار 
 غير كفؤ دوار عدم حتقيق األهداف مع وجود إسراف يف امل حتقيق األهداف مع وجود إسراف يف املوارد

 .96، ص 2000مان، زيع، عحممد قاسم القريوين، نظرية املنظمة و التنظيم، دار وائل للنشر و التو المصدر: 

                                     
 .87، ص 2001ألداء كمفهوم بني الكفاءة و الفعالية، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، نوفمرب، عبد املليك مزهودة، ا -1
 .  418،  صاملرجع السابققتصادية، نة، أطروحة دكتوراه يف العلوم االشوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقار  -2
 .63، ص 2009قتصاد، مذكرة ماجستري، جامعة بسكرة، اجلزائر،  اجلزائري و دوره يف متويل االساعد، تقييم كفاءة النظام املايل ابتسام -3
 .03، 02بوبرطخ عبد الكرمي، املرجع السابق، ص  -4
 .76ص  ،املرجع السابقو التوزيع، شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنة، دار النفائس للنشر  -5
       ، 2005قتصادية، جامعة املسيلة، ماي ل التسيري الفعال يف املؤسسات االاألول حو  الدويل امللتقىعبد احلميد برحومة قياس الفعالية و الكفاءة يف جماالت اإلنتاج و التصنيع،  -6

 .03ص 
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  Efficience et Performance الكفاءة و األداء ثالثا:
            فكرينامل قبلهتمام املتزايد من املؤسسات، ما جعله ينال اال حيظى مفهوم األداء بأمهية كربى يف تسيري     

و املمارسني يف جمال اإلدارة و التسيري، و هذا من منطق أن األداء ميثل الدافع األساسي لوجود أية  الباحثنيو 
  1.ستمراريةدف الرئيسي أال و هو البقاء و االسهاما يف حتقيق اهلمؤسسة من عدمه، كما يعترب العامل األكثر إ

ر ذلك تعدد املداخل و زوايا النظر ما يربّ  حتديد و ضبط مدلوله، لعلّ  يدفع إىل ضرورة إن أمهية األداء كمصطلح     
املوارد املستعملة يف  من اعتباره مرادفا للكفاءة إىل حصره يف املورد البشري أو تعميمه على مجيعف ،اليت عوجل هبا

و هذه احملتويات كلها تتميز بالديناميكية نظرا لتغري و تطور  2املؤسسة، فضال عن تناوله يف شكله النقدي أو العيين،
مواقف و ظروف املؤسسات بسبب تغري ظروف و عوامل بيئتها اخلارجية و الداخلية على حد سواء، و من جهة 

يف عدم وجود اتفاق بني الكتاب و الدارسني يف حقل التسيري فيما خيص أخرى فقد أسهمت هذه الديناميكية 
احملتوى التعريفي ملفهوم األداء رغم كثرة البحوث و الدراسات اليت تناولت هذا املفهوم، و يرجع ذلك إىل اختالف 

 3من الكتاب. املعايري و املقاييس املعتمدة يف دراسة األداء و قياسه و املتبناة من قبل كل كاتب أو طائفة
الكلمة الالتينية  اشتقاقو من  (To Perform)الكلمة اإلجنليزية  اشتقاقإن مصطلح األداء مستمد من      

(Performer) ،و قد عرفه كل من 4و اليت تعين تنفيذ مهمة أو تأدية عمل"Bromily"  و"Miller" على أنه: 
بصورة جتعلها قادرة على  رية و استغالهلا بكفاءة و فعالية،"انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املالية و البش

  5حتقيق أهدافها".
ني العديد من العوامل )رأس التوفيق ب من خاللينتج  "اإلنتاج اإلمجايل للمؤسسة :أن "Chevalier"كما يرى       
و بالتايل فإن كل عامل سيعطي األداء  ،أما األداء فينحدر أو ينتج مباشرة عن عنصر العمل( العمل، املعرفة... املال

 6الذي يتناسب مع قدراته و مع طبيعة عمله".
قة التوازن بني رضا ستمرارية و البقاء حمقّ "قدرة املؤسسة على اال :األداء على أنه "Peter Drucker"ف و عرّ      

"درجة بلوغ الفرد أو الفريق أو املنظمة  :على أنه "أمحد سيد مصطفى" أيضا و عرفههذا  7املسامهني و العمال"،
  8األهداف املخططة بكفاءة و فعالية".

                                     
 .217، ص 2009/2010، 07اء، جملة الباحث، العدد الشيخ الداوي، حتليل األسس النظرية ملفهوم األد -1
 .85، ص املرجع السابق املليك مزهودة،عبد  -2
 .207الشيخ الداوي، املرجع أعاله، ص  -3

4- Ecosid, Dialogues Autour de La Performance en Entreprise, Edition Harmattan, Paris, 1999, p18. 
 .231، ص 2000اإلدارة اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان، عداد احلسني فالح حسني،  -5
 .86عبد املليك مزهودة، املرجع السابق، ص  -6

7 -Druker, Lavenir du Management Selon Druker, Edition Village Mondial, Paris, 1999, p 73. 
 .415، ص 2002املهارات(، بدون ذكر دار النشر، مصر، أمحد سيد مصطفى، إدارة البشر )األصول و  -8
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مع اخلطط و األهداف على حتقيق النتائج اليت تتطابق  البنك يتمثل يف قدرتهأداء يتضح جليا أن  مما سبق     
مبعىن آخر الفعالية  1، إذن األداء هو الكفاءة و الفعالية معا،حتت تصرفه ثل للموارد املوضوعةستغالل األماملرسومة باال

هي فعل األشياء الصحيحة أما الكفاءة فهي فعل األشياء بالشكل الصحيح، و مها يتفاعالن معا لينتجا األداء 
 2"البحث عن أكرب إنتاج و يف نفس الوقت حتقيق منو دائم". يعرب عنمبفهومه الكامل و الذي 

من هنا يتضح بأن املفاهيم اليت ورد ذكرها سابقا )الكفاءة، الفعالية،األداء( هي مفاهيم تعكس األبعاد املختلفة      
لعمل و تأديته على الوجه لعمليات إجناز املهام الوظيفية )ضمنها العملية اإلنتاجية(، فإذا نظرنا هلا من زاوية إجناز ا

من زاوية مدى حتقق األهداف احملددة فإن ذلك يشري إىل الفعالية، أما إذا  فإن ذلك يشري إىل األداء، أما  املطلوب
 3كان املنظور يتعلق بالكيفية اليت يتم هبا حتقيق هذه األهداف فإن األمر يف هذه احلالة يتعلق بالكفاءة.

األداء إذا كان ة من مستويات جيد أنه حقق متكن من بلوغ أهدافه البنك الذيو بالتايل ال ميكن احلكم على      
توظيف كامل من  اليت متكن للبنك،كذلك بالنسبة البنوك األخرىمن  نظراءهالكثري من املوارد يفوق  ذلك قد كلفه

نتائج دون مستوى األهداف املرسومة، و منه ميكن القول بأن األداء ميثل العالقة بني ق يحقلتاملوارد املتاحة لديه 
      و ميكن التعبري عنه مبعايري كمية  -و وقت إىل غري ذلكأختالف طبيعته مال على ا-النتيجة و اجملهود املبذول 

مستوى معني من عند و نوعية أو هو تعبري عن مستوى معني من األهداف احملققة سواء اإلسرتاتيجية أو التشغيلية 
 : التايلل الشكل ء  من خالاالعالقة بني الكفاءة و األد ميكن توضيح و 4الضرورية، اليفاملوارد أو التك

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
اجستري يف علوم التسيري، امل رسالة لنيل شهادة(، 2000-2002عة الكوابل ببسكرة )قتصادية قياس و تقييم، دراسة حالة مؤسسة صنال عشي، األداء املايل للمؤسسة االعاد -1

 .15، ص 2001/2002
 .22، ص 2011/2012اجستري يف العلوم التجارية، فرع تسويق، جامعة اجلزائر، لنيل شهادة املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملة، رسالة مزغيش عبد احلليم، حتسني أداء امل -2
 .389الوطين للتجارة، ص  قتصادية الواقع و التحديات، املعهدرية و التحوالت االصاحل خالص، تقييم كفاءة األداء يف القطاع املصريف، ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائ -3
 .88عبد املليك مزهودة، املرجع السابق، ص  -4
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 .العالقة بين الكفاءة و الفعالية و األداء(: 3-2الشكل )
 

 

 
 التكاليف النتائج         الكفاءة: الفعالية:

 
 .83، ص سابقملرجع الارنة، شوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقاالمصدر: 

 المطلب الثاني: تطور مفهوم الكفاءة. 
ة يف كيفية ختصيص املوارد قتصادية األساسية، و املتمثليف الفكر الرأمسايل باملشكلة اال ارتبط مفهوم الكفاءة     

    نادرة" حيث املوارد حمدودة و الندرةقتصادية ب "و اليت تعرف يف األدبيات اال 1احملدودة لتلبية احلاجيات املتجددة،
 . النادرةو ال ميكن هدرها أو تضييعها، و عليه فالكفاءة من هذا املنظور تعين عدم هدر املوارد 

 .ي للكفاءة: المفهوم الكالسيكالفرع األول
الذي طور صياغة  (1932-1848يل "ألفريد باريتو" )قتصادي اإليطام الكفاءة تارخييا إىل املفكر االيعود مفهو      

إذا  ؤةو الذي يفرتض أن أي وحدة اختاذ قرار تكون غري كف 2،"أمثلية باريتو"أصبح يعرف ب هذا املفهوم الذي

                                     
، دراسة تطبيقية لعينة من املستشفيات (DEA)حممد اجلموعي قريشي، احلاج عرابة، قياس كفاءة اخلدمات الصحية يف املستشفيات اجلزائرية باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات  -1

 .12، ص 2012، 11عدد اجلزائرية، جملة الباحث، ال
كمي، كلية   اقتصادقتصادية، ختصص اجستري يف العلوم االامل رسالة لنيل شهادة، (DEA)زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات  -2

 .103، ص 2012/2013، 3قتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر العلوم اال

 المخرجات
 

      النشاط               
 

                  

 
                             الوسائل                  املوارد              

 
 األداء 

 التكاليف
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دخالت امل أقل من األخرى إنتاج نفس الكمية من املخرجات بكميةاستطاعت وحدة أخرى أو مزيج من الوحدات 
ميكن إعادة  حبيث ال 1إذا حتقق العكس، "كفاءة باريتو"تكون الوحدة هلا  يف حنيأو بدون زيادة يف أي مورد آخر، 

ض يفختدون بختصيص املوارد أو إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بأي طريقة تؤدي إىل زيادة املخرجات من منتج 
 2املخرجات من منتج آخر.

لى ع إلدارة العلميةاإبراز  و إنشاء يفجمموعة من املهندسني الذين يرجع إليهم الفضل و قد رافق "ألفريد باريتو"       
ميرسون" ( و "هارجنتون إ1924-1868"فرانك جلربت" )( و1915-1856غرار "فريديريك تايلور" )

ميكن  سائل اليتو الن عة على تصحيح النشاطات اإلنتاجية و البحث (، حيث ركزت اإلدارة العلمي1873-1931)
      اليب اإلنتاجسألسرع أشاف اسطة اكتأن حتقق احلد األقصى من الكفاءة، كما استهدف "تايلور" زيادة اإلنتاج بو 

 يف نفس الوقت. جهداو أكثرها كفاءة و أقلها 
يعترب "لوثر جوليك" من أهم مفكري  كماو تعترب أفكار املهندس "هنري فايول" القاعدة األساسية حلركة اإلدارة،       

اقرتاح الوسائل اليت جتعل األجهزة احلكومية أكثر كفاءة،  إىلهتمامه بالكفاءة، حيث هتدف كتاباته احركة اإلدارة يف 
 3و اليت على أساسها ميكن أن تبىن اإلدارة العلمية. هريةو و ينظر إىل الكفاءة على أهنا القيمة اجل

الكفاءة الفنية معتربا أن املنتج يكون كفؤ فنيا إذا تطلبت الزيادة يف  1951عام  "Koopmans"و قد عرف      
إحدى املخرجات التقليل من خمرجات أخرى أو الزيادة يف إحدى املدخالت، و العكس صحيح أي يتطلب 

 4التخفيض يف إحدى املدخالت الزيادة يف مدخالت أخرى أو خفض إحدى املخرجات.
 م الحديث للكفاءة.: المفهو الفرع الثاني

نقطة مرجعية  تعيني يهدف إىلالذي  (Benchmarking)يرتبط مفهوم الكفاءة اجلديد مبصطلح املعيارية      
 رييةالكفاءة التسي نظمة أوءة املاالقياس، و يظهر مصطلح الكفاءة املرجعية كمفهوم لقياس كفعملية تفيدنا يف إجراء 

      ، التسيرييةكفاءة ال وياتيد مستلتحد االسرتاتيجيةة و كيفية اختاذ قراراهتا قياس نوعية اإلدارة الداخلي من خالل
 حاليت تسمنتاجية دود اإلد احلحتدي يف أدوات مفيدة دورا مهما ملا تتوفر عليه مناملقارنة املرجعية  تلعب هنا و
 تية.  قاعدة املعلومابادل الريق تطعن  ألكثر كفاءة أو ذات األداء اجليدمن الوحدات ا االستفادةوحدات غري الكفؤة لل

                                     
جستري يف إدارة األعمال من  لنيل شهادة املاة رامي هنيل مهنا، تقييم كفاءة أداء اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفيات احلكومية يف قطاع غزة باستخدام حتليل مغلف البيانات، رسال -1

 .32، ص 2014كلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
ماجستري يف علوم  رسالة لنيل شهادة، دراسة حالة جامعة سعيدة، (DEA)اءة اجلامعة اجلزائرية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات طلحة عبد القادر، حماولة قياس كف -2

 .15، ص 2011/2012التسيري ختصص حوكمت الشركات، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
 .104، 103، ص السابقزينب عمراوي، املرجع  -3
 .80، ص املرجع السابقعبد الكرمي منصوري،  -4
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مقارنة الكفاءة مع احلدود القصوى، و يعود يف األساس النظري لألساليب املعتمدة  "Farell"تعترب أعمال      
بقياس كفاءة القطاع الفالحي يف الواليات املتحدة  1957سنة  "فاريل"سنة مضت أين قام  (50)ذلك إىل مخسني 
يعين أن بعض و الذي كانت تقديرات اإلنتاج عبارة عن متوسطات   بعدما ة مع النقاط القصوى، األمريكية باملقارن

استخدام الكفاءة  "فاريل"الشركات تنتج أقل أو أكثر من املتوسط، و عوضا عن استخدام إنتاجية كل مدخل اقرتح 
ا يصطلح عليه بالكفاءة ميا للشركة أو درس كفاءة اإلدارة العل "فاريل"اإلنتاجية الكلية لنشاط الشركة و بذلك فإن 

سواء اليت هتدف إىل الربح أو اليت ال هتدف لوب على مجيع املنشئات اإلنتاجية التنظيمية، و ميكن أن يطبق هذا األس
بذلك فكرة قياس ليقصي مصطلح "حدود اإلنتاج"  "فاريل"أدخل  كماإىل الربح، سواء اخلدمية منها أو السلعية،  

سبية اليت يتم ية املبنية على حالة مثالية حمددة مسبقا، و مستعمال عوضا عنها مصطلح الكفاءة النالكفاءة النظر 
 1حنراف عن أحسن أداء يف العينة املراد قياس كفاءهتا.قياسها بقيمة اال

تتكون من الكفاءة  ؤسسةللم (Economic Efficiency)قتصادية ( أن الكفاءة اال1957بني فاريل ) لقد     
  2(.Allocative Efficiency ) التوظيفيةو الكفاءة  (Technical Efficiency)التقنية 
يف احلصول على أكرب قدر أو كمية من  البنكقدرة  Technical Efficiency (TE) الكفاءة التقنيةو تعين      

و هذا يشري إىل  3،بغض النظر عن تكلفتهامن املدخالت  قدراملخرجات بغض النظر عن سعرها، أو استخدام أقل 
و تتحقق الكفاءة الفنية لإلنتاج عند الوصول إىل احلجم األمثل أي عندما يتم  4عدم وجود هدر يف املدخالت،

مبعىن النظر إىل جانب املخرجات بتعظيمها أو النظر إىل  5،اإلنتاج عند أدىن مستوى ممكن من التكلفة املتوسطة
 6جانب املدخالت بتقليلها.

على اختيار املزيج األمثل من البنك قدرة  Allocative Efficiency (AE) الكفاءة التخصيصية تعين بينما     
خرجات، أي مبعىن األخذ مللغرض زيادة ا دخالتاملدخالت لغرض تقليل التكلفة أو اختيار التشكيلة املثلى من امل

 7أحيانا بالكفاءة السعرية. مما جعل البعض يسميهاعتبار السعر كذلك بعني اال

                                     
 .85، 84، ص 81، ص املرجع السابقعبد الكرمي منصوري،  -1
 دكتوراه، جامعة سانت كلمنتسال أطروحة لنيل شهادةفريد خليوي محادي الدليمي، قياس الكفاءة النسبية لقطاع صناعة السكر يف باكستان باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات،  -2

 .27، ص 2008العاملية، 
، العدد 16لوم الطبيعية و الطبية، اجمللد خالد رمحة اهلل خضر قناوي، مصطفى أمحد صاحل الفكي، قياس الكفاءة النسبية للكليات األهلية باستخدام حتليل تطويق البيانات، جملة الع -3

 .95، ص 02
 .81ص  املرجع أعاله،عبد الكرمي منصوري،  -4
دكتوراه يف ال لنيل شهادة ق على مصر، أطروحةقتصادية و ترشيد اإلنفاق العام مع التطبيبائية و دورها يف رفع الكفاءة االعبد رزاق أبو زيد، اخلصخصة يف قطاع الطاقة الكهر مها حممود  -5

 . 95، ص 2005قتصاد العام، كلية التجارة، جامعة عني مشس، اال
 .04، ص 2011، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 104، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد وليد عبد مواله، كفاءة البنوك العربية -6

7- Mohamed E. Chaffai, Michel Dietsch, Mesures De L’efficience Technique et De L’efficience Allocative par Les Fonctions De 
Distance et Application aux Banques Européennes, Revue économique, Vol 50, N° 03, 1999, p 634. 
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 Imput Oriented Measures   دخالي )المدخلي(مؤشر الكفاءة ذات التوجه اإل أوال:

املدخالت تناسبيا بدون تقليص  ختفيض تعرف الكفاءة من جانب املدخالت بالكمية اليت ميكن هبا      
 1املخرجات.

 , X1)من املدخالت  اثننيتستخدم  ؤسسةقد عرب "فاريل" عن أفكاره من خالل مثال بسيط يتمثل يف مو      

X2)  إلنتاج خمرج واحد(Q) اإلنتاجية تعمل  ؤسساتمجيع امل اليت تفرتض أن حتت فرضية ثبات عوائد احلجم
   الذي يسمح بقياس الكفاءة الفنية ( 2-4يف الشكل )  ’SSبكفاءة تقنية كاملة، و يظهر ذلك من خالل املنحىن 

 2و التوظيفية.
 المدخلي(.(: مؤشر الكفاءة الفنية و التخصيصية ذات التوجه اإلدخالي )2-4الشكل رقم )

 
Source: M.J. Farrell, The Measurement Of Productive Efficiency, Journal Of The 

Royal Statistical Society, Series A (General), Vol 120, N° 03, 1957, p 254. 

متثل نقاط االستخدام ذات بعبارة أخرى  بأقصى كفاءة Yتقنية املدخالت إلنتاج وحدة واحدة من  ’SSميثل     
   3.منحىن التكلفة املتساوية إلنتاج الوحدة  AA’ ينما ميثلب ،Yالكفاءة الكاملة إلنتاج وحدة من الناتج 

التقنية كفاءته إلنتاج وحدة من املخرجات، فإن   Pستخدم كمية من املدخالت احملددة بالنقطة ي البنكإذا كان ف     
دون  (Imput)املطلوب يف استهالك املدخالت  ، و اليت تشري إىل مدى التخفيضPQميكن التعبري عنها باملسافة 

                                     
 .96، 95خالد رمحة اهلل خضر قناوي، مصطفى أمحد صاحل الفكي، املرجع السابق، ص  -1

2- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, An Introduction to Efficiency and Productivity analysis, Springer, 
Second Edition, 1998, p 52. 

 .17، الكويت، ص 08مطفى باكر، مؤشرات األرقام القياسية، املعهد العريب للتخطيط، جملة جسر التنمية، رقم  -3
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 Pلتصبح ( X1, X2)املطلوب يف استهالك املدخالت  التخفيض، أي كمية (Output)التقليص من كمية اإلنتاج 
 1تتمتع بكفاءة تقنية.

 2باملعادلة التالية: OPمن املدخالت على الشعاع  Pستخدم ي بنك الذيو حيسب مؤشر الكفاءة التقنية لل     
TEi= OQ/OP 

 .بنكمؤشر الكفاءة التقنية )الفنية( لل: متثل TEحيث أن      
 3و تساوي الكفاءة التقنية )الفنية( يف نفس الوقت:     

TEi= 1-QP/OP 
 .بنكمؤشر الكفاءة التقنية )الفنية( لل TE و متثل أيضا     
يف حني تاز بعدم الكفاءة الفنية )التقنية( مي البنكأن  0، حيث تدل القيمة 1و  0و يأخذ املؤشر القيم ما بني      
 4كاملة.  تقنيةتاز بكفاءة مي هعلى أن 1القيمة  تعرب

تكاليف  ه منختفيض متثل املقدار الذي ميكن  RQ، فإن املسافة ’AAمبعرفة خط ميل متاثل التكلفة لإلنتاج      
و هو ما يعرف بالكفاءة التخصيصية ، Qبدال عن النقطة  ’Qبتخصيص املدخالت حسب النقطة  Yإنتاج الوحدة 

 6باملعادلة التالية: OP،5)التوظيفية( و اليت ميكن حساهبا على الشعاع 
AEi= OR/OQ 

 .بنك: متثل مؤشر الكفاءة التخصيصية )التوظيفية( للAEحيث أن 
و ذلك من خالل استخدام  Yمن املقدار الذي ميكن ختفيضه من تكاليف إنتاج الوحدة  RQمتثل املسافة      

 Q.7بدال من النقطة  Q’مدخالت حسب النقطة 
حاصل ضرب الكفاءة الفنية )التقنية( بالكفاءة التخصيصية : "بأهنا "فاريل"قتصادية حسب تعرف الكفاءة اال     

 9:و تكتب على الشكل التايل 8،")التوظيفية(
EEi= OR/OP= OQ/OPxOR/OQ=TExAE 

                                     
1- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, An Introduction to Efficiency and Productivity analysis, Op-Cit, p 52. 

 .17طلحة عبد القادر، املرجع السابق، ص  -2
3- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, Op.Cit, p 52. 

 .83، ص املرجع السابقعبد الكرمي منصوري،  -4
 .122ص  املرجع السابق،رامي هنيل مهنا،  -5

6- M.J. Farrell, Op-Cit, p 254. 
 .18، 17، ص املرجع السابقمطفى باكر،  -7

8- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, Op.Cit, p 53. 
  .17ص طلحة عبد القادر، املرجع السابق،  -9
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 .بنكلل)التكلفية( قتصادية اال: متثل مؤشر الكفاءة EEحيث أن 
 Output Oriented Measures مؤشر الكفاءة ذات التوجه اإلخراجي )المخرجي( ثانيا:
تعرف الكفاءة من جانب املخرجات بأهنا الكمية اليت ميكن هبا زيادة املخرجات تناسبيا بدون تقليص كمية      

 1املدخالت.
 باستخدام Y2و  Y1نوعني من املخرجات  ينتج لبنكاخلريطة التقنية للمخرجات  (5-2)يوضح الشكل      

 2حتت ظروف تقنية تتميز بثبات اقتصاديات احلجم. X1 واحد مدخل إنتاج
و التخصيصية ذات التوجه اإلخراجي )المخرجي(. التقنية(: مؤشر الكفاءة 5-2الشكل رقم )

 
Source : Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, Op.Cit, p 55. 

    
بنك غري   Aتساوي اإليرادات، بينما متثل النقطة  ’DD كما ميثل اخلطمنحىن إمكانية اإلنتاج،    ’ZZميثل     

و عليه ميكننا  X1خل دون أي زيادة من املد Bزيادة اخلدمة املنتجة إىل مستوى إنتاج النقطة  هميكن كفء ألن
  4حسب القوانني التالية: 3حساب الكفاءة بالتوجه اإلخراجي )املخرجي(

TE0= OA/OB 
 .بنك: متثل مؤشر الكفاءة التقنية ذات التوجه اإلخراجي للTEحيث أن 

 

                                     
 .29فريد خليوي محادي الدليمي، املرجع السابق، ص  -1
 .18، ص السابقمطفى باكر، املرجع  -2
 .123مهنا، املرجع السابق، ص رامي هنيل  -3

4- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, Op.Cit, p 55. 
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و بقدر تراجع ، قيمة "واحد" إىل الكفاءة التامة و ترتاوح قيم الكفاءة التقنية بني "صفر" و "واحد"، حيث تشري     
 1القيمة قبل "واحد" يرتاجع مستوى الكفاءة.

 2ي ميكن زيادته من املخرجات دون إدخال إضايف.ثل عدم الكفاءة التقنية و هو القدر الذمت ABاملسافة      
اليت تنتج عند  بنكالسعر النسيب للمخرجات و حيسب مؤشر الكفاءة التوظيفية لل ’DDميثل ميل املستقيم      

 4بالقانون التايل:OC،3على الشعاع  B’بدال عن Bطة النق
AE0= OR/OQ 

 .لىثامل يةخصيصالت متثل قيمة الكفاءة و هذه األخرية "الواحد"و  ر"ف"الصو يأخذ املؤشر القيم      
 B،5بدال عن  B’متثل الزيادة يف اإليرادات اليت ميكن حتقيقها بتوظيف املخرجات حسب املستوى  BC املسافة     

 6: التايل حسب القانون بنكقتصادية الكاملة لليف الكفاءة االتعر  من هنا ميكن و
EE0=OA/OC= OA/OB*OB/OC= TE0*AE0  

 .بنكلل( الدخليةقتصادية )اال: متثل مؤشر الكفاءة EE0حيث أن 
 حلجم.اديات ات اقتصاملخرجات فقط يف حالة ثبا وتتساوى قيم مؤشرات الكفاءة من جانيب املدخالت      

 لمطلب الثالث: أنواع الكفاءة.ا
املفهوم وفق مستويات  ميكن شرح و توضيح مفهوم الكفاءة بشكل تفصيلي و دقيق من خالل دراسة هذا     

 ,Cooper)لباحثون ابناء على ذلك قسم  7(،قتصاد ككلملؤسسة، الصناعة، االا)قتصادي الثالث التحليل اال

2010( ،)Mcglynn, 2008( ،)Simiar, 2007 andDaraio  )نها ثالث نستعرض م 8،الكفاءة لعدة أنواع
لصناعة و كفاءة ختصيص املوارد قتصادية أو اإلنتاجية للمؤسسة و الكفاءة اهليكلية لرئيسية و هي الكفاءة اال

 x.9اءة باإلضافة إىل مفاهيم أخرى للكفاءة مثل الكف كل، هذاقتصاد كلال
 

                                     
لة اخلليج العريب، العدد لعربية السعودية،  جملة رسانياف بن رشيد اجلابري، سامي بن عودة السيد، حتليل مغلف البيانات لقياس كفاءة مدارس البنني الثانوية باملدينة املنورة يف اململكة ا -1

 .19،  ص 117
2- Coelli, T.J, Rao, D.S.P, O’Donnell, C.J, & Battese, G.E, Op.Cit, p 55. 

 .30فريخ خليوي محادي الدليمي، املرجع السابق، ص  -3
 .17طلحة عبد القادر، املرجع السابق، ص  -4
 ..84، ص ، املرجع السابق(DEA)عبد الكرمي منصوري، حماولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -5
 .19مصطفى بابكر، املرجع السابق، ص  -6
 .85شوقي بورقبة، املرجع السابق، ص  -7
 .31رامي هنيل مهنا، املرجع السابق، ص  -8
 .08رجع السابق، ص جعدي شريفة، امل -9
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 Structural Efficiency الفرع األول: الكفاءة الهيكيلية
حيث اقرتح األستاذ  1عن الكفاءة التقنية للصناعة، (Structural Efficiency)يعرب مفهوم الكفاءة اهليكلية      

حتسنها  تمرار تطور الصناعة ويهدف إىل قياس مدى اس الذي 19572هذا النوع ألول مرة سنة  (Farrell)فاريل 
 عتماد على أفضل مؤسساهتا. باال

قنية للمؤسسات اليت تشكل حبساب املعدل املرجح للكفاءة الت "فاريل"اهليكلية للصناعة حسب  ةتقاس الكفاء     
 4و حيسب من خالل العالقة التالية:  3،و يكون الرتجيح مبعامل الكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة الصناعة

 

 معامل الكمية لكل مؤسسة =            
 

مفهوم الكفاءة خالل الفرتة ما بني يف تطوير  "Hjalmarsson"و  "Forsund" الباحثني ساهملقد     
        حني رأوا أن حساب الكفاءة اهليكلية للصناعة يتم بأخذ املتوسط احلسايب للمدخالت 5،(1974-1978)

ة و لكنه ليس كفئا من الناحية الذي قد يكون كفئا من الناحية التقني 6،و املخرجات بدال من املعدل املرجح
 7قتصادية، و ذلك اعتمادا على فرضية عدم جتانس دوال اإلنتاج للمؤسسات داخل الصناعة.اال

و مها الكفاءة التقنية  8،لية للصناعةنوعني أو مقياسني للكفاءة اهليكعلى  1978وقد أمثرت دراستهما سنة      
 9اهليكلية و كفاءة احلجم اهليكلية و هذا يف حالة عدم جتانس دوال اإلنتاج.

 
 
 
 

                                     
 .85، ص السابقشوقي بورقبة، املرجع  -1
 .08جعدي شريفة، املرجع أعاله، ص  -2
 .111زينب عمراوي، املرجع السابق، ص  -3

4- Farrell, M.J, The Measurement Of Productive Efficiency, JRSS, Series A, 1957, 120, P 258.   
 .14ص  املرجع السابق، ،قريشي حممد اجلموعي  -5
، دراسة تطبيقية (DEA)ستخدامية للموارد املتاحة يف املؤسسات اخلدمية باستخدام أسلوب حتليل التطويقي البيانات احلفيظ، قادري رياض، الكفاءة اال بن لباد حممد، عباس عبد  -6

 .476، ص 2016، على جامعة تلمسان، املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان جودة التعليم العايل
 اجستري يف احملاسبة امل رسالة لنيل شهادةدراسة تطبيقية على املصارف احمللية يف فلسطني،  SFAهناد ناهض فؤاد اهلبيل، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية   -7

 .24، ص 2013و التمويل، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 
 .85، ص أعالهجع شوقي بورقبة املر  -8
 .111، ص أعالهزينب عمراوي، املرجع  -9

 للمؤسسةالكمية المنتجة 
 الكمية المنتجة للصناعة
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 Structural Technical Efficiency أوال: الكفاءة التقنية الهيكلية
  2دخار يف املدخالت.و هي تقيس مستوى اال، 1بعوامل اإلنتاج املتاحة مستوى من اإلنتاجهي إنتاج أقصى      

 Structural Scale Efficiency ثانيا: الكفاءة الهيكلية للحجم
تقيس مستوى الزيادة يف اإلنتاج و ذلك بالنسبة  و 3،هي التغري للمخرجات احملققة إىل التغري النسيب للمدخالت      

 4للمؤسسة أو الصناعة.
 سسة.الفرع الثاني: الكفاءة اإلنتاجية أو التشغيلية للمؤ 

قتصادي، و تنعكس آثارها على املشروعات اسيا من عناصر النمو و التقدم االتعترب الكفاءة اإلنتاجية عنصرا أس     
الفردية و على اجملتمع بصفة عامة، و هو ما يدعونا إىل التأكد من أمهية الكفاءة اإلنتاجية اليت تعترب هدفا أساسيا 

  5جتند طاقات العمل و أساليبه كلها لتحقيقه.لإلدارة يف املشروعات احلديثة اليت 
تعرف الكفاءة اإلنتاجية بأهنا العالقة بني كمية املوارد املستخدمة و النتائج احملققة، من خالل تعظيم املخرجات      

 . 6أو ختفيض الكمية املستخدمة  من املدخالت للوصول إىل حجم معني من املخرجات
و تقاس  الكفاءة اإلنتاجية على أهنا "العالقة بني املدخالت و املخرجات "Stigler"كما عرف       

ة"، و تتحقق الكفاءة القصوى بالعالقة التالية : املخرجات الفعلية/ املخرجات القصوى من املوارد املتاح
 7تساوي هذه النسبة "الواحد" عندما يساوى الناتج احلدي لعوامل اإلنتاج تكلفة كل عامل. عند

و بالتايل تعين الكفاءة اإلنتاجية حتديد أفضل كمية من املوارد اإلنتاجية اليت ميكن اجلمع بينها      
إلنتاج حجم معني من اإلنتاج على أساس تكنولوجيا اإلنتاج السائدة يف صناعة ما و على أساس هذه 

                                     
 .08سابق، ص لجعدي شريفة، املرجع ا -1
، جملة 2011من املستشفيات لسنة قريشي حممد اجلموعي، قياس كفاءة اخلدمات الصحية يف املستشفيات اجلزائرية باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات دراسة تطبيقية لعينة   -2

 .13، ص 2012، 11العدد الباحث، 
 .08، ص أعالهجعدي شريفة، املرجع  -3
اجستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، امل رسالة لنيل شهادةحممود سليم عبد الكرمي النجار، تقييم الكفاءة املالية لنظام التأمني الصحي احلكومي يف قطاع غزة،  -4

 .17، ص 2015فلسطني، 
اجستري يف العلوم امل رسالة لنيل شهادةكرة، مهدي، الكفاءة اإلنتاجية و دورها يف اختيار اإلسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية، دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسمونري  -5
 .33، ص 2011/2012قتصاد صناعي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اقتصادية، ختصص اال

 .08ه، ص جعدي شريفة، املرجع أعال -6
7- Stigler G. J. The theory of price, 4 E, Macmillan publishing company, New York, USA, 1960, p 102. 



 اهية الكف اءة البنكيةم              الفصل الثاني:                                               -الباب األول

 
72 

 خمرجات وفقا ملواصفات القدرة على حتويل املدخالت إىلو بعبارة أخرى تقيس الكفاءة اإلنتاجية  1،املوارد
 2حمددة بأقل تكلفة ممكنة.

حيث تتضمن العملية اإلنتاجية أو التشغيلية جانبني: اجلانب األول تقين يتمثل يف كمية املخرجات الناجتة عن      
يتمثل يف أسعار املدخالت، و عليه فالكفاءة  خاص بالتكاليفاستخدام كمية من املدخالت، و اجلانب الثاين 

      3،(Cost Efficiency)اجية هي حمصلة الكفاءة التقنية و الكفاءة السعرية أو ما يعرف بكفاءة التكلفة اإلنت
ستخدم تعبري الكفاءة اإلنتاجية للداللة على مدى النجاح يف استخدام عوامل )عناصر( اإلنتاج جمتمعة، كما و ي  

و مقارنة نسبة الكفاءة اإلنتاجية بني  على حدىلكل عامل من تلك العوامل ميكن أن تقاس الكفاءة اإلنتاجية 
لحكم على لأو حىت بني الدول املختلفة  للمشروع الواحد يف فرتات خمتلفة أو ،املشروعات املختلفة يف ذات الصناعة

  4قدرة اإلدارة )املنظمة( يف استغالل الطاقات اإلنتاجية.
 5تالية:و ميكن التعبري عن الكفاءة اإلنتاجية بالعالقة ال     

 
 
 
 

أو املتوقعة ألن الكفاءة تعين مفهوم الكفاءة اإلنتاجية مبدى تطابق املخرجات الفعلية مع القياسية  ميكن تفسري     
ستعمال لعناصر اإلنتاج هبدف انتفاع هبا إلجناز األهداف أو أهنا متثل أمثل االستخدام األمثل للمدخالت و اال

 6جية.احلصول على أقصى نفع من تلك العناصر الداخلة يف العملية اإلنتا
 
 
 
 

                                     
 .263، ص 2010، 85قتصاد، العدد حتكارية، جملة اإلدارة و اال، األمثلية يف أسواق املنافسة االخالد طه عبد الكرمي -1
 .33، ص السابقمونري مهدي، املرجع  -2
 .84شوقي بورقبة، املرجع السابق، ص  -3
 .33، ص  أعالهمونري مهدي، املرجع   -4
 .55التغري التقين، العمل و رأس املال، دار البداية، عمان، األردن، ص  -اإلنتاجية و الكفاءات–نبيل إبراهيم حممود، حتليل املتغريات  -5
 .36، ص 2004اجلودة الشاملة، الورق للنشر و التوزيع، عمان، الفضل مؤيد عبد احلسني، الطائي يوسف حمجم، إدارة  -6

 المخرجات المحققة )اإلنتاج الفعلي(                                  
 الكفاءة اإلنتاجية = 

 المخرجات القياسية أو المخططة )اإلنتاج القياسي أو المخطط(                      
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 1و بالتايل لكي حتقق إنتاجية عالية أي ما يدعى )بالكفاءة اإلنتاجية( يتم إتباع إحدى الطرق التالية:     
 زيادة قيمة املنتج النهائي مع بقاء املوارد املستخدمة ثابتة. -
 زيادة قيمة املنتج النهائي مع زيادة املوارد املستخدمة بنسبة أقل. -
 اإلنقاص يف قيمة املوارد املستخدمة. النهائي ثابتة مع قاء قيمة املنتجب -
 قيمة املوارد بنسبة أعلى. ختفيضقيمة املنتج النهائي مع  ختفيض -

 الفرع الثالث: كفاءة تخصيص الموارد.
جتماعية للمجتمع الناجتة عن عدم استخدام أو فاءة إىل قياس خسارة الرفاهية االيهدف هذا النوع من الك     

 2املوارد بشكل أمثل.ختصيص 
يف ختصيص املوارد ينتج عنها خسارة يف رفاهية اجملتمع، غري أن أدلة  عدم الكفاءةيرى معظم الباحثني أن حيث      

ثل أقل من ميعن عدم التخصيص الكفء للموارد  سارة يف الرفاه االجتماعي الناتجالدراسات التطبيقية تبني أن اخل
وارد على  بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، و يعتمد يف حتليل كفاءة ختصيص املمن الناتج الوطين اإلمجايل 1%

حتكار التام حبالة املنافسة التامة، و ذلك من أجل قياس عملية تقدير اخلسارة االجتماعية عن طريق مقارنة حالة اال
 3ة املنافسة التامة.حتكار إىل حالد التحول من حالة االفائض املستهلك و فائض املنتج الناتج عن

زيع األمثل للموارد على خمتلف االستخدامات و بالتايل فكفاءة ختصيص املوارد تشري إىل الطريقة اليت يتم هبا التو      
تكاليف استخدامها، و بالتايل فكفاءة ختصيص املوارد تشري إىل أفضل توليفة من  البديلة هلا، مع األخذ بعني االعتبار

 4قل تكلفة ممكنة.عناصر اإلنتاج بأ
 الفرع الرابع: الكفاءة إكس.

ما يسمى  الذي أوضح Leibenstein"5"قتصادي ليبنشتاين " جاء به اخلبري االxإن مفهوم "الكفاءة      
رض مع تتعا بديهية مقبولة يف النظرية االقتصادية و و هي نظرية مثرية للجدل 6،" ألول مرة للمؤسساتx "الكفاءة 

 ؤسساتد و ال املاتنشأ من حقيقة أن "ال األفر  ليبنشتاين أن "عدم الكفاءة" يرى، حيث تعظيم املنفعةفرضية سلوك 
 7.، كما أهنا ال تبحث عن املعلومات على حنو فعال قدر استطاعتها"عند املستوى املطلوبتعمل 

                                     
 .33، 32، ص  السابقمونري مهدي، املرجع   -1
 .25هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  -2
  .17حممود سليم عبد الكرمي النجار، املرجع السابق، ص  -3
 .136ص  املرجع السابق،عبد احلميد بوخاري، على بن ساحة،  -4
 .1966اليت أصدرها عام  "  Efficiency-Allocative Efficiency VS X"يف مقالته   x ، و يعترب أول من جاء بنظرية الكفاءة 1922قتصادي ولد عام اخبري  -5
 .19طلحة عبد القادر،املرجع السابق، ص  -6
 .33رامي هنيل، املرجع السابق، ص  -7
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 :أمههامن  وفرتاضات الرئيسية جمموعة من اال "Leibenstein"ليبنشتاين بناء على ذلك وضع      
      خنفاض يف العمل بسبب الرتكيز يف العمل من قبل املديرين )املسريين( الذين يركزون على الشؤون املالية يعود اال -

و هو أحد أهم أنواع املشاكل اليت تعانيها 1،و اإلنتاج بكفاءة ؤسسةو التجارية )األرباح( أكثر من تشغيل امل
 2الكفاءة. تدينيعترب أحد أسباب  ما تمثلة يف تضارب املصاحل بني املسامهني و إدارة املنظمة، و هواملؤسسات و امل

أن األفراد هم الوحدات األساسية للتحليل، فعلى سبيل املثال يف النظرية  "Leibenstein"ليبنشتاين اعترب  -
أن يوضح من خالل  "Leibenstein"ين هي وحدات التحليل، و يريد ليبنشتا املؤسساتالنيوكالسيكية األسر و 

يعتمد  ؤسسةاألداء العام للم حيث أنإما بطريقة إجيابية أو سلبية،  ؤسساتذلك أن لألفراد تأثري كبري على أداء امل
 3على أداء األفراد العاملني فيها.

يف ظل وجود نظام حوافز قوي سيحرص املوظفني على حتقيق مستوى إنتاجي قريب من املستوى األمثل و يف ظل  -
 4.الذي ترى املؤسسة أنه األمثلظروف أخرى )حمفزات أكثر( قد يفوق املستوى 

          خصيص املوارد على مستوى املؤسسة هي مقياس إضايف لت "الكفاءة إكس"و بالتايل فإن      
و بشكل أكثر حتديدا هي  5،قتصاد ككل، إال أهنا تعترب خاصية مميزة للقطاع العاماالو و الصناعة  

ناتج معني إىل التكاليف الفعلية اليت من نسبة احلد األدىن من التكاليف اليت ميكن إنفاقها إلنتاج حزمة 
 7و ميكن قياسها بالعالقة التالية:6مت إنفاقها،

 
 
 
 
 
 

                                     
1- Leibenstein, H, Allocative Efficiency vs. "XEfficiency". American Economic Association , 1966, p 406. 
2- Hillier, D., Clacher, I., Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill Education 

(UK) Limited. 2011, p 19. 
3-  Taylor, J., & Taylor, RPerformance Indicators in Academia: An X-Efficiency Approach? EBSCO Publishing,2003, p 75. 

 .18، 17مود سامل عبد الكرمي النجار، املرجع السابق، ص حم -4
 .33زينب عمراوي، املرجع السابق، ص  -5
 .33، ص السابقرامي هنيل مهنا، املرجع  -6
 .33زينب عمراوي، املرجع أعاله، ص  -7

 ستخدام الحقيقي )الفعلي( للموارداال –ستخدام الموارد )إكس(= الكفاءة القصوى ال xدرجة الكفاءة 
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 الفرع الخامس: الكفاءة النسبية.
هي مقارنة درجة الكفاءة بني املؤسسات داخل الصناعة الواحدة، و تتم هذه الفرضية يف ظل توحيد العملية      

تعرف الكفاءة  و 1مقارنة نفس النسبة يف استخدام مراحل اإلنتاج،من خالل اإلنتاجية للمؤسسات حمل الدراسة، 
 2أهنا: "معدل جمموع املخرجات املوزونة إىل جمموع املدخالت املوزونة".بالنسبية لكل مؤسسة على حدى 

قارنة األدلة املتوفرة، فقط إذا كان أدائها م يف ظلؤسسة تتمتع بالكفاءة النسبية التامة امل القول أنو ميكن      
  بنظرياهتا يظهر أنه ال ميكن حتسني أي مدخالهتا أو خمرجاهتا دون أن يؤثر سلبا على مدخالهتا أو خمرجاهتا األخرى، 

ميكن قياس الكفاءة النسبية لباقي الوحدات من خالل قسمة األداء الفعلي للوحدات  و بتحديد أفضل الوحدات أداء  
 3لوحدة أو الوحدات الكفؤة(.حمل التقييم على أفضل أداء ممكن )أداء ا

 المبحث الثاني: مفهوم الكفاءة البنكية.
خدمات مالية خمتلفة تقدم ألفراد  نتاجقتصادية تستخدم موارد بشرية، مالية و مادية متعددة الامؤسسة  البنك     

قرارات ، هذه املؤسسة تواجه (Décision Making Unit)اجملتمع، و هي بذلك تعد مؤسسة اختاذ قرار 
    4خمتلفة يومية لغرض اختيار املزيج األمثل من املوارد املتاحة هبدف القيام بوظائفها.

ها وسيلة لتقييم أداء باعتبار  يولون أمهية كبرية للكفاءة البنكية أصحاب القرارقتصاديون و و هو ما جعل اال     
           ختبار مدى جناعة السياسات احلكومية تبارها أداة ال، باعككلأداء الصناعة البنكية   كذاالفردية و   املؤسسة البنكية

و كذا قيامها بوظيفة حتويل املوارد إىل خدمات  5،و البنكيريها يف القطاع املايل و التشريعات القانونية و مدى تأث
و أهنا تستخدم  6،للموارد املستخدمة بذيرتعرب أيضا على أن هناك هدر و تالبنكية  عدم الكفاءةمتعددة، و عليه ف

 7ة مكلفة نسبيا من املوارد إلنتاج مزيج معني من املنتجات أو اخلدمات املالية.توليف
من حيث  قتصادية األخرى، خاصةال خيتلف عنه يف املؤسسات اال إن مفهوم الكفاءة يف املؤسسات البنكية     

ت من املوارد املتاحة للمؤسسة أو "حتقيق أقصى املخرجا 8،ستغالل األمثل للموارد املتاحة"املبدأ و املتمثل يف "اال

                                     
 .18قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -1
و املنتجات البالستيكية مبحافظة جدة شعييب خالد منصور، استخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات يف قياس الكفاءة النسبية للوحدات اإلدارية بالتطبيق على الصناعات الكيماوية  -2

 .316، جامعة امللك سعود، ص 16، اجمللد 2ية العدد باململكة العربية السعودية، جملة العلوم اإلدار 
 .31رامي هنيل مهنا، املرجع السابق، ص  -3
 .05سالمي و املايل، ص أمحد حسني بتال، تقدير كفاءة املصارف اإلسالمية: دراسة تطبيقية لعينة من املصارف العراقية، امللتقى العاملي العاشر يف اإلقتصاد اإل -4
 .140، ص 2013، 12، جملة الباحث، العدد (DEA)فريد بن ختو، حممد اجلموعي قريشي، قياس كفاءة البنوك اجلزائرية باستخدام حتليل مغلف البيانات  -5
 .119زينب عمراوي، املرجع السابق، ص  -6

7- Robert.T, Differences a Cross First District Banks in Opérational Efficiency, New England Economic Riview, 1995, p 41. 
 .83، ص أعالهقريشي حممد اجلموعي، املرجع  -8
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عند قياس الكفاءة يف املؤسسات ختالف ، و لكن يربز اال1، أو "حتقيق خمرجات معينة بأدىن تكلفة ممكنة"البنكية
باإلضافة إىل صعوبة حتديد  تيجة الختالف طبيعة البنوكقتصادية األخرى، نات االاملؤسسب مقارنةأكثر  البنكية

 2دخالهتا و خمرجاهتا.م
ىل ية، مث نتطرق إة البنكلكفاءبناء على ذلك سيتم تناول هذا املبحث يف ثالث نقاط أساسية نبدأها بتعريف ا     

 .هاأنواع الكفاءة البنكية، لننتهي بإبراز العوامل املؤثرة عل
 المطلب األول: تعريف الكفاءة البنكية.

إدارة  ن حتسنيمنها ا ميكّ ممّ  ذلك يف األساس إىل نوعية تنظيمهايرجع  إن بعض البنوك أفضل من غريها، و     
ا خيوهلا تقدمي طة املالية، ممة للوسالتقنياالتدفقات و املعامالت املالية، هذه البنوك كفؤة "تقنيا" لسيطرهتا على اجلوانب 

 نية املتمثلة يفءة التقالكفا هذهعلى مستوى معني من املوارد، إىل جانب  باالعتماداحلد األقصى من هذه اخلدمات 
 معرفة إضايف يشري إىل ار جانباعتب الكيفية املثلى يف الربط بني املوارد و املخرجات من اخلدمات املالية فإنه ميكن

 أسعار املوارد.
 فيتص بنك معني أنميكن ل ثحيية، على أهنا "نتاج للكفاءة التقنية و الكفاءة االقتصاد يةكفاءة البنكالتعرف      

خاطر أو للم همفه قلة و لسوقبا إملامهتدهور كفاءته االقتصادية، يف ظل عدم بالكفاءة التقنية يف حني يشكو من 
يها مّر عللى تقنية ععتماده يا التسعرية مناسبة، و يف املقابل ميكن لبنك كفؤ اقتصاديا أن يتعثر تقن هعدم اعتماد

سوق يكون عليها ال مة اليتملالئاوضاع بعض األجلزء من املوارد، من هنا ميكن االستفادة من  ا يشكل هدرا  ممّ  الزمن
 احلد األدىن من املنافسة".ب املتعلقة خاصة
األقل تكلفة إلنتاج احلد األقصى من اخلدمات  دخالتفإن الكفاءة البنكية تتمثل يف "اختيار تركيبة امل و بالتايل     
 قتصادية أو التخصيصية تتمكن من جماهبة القيود ن مثل تلك البنوك ذات الكفاءة اال، و عليه فإ")املخرجات( املالية

 3و املتغريات املرافقة لتغري األسعار و اشتداد املنافسة.
          ستغالل األمثل للموارد على أهنا: "العالقة بني مدخالت البنكتعرف الكفاءة البنكية من حيث االكما       

حتقيق نفس القدر من املخرجات  اته حبيث إذا زادت املخرجات باستخدام نفس القدر من املدخالت أوو خمرج
 ارتفاع مؤشر على دليلفإن ذلك  ،رجات أكرب بأقل قدر ممكن من املدخالتخمباستخدام مدخالت أقل أو مت تقدمي 

 4الكفاءة".
                                     

 .87لعراف فائزة، املرجع السابق، ص  -1
 .92شوقي بورقبة، املرجع السابق، ص  -2
 .03السنة العاشرة، ص ،2011، 104العدد قضايا التنمية يف الدول العربية،بسلسلة دورية تعين  للتخطيط بالكويت،جسر التنمية،وليد عبد مواله، كفاءة البنوك العربية، املعهد العريب -3
 .40، ص 2000طارق طه، إدارة البنوك و نظم املعلومات املصرفية، دار الكتب، اإلسكندرية، مصر،  -4
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 جات البنك التجاري مدخالت و خمر الذي يوضح العالقة بني (6-2)و يتضح ذلك أكثر من خالل الشكل      
 على النحو التايل:

 (: العالقة بين مدخالت و مخرجات البنك.6-2الشكل رقم )
 

 
  

 
 
 
 

 .05أمحد حسني بتال، املرجع السابق، ص  المرجع:
يقوم ببعض فهو ( و من مث Mيستخدم موارد بشرية و مادية )مدخالت  البنكجند أن  (2-6) من الشكل     

 1.(Sو أنشطة تقدم ألفراد اجملتمع )خمرجات  لتحويل املدخالت إىل خدمات العمليات
بشكل عام هي تعبري عن مدى جناح البنك يف حتقيق أعظم مستوى من اإلنتاج عند  البنكية و بالتايل فالكفاءة     

اشتداد املنافسة يف عصر العوملة إذ أن البنوك الكفؤة فقط  يف ظلمستوى معني من التكنولوجيا و املوارد املتاحة 
 2ميكنها البقاء يف السوق.

          3وال ميكن حصره يف نطاق ضيق، معىن واسعالبنكية له من خالل ما سبق نالحظ أن مفهوم الكفاءة      
كون ي "البنكية و يتضمن هذا التعريفلوضع إطار تقاس به الكفاءة  الكفاءة تعريفعتماد على و بالتايل ميكننا اال

 قتصادية املتاحة حنو حتقيق أكرب قدر ممكن من العوائد، بأقل قدر ممكن منموارده االتوجيه  البنك كفؤ إذا استطاع
 و البشرية هذا من جهة، و حتقيقه للحجم األمثل و عرضه املادية قدرته على التحكم الناجح يف طاقاتهاهلدر أي 

 4لتشكيلة واسعة من املنتجات املالية من جهة أخرى".

                                     
 .05أمحد حسني بتال، املرجع السابق، ص 1-

، 2، العدد 18قتصادية إسالمية، اجمللد ا(، دراسات 2003-2009ست، دراسة حالة البنوك اإلسالمية خالل الفرتة )ويكفيصل شياد، قياس تغريات اإلنتاجية باستعمال مؤشر مامل -2
 .158ص 

املفتوحة لألحباث  (، جملة جامعة القدس2004-2008رايس حدة، فاطمة الزهرة نوي، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية، دراسة حالة البنوك اجلزائرية ) -3
 .61، ص 2009، اجمللد األول، فلسطني 26و الدراسات، العدد 

 .135عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة، املرجع السابق، ص  -4

 1مدخل 

 2مدخل 
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البنك 
مدخالت  التجاري

 تكاليف
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 1تشمل عدة جوانب ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: البنكيةو بتحليلنا هلذا التعريف جند أن الكفاءة     
 كاليف.ة التفاءة يف استخدام املوارد املتاحة بالتحكم يف التكاليف و هو ما يسمى بكفاءالك -
 حلجم.كفاءة ايها بالكفاءة يف تنويع التكاليف من خالل السعي وراء حتقيق احلجم األمثل و يطلق عل -
    فاءة النطاق.  اءة بكفن الكالكفاءة يف تنويع املنتجات املالية من خالل تنويع النشاط و يعرف هذا النوع م -

 : أنواع الكفاءة البنكية.المطلب الثاني
:  ابنوعني آخرين من الكفاءة و مه -البنكيةيف دراسة الكفاءة –قتصاديون ة إىل الكفاءة اإلنتاجية يهتم االإضاف     

 Economies Of)النطاق وفورات ، كفاءة ( Economies Of S cale Efficiency)وفورات احلجم كفاءة 

Scope Efficiency)2 و هو ما سنتطرق له بالتفصيل. "الكفاءة إكس"، باإلضافة إىل 

 .البنكية الفرع األول: كفاءة اإلنتاجية
     ربح ممكنحتقيق أقصى  سريونأن اإلنتاج حيدث يف بيئة حياول فيها امل بنوك تقوم علىقتصادية للإن النظرية اال     

حيقق  البنك الذي، حيث يشري النموذج التنافسي إىل أن أسلوب أكثر كفاءةو ذلك من خالل تكثيف العمل ب
أخرى أكثر   بنوكيف السوق التنافسي بسب وجود  مما يعكس مدى ضعفهفشل يف القيام بذلك، ي اخلسائر هو الذي

 3كفاءة.
لية اإلنتاجية، و بني الناتج من بأهنا: "العالقة بني كمية املوارد املستخدمة يف العمالبنكية تعرف كفاءة اإلنتاجية      

 4".املستخدمة ارتفعت نسبة الناتج إىل املوارد و بذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجية كلما تلك العملية،
يستخدم عادة لوصف أداء وحدة إنتاجية من حيث استخدامها للموارد  "البنكية مصطلح "كفاءة اإلنتاجيةف     

مؤسسة إنتاجية تستخدم  البنكعتبار أن و إذا أخذنا بعني اال 5،ات()املدخالت( للحصول على منتجات )خمرج
عناصر اإلنتاج مثل العمل و رأس املال و الودائع لتنتج القروض و اخلدمات املصرفية و غريها، فإن الكفاءة اإلنتاجية 

تقنية و الكفاءة قتصادية، و ميكن شرح مكوناهتا املتمثلة يف الكفاءة الللبنك ال ختتلف عنها يف املؤسسة اال
 6التخصيصية.

                                     
رع نقود و متويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، قتصادية فاجستري يف العلوم االامل رسالة لنيل شهادةصاد، قتايل اجلزائري و دوره يف متويل االساعد إبتسام، تقييم كفاءة النظام امل -1

 .70، 69، ص 2008/2009
 .61، ص السابق، املرجع نوي حدة رايس، فاطمة الزهراء -2

3- Douglas D. Evanoff, Philip R, Productive efficiency in banking, Federal Reserve Bank Of Chicago, p 12. 
 .242، ص 2009اإلداري، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن، قتصاد احلاج طارق، فليح حسن، اال -4

5- Malak Reda, Empirical Study Of Efficiency and Productivity of The Banking Industry in Egypt, p 06.   
 .84قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -6
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من الكفاءة التقنية  (Coelli et al 2005)و  (Farrell 1957)تتكون الكفاءة اإلنتاجية حسب      
Technical Efficiency  و الكفاءة التخصيصيةAllocative Efficiency.1 
 . Technical Efficiency of Bank أوال: الكفاءة التقنية للبنك

على استعمال مستوى معني من املدخالت إلنتاج أعظم مستوى من  بنكالكفاءة التقنية قدرة التقيس       
من خالل اختيار و هذا أو إنتاج مستوى معني من املخرجات باستخدام أدىن مستوى من املدخالت  ،املخرجات

مستوى اإلنتاج احملقق و القدرة  حنراف بنيلكفاءة التقنية تركز على قياس االاملدخالت األقل تكلفة، و بالتايل فإن ا
مع احلد األدىن من كمية املدخالت عند مستوى ، أي القدرة على إنتاج مستوى معني من اإلنتاج 2،احلقيقية لإلنتاج
  3لوجيا.معني من التكنو 

من املستحيل من  والكفاءة التقنية كمؤشر )املدخالت/املخرجات احملققة( فاعترب  (Koopmans 1951)ا أمّ      
الناحية التكنولوجية زيادة أي إنتاج دون التقليل من املنتج اآلخر، و بالتايل فمن الناحية التقنية فإن أي تقليص يف 

 4زيادة يف املخرجات.يف نفس الوقت املدخالت هو 
فؤ تقنيا إذا  ، و بالتايل نقول أن البنك ك(X0, Y0)هو  البنكجمموع املدخالت و املخرجات  أن لنفرتض     
 5كان:

Y0=F)X0(  
ج مستوى معني من اإلنتاج )عدم إلنتا  من املوارد عدم الكفاءة التقنية عندما يتم استخدام أكثر مما يلزم يتحقق     

( الذي يعرب عن أثر عدم الكفاءة التقنية على 2-7كما هو موضح يف الشكل )  6ستخدام السليم للمدخالت(اال
 7التعبري عن ذلك بالعالقة التالية:معدل التكاليف، و ميكن 

Y0>F)X0( 
 8حيث يفرتض أنه من املستحيل أن تتحقق:     

Y0>F)X0( 

                                     
 .28هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  -1
 .93، ص السابقشوقي بورقبة، املرجع  -2

3- Ogundari K, S.O.Ojo, An Examination Of Technical, Economic and Allocative Efficiency Of Small Farms: The case Study Of 
Cassava Farmers in State Of Nigeria, Journal Of Central European Agriculture, Volume 7, N° 03, 2006, p 425. 
4- Malak Reda, Op.Cit, p 06.    
5- Harri Kuussaari, Productive Efficiency in Finish Local Banking During (1985-1990), Banking Of Finland Discussion Papers, 
14/93, 5/11/1993, p 14. 
6- Douglas D. Evanoff, Philip R, Productive efficiency in banking, Federal Reserve Bank Of Chicago, p 12.  
7- Harri Kuussaari, Op.Cit, p 14. 
8- Harri Kuussaari, Op.Cit, p 14. 
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و ميكن قياس الكفاءة التقنية كنسبة بني املخرجات احلالية )املنتجات( و املخرجات القصوى و املعرفة بدالة      
 1اإلنتاج على النحو التايل:

Y0/F)X0( ≥1 
 أثر عدم الكفاءة التقنية على معدل التكاليف.(: 7-2الشكل رقم )

Cost                                                            AC3                           
A                                                       AC2 
                                                          AC1 

                            C                           
       D  B       

      
OUTPUT  Q1 Q1   

Source: Harri Kuussaari, Op-Cit, p 15. 

حيث أنه  ،عالية ةاج بكفاءة تقنيتكاليف اإلنت و اليت متثل املنخفضةالتكاليف املتوسطة  (AC1) نحىنيوضح امل     
أو  (AC2)إىل  (AC1)ك يرتفع من و كانت تستخدم مدخالت أكثر من الالزم فإن منحىن التكاليف للبنإذا  

(AC3) ، على النحو التايلو بالتايل فالكفاءة ختتلف بني البنوك : 
غري   A أن البنك كفؤ تقنيا غري Bالبنك  Q1على مستوى املخرجات أنه ( 7-2)يتضح من خالل الشكل      

 .A مقارنة بالبنك Q1كفؤ تقنيا، ألنه يستخدم مستوى أكرب من املوارد إلنتاج نفس القدر من املخرجات 
بنفس متوسط التكاليف، غري أنه غري كفأ تقنيا ألن معدل تكاليفه مرتفع عن  Bينتج أكثر من ف Cالبنك أما      

تمتع ي D بنك، و بالتايل فإن الالتكاليف أقل من لكن مبتوسط Cالذي ينتج نفس مستوى اإلنتاج للبنك  Dالبنك 
 2.(A, B, C) كو التكاليف و اقتصاديات احلجم باملقارنة مع البنتدنية مبيزة 

 
 
 

                                     
1- Harri Kuussaari, Op.Cit, p 14. 
2-Harri Kuussaari, Op.Cit, p 15. 
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 باستخدام إنتاج أو خدماتعلى حتقيق أعظم  البنكالكفاءة التقنية يقصد هبا قدرة يتضح أكثر أن و بالتايل      
خالل من  ( لتوضيح هذا املفهوم أكثر8-2حيث ميكننا توظيف الشكل رقم ) ،املتاحةجمموعة املوارد أقل قدر من 

يعمل يف ظل  البنكواحد، كذلك نفرتض أن  للحصول على منتجواحد و  مدخليستخدم  البنكأن  افرتاض
 1.(Constant Returnes To Scale)احلجم الثابتة  اقتصاديات

، و أية نقطة تقع على هذا Production Possibility Curveمنحىن إمكانيات اإلنتاج  (OC)ميثل اخلط      
، أما النقطة اليت تقع أسفل املنحىن فهي متثل حالة عدم الكفاءة، فالنقطة بنكاملنحىن متثل الكفاءة التقنية الكاملة لل

P0  غري كفؤ بينما النقطة  بنكامتثل*P0  2كفؤ تقنيا.بنكا  فتمثل 
 ية لمنتج واحد.(: الكفاءة التقن8-2الشكل رقم )

 
 .92لعراف فائزة، املرجع السابق، ص  المرجع:

 (9-2)بالشكل  االستعانةواحدا فقط، فإنه ميكن  عنصر إنتاج باستخدام خمرجنيينتج  البنكإذا افرتضنا أن      
يعطي التوليفات املمكنة  (CC) املتساويمعني فإن منحىن أو خط التكلفة  فين، فعند مستوى وضعيةلتوضيح هذه ال

من املخرجات اليت ميكن حتقيقها يف حدود العنصر اإلنتاجي، و عند مستوى أعلى من التكاليف )زيادة استخدام 
، هذه املنحنيات متثل شكل حدود اإلنتاج املمكنة عند /C/Cعنصر اإلنتاج( يتحرك خط التكلفة املتساوي 

         3يقع بني املنحنيني يكون غري كفؤ تقنيا. بنككل   حيث أّن  مستويات معينة من عنصر اإلنتاج،
 

                                     
 .91املرجع السابق، ص  لعراف فائزة، -1
 .91، ص املرجع نفسه -2
 .92، 91، ص املرجع نفسه -3
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 (: الكفاءة التقنية لمنتجين.9-2الشكل رقم )

 
 

 92املرجع: لعراف فائزة، املرجع السابق، ص 
 . Allocative Efficiency of Bank ثانيا: الكفاءة التخصيصية للبنك

       1،عند مستويات أسعار و تكنولوجيا اإلنتاج ىثلاملدخالت املي القدرة على اختيار الكفاءة التخصيصية ه     
اليت خمتلفة عن نسبة املدخالت  املستخدمةللبنك عندما تكون نسبة املدخالت   تنخفض الكفاءة التخصيصية حيث

 ، و بالتايل تسمح بقياس القدرة على ختصيص املدخالت يف النشاطاتتهاإىل ختفيض تكلف فعال ميكن أن تؤدي
      2األكثر مردودية.

تايل فإننا ، و باللتكاليفسعار إىل تقليص ااألالذي يستخدم نسبة من املدخالت يف ظل ثبات  البنكيهدف      
ل تغيري نسبة ا من خالفيضهختنقول أن اإلنتاجية تكون كفئة من الناحية التخصيصية إذا كانت التكاليف ال ميكن 

 املدخالت املستخدمة يف اإلنتاج. 
تنتج عدم الكفاءة التخصيصية عن استخدام املدخالت بنسبة خاطئة و مكلفة، و بالتايل فالتكاليف املرصودة      

بعض املدخالت بنسب أكرب من الالزم، و عليه إذا كانت  الستخداميف العملية اإلنتاجية تكون أكرب من احلد األدىن 
 3ال ميكن للربح أن يكون كبريا. متدنيةالتكاليف غري 

 
 

                                     
1- Ogundari K, S.O.Ojo, An Examination Of Technical, Economic and Allocative Efficiency Of Small Farms: The case Study Of 
Cassava Farmers in State Of Nigeria, Journal Of Central European Agriculture, Volume 7, N° 03, 2006, p 425. 

 .93شوقي بورقبة، املرجع السابق، ص  -2
3- Harri Kuussaari, Op.Cit, p 15. 
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 ,X1)تنتج منتج وحيد و تستخدم عنصرين من عناصر اإلنتاج مها  (A, B,C) بنوكثالث  أن هناكنفرتض      

X2 )( 2-10حسب الشكل رقم ،)ثال باملنحىن الثالث تنتج مستوى معني من اإلنتاج مم البنوك(X, X’)  الذي
املدخالت اليت ميكن أن تنتج نفس املستوى من اإلنتاج، حبيث أن أي نقص  يف أي عنصر  توليفاتميثل حدا لكل 
 1مستوى اإلنتاج. اج )ولو عنصر واحد( سيؤدي إىل اخنفاضمن عناصر اإلنت

قع على تاليت  البنوكتقنية، بينما تعد كفؤة من الناحية ال (’X, X)اليت تقع على منحىن اإلنتاج  البنوكحيث أن      
    لتقنية االكفاءة اليت تتمتع ب بنوكلناحية التخصيصية، و بالتايل فالفتعد كفؤة من ا( ’P, P)امليزانية )التكلفة(  خط

          ،CE  (Ovzrall Cost Efficiency)و التخصيصية تعد كفؤة إنتاجيا أو من حيث الكفاءة الكلية للتكاليف

 Cصرف ينما املبفء إنتاجيا، يعد كفء من الناحيتني التقنية و التخصيصية و بالتايل فهو ك B البنكو عليه فإن 
 صيصية و بالتايل ليس كفؤ إنتاجيا.ليس كفء ال من الناحية التقنية و ال التخ

ا ذكن قياس همدخالت، و ميلل اجليد ستخدامعدم االإىل ريجع الضعف يف الكفاءة التقنية ف C بنكبالنسبة لل     
     ذه النسبة ترتاوح بني صفر و ه (OC’/OC)باملسافة املتمثلة بنسبة  تدين الكفاءة من الناحية التقنيةالضعف أو 

كفؤ   البنكى أن يدل عل إن هذاف، فإذا كانت تساوي واحد هلذا البنكو واحد، مما يدل على مستوى الكفاءة التقنية 
إن ف 0.9ة الكفاءة انت درجال كح هذا يعين أنه غري كفؤ تقنيا، ففيو يف حالة العكس ف متاما من الناحية التقنية،

 مبعىن آخر، فإناءة، دون تغيري املخرجات لتحسني الكف %10أنه ميكن خفض املدخالت بنسبة إىل  يشريذلك 
 ’C الوضعية إىل C يةوضعلمن ا بنكة ميكن أن ينقل النسبختفيض الكميات املستعملة من عناصر اإلنتاج هبذه ال

 دون خفض املخرجات و بالتايل يصبح كفء من الناحية التقنية.
 فهو ءة التخصيصية،أي من حيث الكفا أيضا من حيث تسعري عوامل اإلنتاجغري كفء  C البنككما أن       

، و عليه (’P,P) التكلفة على خط تكلفة أعلى من خطتقع  ’C، فالنقطة B يستخدم توليفة مكلفة مقارنة بالبنك
و تقعان على نفس  Bة مماثلة للنقط ’’Cألن  (’OC’’/OC)ديل أسعار عوامل اإلنتاج بقسمة املسافة تع ميكن

 اخلط للميزانية.
و اليت هي يف احلقيقة حمصلة الكفاءة التقنية  (OC’’/OC)بالنسبة  Cو تقاس الكفاءة الكلية للتكاليف للبنك      

 2.(OC’/OC(*)’OC’’/OC( =)OC’’/OC)و الكفاءة التخصيصية، أي 

 

 

 

                                     
 .84قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -1
 .29هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  -2
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 .بنكيةلا(: الكفاءة اإلنتاجية )التقنية و التخصيصية(  في المؤسسة 10-2الشكل رقم )
 

 
Source : David D. W. & Paul W. W. Evaluating the efficiency of commercial 

bank: Does our view of what banks do matter?, Federal Reserve Banks of Saint 

Louis Review, vol77, J/A, 1995, p 45. 

 .البنكية الفرع الثاني: كفاءة وفورات الحجم
حلجم ال ميكن أن يتم بطريقة سليمة دون املرور مبفهوم وفورات احلجم، ألهنا    إن التطرق إىل كفاءة وفورات ا     

و عملياهتا يؤدي إىل خفض  البنوك التوسع يف حجمف، امل زيادة األرباح يف املؤسسة البنكيةتعترب من أهم عو 
يستعملها صر اإلنتاج اليت تغيري مجيع عنا كالبنبإمكان فالتكاليف الثابتة على قاعدة أوسع،  بتوزيعو ذلك  فالتكالي

 هامما يؤدي إىل زيادة حجم تكاليف اإلنتاج يف األجل الطويل اإلنتاجية، و بذلك تتغري يستطيع زيادة طاقته مبعىن أنه
بشكل أكرب من الزيادة يف عناصر اإلنتاج املستخدمة، و هذا ما يسمى ب "مبدأ غلة احلجم أو وفورات احلجم"، 

احلجم البنوك رار إىل أن تبدأ يف التناقص عند حد معني و هو احلد الذي تبلغ عنده فهذه الزيادة تكون باستم
 1األمثل.

 
 
 
 

                                     
 .66ساعد ابتسام، املرجع السابق، ص  -1
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على مستوى  للبنكقتصاديون باختبار وفورات احلجم شكل أفضل، قام االب البنكعمل هبا يلفهم الطريقة اليت      
قد أنتجت مبتوسط تكلفة أقل مقارنة بالكميات  البنكالصناعة، و اليت تتحقق عندما تكون الكمية األكرب من إنتاج 

كما أهنا ميكن أن تنخفض بزيادة الكمية املنتجة أو املوزعة  للوحدات ذات التكاليف املتوسطة   1،القليلة املنتجة
  2املرتفعة.

      الزيادة  خنفاض يف تكاليف اإلنتاج نتيجةأهنا "تلك األرباح الناجتة عن االو بالتايل تعرف وفورات احلجم ب      
كما تعرف على أهنا "نسبة التغري يف اإلنتاج الناشئة عن تغري مدخالت اإلنتاج بنسب   3،و التوسع يف املشروع"

و ميكن استخدام وفورات احلجم على مستوى البنك يف احلصول على املعلومات املتعلقة بالكيفية اليت  4،متساوية"
إذا اخنفض متوسط حيث تكون هناك وفورات احلجم  5، النسيب يف خمرجاتهيدير هبا متوسط تكاليفه املرتبطة بالتغري

يف حالة ارتفاع متوسط رتفاع مستوى اإلنتاج، و على العكس من ذلك فإن وفورات احلجم تنخفض تكاليفه مقارنة با
 6.زيادة اإلنتاج )اإلخراج(تكاليف اإلنتاج مع 

يد احلد األمثل ملستوى ، حيث يتم من خالهلا حتدالبنكيةؤسسة و يكتسي قياس وفورات احلجم أمهية كبرية للم     
و ذلك من خالل دراسة العالقة بني التكاليف املتوسطة و مستوى اإلنتاج، حيث يبلغ اإلنتاج حده األمثل  اإلنتاجية

كلما    البنك التوسع يف إنتاجهستطيع يعند أدىن نقطة من منحىن التكاليف املتوسطة يف املدى الطويل، و بذلك 
 7.احلجم األمثل عن التوسع يف اإلنتاج عند بلوغه توقفيمتناقصة، يف حني  كانت تكاليفه

ستغالل "اال أهنا:على  فتعرفكفاءة وفورات احلجم و اليت تعكس بشكل واضح التعريف العام للكفاءة أما      
إمكانياته  دراته وقتغالل نتيجة اسقتصادية ااألمثل للموا رد"، حيث تقيس مدى قدرة البنك على حتقيق وفورات 

 التوسعية.
غلة احلجم الذي يعرب عن العالقة بني املدخالت و املخرجات يف  أمببديرتبط مؤشر كفاءة وفورات احلجم      

، و غلة احلجم هي مقياس للتغري النسيب يف املخرجات البنكيةأو  االقتصاديةالعملية اإلنتاجية، سواء يف املؤسسة 
فنقول عن العملية اإلنتاجية أهنا  (1كانت النسبة أكرب من الواحد )  التغري النسيب يف املدخالت، فإذا الناتج عن

                                     
1- Martina Bers, Thomas M, Economie Of Scale For Real Estate Investment Trust, p 01. 
http://reri.org/research/abstract_pdf/wp59.pdf 
2- Laraine L. Laudati, Note: Economies of Scale: Weighing Operating Efficiency when Enforcing Antitrust Law, 49 Fordham L. 

Rev. 771,1981, p 774. Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol49/iss5/13 
 .31جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -3
 .120زينب عمراوي، املرجع السابق، ص  -4

 5- Hru Margano, Sublrash C.Sharma, Cost Efficiency, Economies Of Scale, Thechnological Progress and Productivity in 
Indonesian Banks, Discussion Papers, Paper 28, p 12. http://opensiuc.lib.siu.edu/econ_dp/28 
6- Xiaoqing (Maggie) Fu, Shelagh Heffernan, Economies of scale and scope in China’s banking sector, Applied Financial 

Economics, 2008, 18, 345–356, p 346. 
 .31هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  -7
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أما إذا كانت تساوي  ،تتصف بغلة حجم متزايدة، و إذا كانت النسبة أقل من الواحد فتكون غلة احلجم متناقصة
 2 لية:و ميكن التعبري عن ذلك بالعالقة التا 1،الواحد فغلة احلجم ثابتة

 1 –وفورات الحجم = غلة الجحم 
 حيث أنه:

 تكون وفورات احلجم معدومة عندما تكون غلة احلجم ثابتة. -
 تكون وفورات احلجم موجبة عندما تكون غلة احلجم متزايدة. -
 تكون وفورات احلجم سالبة عندما تكون غلة احلجم متناقصة. -

و هو  3،بثبات غلة احلجم عند مستوى احلد األدىن الكفء و عليه ميكن القول أن وفورات احلجم ترتبط     
حدها األدىن يف املدى البعيد، فعند إىل املستوى األمثل لإلنتاج )املخرجات( الذي تصل عنده التكاليف املتوسطة 

بالتايل هذا املستوى يكون التغري النسيب يف املخرجات يساوي للتغري النسيب يف املدخالت، أي أن غلة احلجم ثابتة و 
وفورات احلجم تساوي الصفر )معدومة(، و عند هذا املستوى من اإلنتاج يتساوى مؤشر الكفاءة احلجمية و مؤشر 

 4ستغالل األمثل للموارد.(، و بذلك يتحقق مبدأ اال1لواحد )درجة ا حمققنيالكفاءة الفنية 
 أن هذا ال يعين أنه كفء من حيث حجم فالبنك ميكن أن يكون كفء من الناحيتني التقنية و التخصيصية، إال     

لجأ إىل زيادة عوائد احلجم إذا كان يقوم خبفض عوائد احلجم إذا كان إنتاجها كبري جدا، كما قد يقد  ألنهالعمليات، 
 VRS(Variable Returns To إىل حتديد تغريات عوائد احلجم املناسبة  نتاجها صغري جدا، و هذا سعيا منهإ

Scale)،5 :و هو ما ميكن إظهاره من خالل الشكل التايل 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .140فريد بن ختو، حممد اجلموعي قريشي، املرجع السابق، ص  -1
 .87قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -2
 .136عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة، املرجع السابق، ص  -3
 .401فريد بن ختو، حممد اجلموعي قريشي، املرجع أعاله، ص  -4

5- Coelli T. J., Rao D. P., O’Donnell C. J. & Battese G. E, Op.Cit, p 58, 59. 
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 (: كفاءة الحجم.11-2الشكل رقم )
 

                               Y                                           CRS Frontier 
  

                                    B                                                         
 VRS Frontier                                            A        

 
                                           

                                             G         E          C           D                              
 

Source: Coelli T. J., Rao D. P., O’Donnell C. J. & Battese G. E, An Introduction 

to Efficiency and Productivity Analysis. Springer Science and Business Media, 

Inc., 2nd ed, ISBN: 0-387-25895-7, 2005, p 59, 61. 

 

ث احلجم خاص هبا و لكل منها مستوى كفاءة من حي (A , B, C) بنوك( ثالث 2-11يوضح الشكل رقم )     
 ءكف  يف هذه اللحظة  عدي يعمل على تغيري حجم إنتاجه، ألنهال  A بنكيف ظل مستوى حجم إنتاجي معني، فال

ل تقنيا يعد احلجم األمث ألن حجم إنتاجه، Most Productive Scale Size (MPSS)من حيث احلجم 
Technically Optimal Productive Scale (TOPS) دة يف املتواجالبنوك شكل مرجعا لبقية ي و هو

 .البنكي السوق
لكفؤ ا احلجم صل إىليأن  عاستطا صبح أكثر كفاءة إذا يو بالتايل سسيسعى إىل ختفيض حجم إنتاجه  B بنكال     

 .A بنكال شط عندهيناملرجعي و الذي 
حنو احلجم األمثل الكفء  إلنتاجية من خالل رفع حجم إنتاجها هو اآلخر سيسعى إىل حتسني كفاءته C بنكال     

و بالتايل ميكننا قياس املسافات لتقدير املستويات املختلفة من الكفاءة، ، A بنكال ينشط عندهاملرجعي و الذي 
مقسمة  (GE)يتم من خالل قياس املسافة من األرباح الثابتة إىل حجم التكنولوجيا  D بنكفتقدير كفاءة احلجم لل

 1.(GC)على نقطة بيانات الكفاءة التقنية 

                                     
1- Coelli T. J., Rao D. P., O’Donnell C. J. & Battese G. E, Op.Cit, p 58, 59. 
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 1بالعالقة التالية: Dبنك كفاءة احلجم لل   و ميكن التعبري عن     
SE= GE/GC 

منحىن  احندارو يتوقف  حتديد وفورات احلجم تقنيا عاملني أساسيني مها: احلد األدىن ملستوى الكفاءة، و درجة      
 و ميكن توضيح هذين العاملني على النحو التايل:    2،التكلفة املتوسطة يف املدى الطويل

 الحد األدنى لمستوى الكفاءة:  -
ذ عنده ستنف  احلجم األدىن الكفء نظريا بأنه: "املستوى أو احلجم الذي ت  يعرف احلد األدىن ملستوى الكفاءة أو      

وفورات احلجم، و بعده ينعطف منحىن التكلفة املتوسطة يف األجل الطويل متجها إىل األعلى و مشكال احلرف 
 كما هو  3،و موضحا ما يعرف بثبات غلى احلجم" L، أو يستمر مستقيما مشكال احلرف األجنيب Uاألجنيب 

 (.12-2رقم )موضح يف الشكل 
للتكلفة املتوسطة يف املدى البعيد، و بالتايل عن احلجم  الكفؤة قيمةالو يعرب احلد األدىن ملستوى الكفاءة عن      

يص املوارد بشكل كفء للبنك سواء من حيث توقعات تعظيم األرباح للمالكني، أو من حيث ختص بنكاألفضل لل
 حتققاليت تشتغل عند مستوى احلد األدىن للتكاليف قد  البنوك قتصاديون أناالقتصاد ككل، حيث يرى لالأو 

 4الكفاءة التقنية.
 (: منحنى التكلفة المتوسطة في المدى الطويل.12-2الشكل رقم )

 
 .32هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  المصدر:

 
 

                                     
1- Coelli T. J., Rao D. P., O’Donnell C. J. & Battese G. E, Op.Cit, p 60. 

 .121السابق، ص  زينب عمراوي، املرجع -2
 .66قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -3
 .32هناد ناهض فؤاد اهلبيل، املرجع السابق، ص  -4
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 منحنى التكاليف: انحرافدرجة  -
لذي حيدد ا لطويلااملدى  تكاليف املتوسطة يفمنحىن التكاليف بأهنا: "ميل منحىن الحنراف اتعرف درجة      

بات مل اإلنتاج و ثعار عواو أس مع افرتاض ثبات نوعية يا لكل مستوى من مستويات اإلنتاج،التكاليف املتوسطة الدن
 العامل التكنولوجي".

لم املرتبطة بزيادة اخلربة املكتسبة من خالل إنتاج منتج معني التع آثارحنراف منحىن التكاليف بظاهرة اتتأثر درجة      
أو خدمة معينة، حيث غالبا ما يدل منحىن التعلم على أن متوسط التكلفة لإلنتاج هي دالة متناقصة لإلنتاج الكلي 

 1خنفاض يف متوسط التكلفة عرب الزمن نتيجة اخلربة اإلنتاجية.اأي أن هناك 
أن أثر التعلم يؤدي إىل نقل منحىن  هووحدة تنخفض حىت إذا ظل حجم اإلنتاج ثابتا، و معىن أن تكلفة ال     

و لتوضيح فكرة وفورات احلجم بشكل مبسط سنعتمد على  2،التكلفة املتوسطة بالكامل من وضع إىل وضع أقل
 الشكل البياين التايل:

 إلنتاج.: العالقة بين التكاليف المتوسطة و مستوى ا(13-2) الشكل رقم
 لتكلفة المتوسطةا                                                                                         

 
 C3 ت.م.ط                     

                                      (3                           )          (1) 
 C2 

 
                                                          (2  )            

C1                                                                                                       
                  

                         المخرجات         
 Q3 Q2 Q1 

 .32جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  المصدر:
     

                                     
 .121زينب عمراوي، املرحلة السابقة، ص  -1
 .684، ص 1998عبد القادر عطية، اإلقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق، الدار اجلامعية، مصر،  -2
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 حيث ميثل:     
 التكلفة املتوسطة للحجم الصغري للطاقة اإلنتاجية للبنك. :(1المنحنى )  -
 التكلفة املتوسطة للحجم املتوسط للطاقة اإلنتاجية للبنك. :(2المنحنى ) -
 للبنك. التكلفة املتوسطة للحجم الكبري للطاقة اإلنتاجية :(3المنحنى ) -

و اليت متر بثالث  1،و هذه األحجام املتتالية تشكل منحىن التكلفة املتوسطة للبنك يف املدى الطويل )ت.م.ط(    
 و املتمثلة فيما يلي:  أعالهمراحل حسب الشكل 

 المرحلة األولى:
زيادة أجهزة  الفروع أو/وعلى غرار زيادة بإمكان البنك زيادة حجم نشاطه بزيادة عناصر اإلنتاج املستخدمة،      

في البداية تزداد الغلة بنسبة أكرب من نسبة ف(، 2( إىل احلجم )1السحب اآليل، و هبذا ينتقل البنك من احلجم )
الزيادة يف عناصر اإلنتاج، و يعود هذا ملزايا التخصص و استعمال عناصر اإلنتاج بشكل كبري، فتنخفض التكاليف 

 2ا توسع البنك كلما حقق مدخرات على مستوى التكاليف.كلمف، C1إىل  C3 مناملتوسطة 
 3و ميكن للبنك الكبري أن حيسن رحبيته بالطرق التالية:     

دة وف تزيد مع زياسلثابتة االيف حيتاج البنك الكبري إىل تكاليف إضافية أي أن التك تخفيض التكاليف الثابتة: -
 .حجم البنك و لكن بنسبة أقل من نسبة زيادة احلجم

ظة مالية لبنك حافللكبري حيث يوفر احلجم ار المالي: ستخفيض نسبة حقوق الملكية دون زيادة خطر الع -
 ر املايل.سمتنوعة و هذا ما خيفض خطر الع

 اليت املدى ةيف منحىن التكاليف املتوسطة و الطويل ةنقطة خف العسر املايل، إذ أهنا تعترب أدىن نقط Aمتثل      
متناقصة، يف حني  يستطيع البنك التوسع يف إنتاجه كلما كانت تكاليفهو بذلك  4اإلنتاج حده األمثل، عندها يصل

اذ على اخت البنكن وفورات احلجم تساعد إدارة إاحلجم األمثل، و بذلك ف اإلنتاج عند بلوغه توقف عن التوسع يفي
 5.دة حجم اإلنتاج و تسعريهاجية و زياستثمار يف الطاقة اإلنتقرارات هامة تتعلق بزيادة اال

 
 

                                     
 .67ص ساعد إبتسام، املرجع السابق،  -1
 .33، 32جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -2
 .67، ص أعالهساعد إبتسام، املرجع  -3
 .33، ص أعالهجعدي شريفة، املرجع  -4
 .66، 65قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -5
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 المرحلة الثانية:
جم حبد أن يصل إىل لبنك الأن ا ال يستمر تزايد الغلة نتيجة للتوسع الذي حيققه البنك إىل ما ال هناية، إذ     

ك يف ما استمر البن ذلك إذااج، لمعني يستنفذ عنده كل وفورات احلجم اليت ميكن أن حتققها الزيادة يف عناصر اإلنت
 نا هغلة احلجم، و  ف بثباتا يعر توسيع حجم عملياته فإن العائد يزيد بنفس نسبة الزيادة يف عناصر اإلنتاج و هو م

ها أية مزايا ذات داللة من اليت ال يوجد بعد Aتثبت التكلفة املتوسطة عند حدها األدىن، و يطلق على النقطة 
 م". لزيادة احلج دنياالكفاءة المستوى قتصاديات احلجم "ا

 المرحلة الثالثة:
( 3( إىل املنحىن )2من املنحىن ) ينتقل وعندما يصبح البنك أكرب فأكرب أي عندما يتجاوز احلد األمثل لإلنتاج      

   قتصاديات احلجم، حيث يرتتب على املزيد من التوسع تراجع املكاسب افإنه يبدأ يف التعرض إىل بعض الرتاجع يف 
الكبرية، حيث تكون  البنوكو ختفيض العائد على حقوق امللكية، ينتج هذا الرتاجع بصفة عامة نتيجة لصعوبة إدارة 

         C2إىل  C1ترتفع التكلفة املتوسطة من  إذتكاليف احلجم الكبري تفوق العائد من وفورات احلجم الكبري، 
 1رات احلجم السالبة.تعرف هذه املرحلة بتناقص غلة احلجم حيث تتحقق وفو و 

 .البنكية الفرع الثالث: كفاءة وفورات النطاق
رة إىل هذه األسواق من أجل ندماج الذي عرفته األسواق املالية يف بداية الثمانينات اجتهت البنوك مباشبعد اال     

ستثمار يق االها يف منافسة شديدة مع مؤسسات االدخار و االحتادات االئتمانية و صنادوجدت نفسفقرتاض، اال
املالية و تقدمي خدمات غري  حمافظهاخبصوص جذب ودائع العمالء، و ملواجهة ذلك جلأت معظم البنوك إىل تنويع 

اقتصاديات كتساب ا تكون قادرة على  لكي واسعة من الودائع و املنتجات االستثمارية تقدمي جمموعة عربتقليدية، 
 2خدام نفس املدخالت إلنتاج عدة أنواع من املنتجات.دخار يف التكاليف و استالنطاق، من خالل اال

من املنتجات )التنويع يف املنتجات(  على إنتاج مزيجالبنك  قدرة لىو بالتايل فإن كفاءة وفورات النطاق تعرب ع     
بتكلفة إمجالية أقل من تكلفة أن ينتج كل منتوج من املزيج على حدى، أما إذا كان ال يستطيع ذلك فنقول عنه أنه 

دخار يف التكاليف نتيجة إنتاج اس كفاءة النطاق من خالل نسبة االو تق 3،يف تنويع منتجاته بالكفاءةيتصف ال 
فيمكن أن يستفيد البنك من التوسع يف القيام بنشاطات جديدة ترتبط بأنشطته احلالية، و مبا  4عا،منتجني أو أكثر م

                                     
 .68، ص السابقساعد ابتسام، املرجع  -1

2- Robert De Young, Measuring Bank Cost Efficiency: Don’t Count on Accounting Ratios, Financial Practice and Education, 
United States, p 20-31, 1997,  p 29. 

 .124زينب عمراوي، املرجع السابق، ص  -3
 .137عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة، املرجع السابق، ص  -4
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أنه ميلك عمليا األدوات و اخلربات و اليت متثل مدخالت حمورية يف خط دائرة العمل اجلديدة و بتكلفة أقل من أن 
ميكن أن يكون  مما اتبتكار  من االعمل الكثرييبدأ نشاطه اجلديد من الصفر، ينتج عن مثل هذا التشعب يف دائرة ال

 1مصدرا مهما للربح.
ستخدام التكنولوجيا و املهارات افمثال البنك املتخصص يف منح قروض جتارية و صناعية، جيد أنه من املمكن      

ن القروض بتكلفة ستهالكية أيضا، و هنا ميكن للبنك أن ينتج نوعني أو ثالثة مااإلدارية املتوفرة لديه لتسيري قروض 
       2أقل من التكلفة اإلمجالية لبنكني أو ثالثة تتخصص يف إنتاج قرض واحد.

و بالتايل ختفيض تكلفته املتوسطة  أعماله و زيادة جمال عملياته البنكية يستطيع توسيع نطاق بنكو عليه فإن ال   
 يف املنطقة املتواجد هبا هطاقنتوسيع و  ع من حجمهكبري بداللة مزيج منتجاته، و بالتايل يرف  بنكعن طريق حتوله إىل 

" Berger"، حيث وجد كل من برجر 3اآليلدون احلاجة لفتح املزيد من الفروع و تركيب املزيد من أجهزة الصراف 

أن البنوك متعددة  1992عام  " Braunstein Pulley"و برونستني  1992عام  " Humphret"و مهفري 
 %40و  %10بإنتاج خمرجات متنوعة متتلك أفضلية لتخفيض تكاليفها بنسبة ترتاوح بني  تتخصص اإلنتاج و اليت

 4من البنوك املنتجة ملنتج واحد.
 5و لتوضيح الدرجة اليت ميكن أن تصل إليها وفورات النطاق ميكن استخدام العالقة التالية:     

 
 
 
 

 حيث تمثل:     
 درجة وفورات النطاق. س:

 األول على حدى. ( من املنتوج1لفة إنتاج الكمية )كتك (:1ت)ك
 ( من املنتوج الثاين على حدى.2تكلفة إنتاج الكمية )ك (:2ت)ك
 ج الثاين معا.( من املنتو 2( من املنتوج األول و الكمية ك)1تكلفة إنتاج الكمية )ك (:2+ك1ت)ك

                                     
 .33سابق، ص جعدي شريفة، املرجع ال -1
 .34، 33، ص املرجع نفسه -2
 .70قريشي حممد اجلموعي، املرجع السابق، ص  -3
 .69ساعد إبتسام، املرجع السابق، ص  -4
 .137عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة، املرجع السابق، ص  -5

 (2+ ك 1ت )ك –( 2( + ت )ك1ت )ك
 س=           

 (2+ ك 1ت )ك                                 
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( 2+ك1عا ت)كم جنينتاج املو تتحقق وفورات النطاق عندما تكون قيمة )س( أكرب من الصفر، ألن تكلفة إنت     
بة الوفورات سن((، و من الواضح أن )س( تقيس 2(+ت)ك1على حدى )ت)ك أقل من تكلفة إنتاج كل منتوج

 على حدى.منها معا بدال من كل  إنتاجهماالناجتة عن 
  X-Efficiencyالبنكيةإكس  كفاءةال: رابعالفرع ال

هو من قام  1966سنة  "Harvey Leibenstein"قتصادي هاريف اليننستاين كما رأينا سابقا أن اال      
لكفاءة، حيث الحظ أن لقياس ا Farrelنطالقا من أعمال ا)الكفاءة التشغيلية(  xبصياغة مصطلح الكفاءة 

      هلا نفس املدخالت )عناصر اإلنتاج، التكنولوجيا( لكن خمرجاهتا خمتلفة من حيث اإلنتاجية  املؤسسات البنكية
ختتلف عن العناصر  (X)بتفسري هذه الظاهرة بوجود مدخالت  (Leibenstein)، فقام الينستاين األرباحو 

ستغالل األمثل للموارد املتاحة، فإذا كان من يف اال عمل( اليت تعكس كفاءة املؤسسة البنكيةية )رأس املال و الالتقليد
فباإلمكان حتديده بشكل تقرييب و ذلك من خالل مفهوم الكفاءة  (X)غري املمكن مالحظة مستوى املدخالت 

(X)1من خالل حدود الكفاءة لإلنتاج أو التكاليف. تتمثل يف حتديد نشاط املؤسسة البنكية ، و اليت 
على أهنا "النسبة بني أقل تكلفة ميكن إنفاقها و التكلفة الفعلية اليت مت إنفاقها إلنتاج مزيج  "Xالكفاءة "تعرف      

هو آخر  Xألن  Xو مسيت بالكفاءة  2،املخرجات"، كما تعرف أيضا على أهنا "الكفاءة يف استخدام املدخالت"
حرف يف احلروف األجبدية مبعىن حد الكفاءة أي حتقيق أفضل كفاءة، حيث توسع استخدامها يف األحباث البنكية 

يعرب هذا النوع من الكفاءة كما اليت رجحت إمكانية سيطرت هذا النوع من الكفاءة على كفاءة احلجم و النطاق،  
 لكلية.قتصادية أو اجوانب أخرى ال تشملها الكفاءة االعلى 
حنراف يعود إىل ن مستواها األمثل، حيث أن هذا االحنراف الكفاءة الكلية عاقياس مدى ب "Xالكفاءة "و تقوم      

هارات اإلدارية، التكنولوجيا املستخدمة، نظم احلوافز و األجور... ، و بالتايل املعوامل أخرى تؤثر يف عناصر اإلنتاج ك
ما يعين التحكم اجليد يف مثل هذه العناصر، حيث وجد أن فعالية العوامل البشرية  بنكيف  "Xالكفاءة "فإن ارتفاع 

 3.الالكفاءة  %25إىل  %20 و اإلدارية تساهم يف زيادة اإلنتاجية و ختفض من
بعدة طرق منها النسبة الدنيا للتكاليف الكلية على األصول اإلمجالية أو ما يعرف مبتوسط  "Xالكفاءة "تقاس      

حنراف القيم احلالية عن القيم املتوقعة اليت متثل احلد االتكلفة الكلية، أو باستخدام طرق التقدير حيث تقاس مبدى 
 4الكفء.

                                     
 .105شوقي بورقبة، املرجع السابق، ص  -1
 .137السابق، ص عبد احلميد بوخاري، علي بن ساحة، املرجع  -2
 .42جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -3
 .72ساعد إبتسام ، املرجع السابق، ص  -4
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 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على الكفاءة البنكية.
 مل اليت يتفاوتن العواالعديد م كفاءهتاتواجه البنوك التجارية يف سبيل حتقيق أهدافها املتعلقة برفع مستوى       

فسه، نتتعلق بالبنك  داخلية بنك أو، سواء كانت هذه العوامل خارجية تتعلق بالبيئة احمليطة بالمن بنك آلخرتأثريها 
 فاءة البنكية: ما يلي نستعرض أهم العوامل املؤثرة على الكيو ف

 الفرع األول: العوامل المتعلقة بالبيئة الداخلية للبنك.   
يت ميكن مل الداخلية اللعوال اتتمث وأو تراجعها،  طوير كفاءهتاتشكل البيئة الداخلية للبنوك عامال أساسيا يف ت     
 ثر على الكفاءة البنكية فيما يلي:أن تؤ 
 : أرباح )أو خسارة( األوراق المالية:     أوال

    جتاه ت و هي تنفق مبالغ طائلة هبذا االبطبيعتها تعيش يف حالة منافسة شديدة بينها يف كافة اجملاال بنوكإن ال     
الرحبية تعد مؤشرا  التجاري على جين األرباح املعقولة ذلك أن البنكأن يعارض سعي  بنكيو ال ميكن ألي نظام 

    1ستغالل األمثل للموارد.كفاءة و االلل
يقوم مبدأ الرحبية على تعظيم أرباح  حيث ءة اإلدارة البنكيةملدى كفا اأساسي ايعترب حجم األرباح احملققة معيار      

و زيادة  اامالهت، و ال يتحقق ذلك إال باتساع حجم معاإيراداهت تزيد من أن عليها اليت إذا أرادت تعظيمها وكالبن
ندفاع هذا اال، إال أن او زيادة احلوافز املقدمة لعمالئه ااملالية، و مبدى تطور خدماهت اأوراقه حمفظةو تنوع  ااطهنش

الوقوع يف الوقوع يف أزمات  إمكانية حنو حتقيق أعلى معدالت الرحبية ال يكون على حساب املخاطر اليت يرتتب عليها
 2السيولة.

ة بني ف درجة املخاطر  اختالود إىلو يرجع التفاوت يف معدالت الربح الصايف إىل أمرين رئيسيني، أما األول فيع     
دوره بو هذا ح مرتفعا دل الربان معاألنشطة االقتصادية املختلفة، إذ كلما كانت درجة املخاطرة كبري يف نشاط معني ك

 و العكس صحيح. يؤثر على السيولة البنكية
يف النشاط نفسه إذ كلما كان  سؤولنيكفاءة فيما بني املات الاألمر الثاين إىل اختالف درج يعود يف حني     
 3كان معدل الربح مرتفعا و العكس صحيح.  بنكهأكثر كفاءة يف إدارة و تنظيم  سؤولامل
 
 

                                     
 .05ص العشرون،،العدد الرابع و دراسة مقارنة بني مصريف الرافدين و الرشيد، اجمللة العراقية للعلوم اإلداريةملصارف باستخدام مؤشرات السيولة،بالل نوري، سعيد الكروي، تقييم رحبية ا -1
 .2051، ص 2000قتصاد النقدي و املصريف بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الشهاب، اإلسكندرية، ى، حممد فريد عبد املنعم عفر، االأمحد فريد مصطف -2
 .447، ص 1989قتصادية، منشورات ذات السالسل، الكويت، املعرفة اال مبادئعمر حسني،  -3
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 .بنكال إدارةثانيا: 
 ميكن أن تتأثر كفاءة البنك مبدى قدرة إدارته على:     

ألن ذلك يعكس مدى جناحها يف  بكفاءة عاليةستخدامات( إدارة اال- بشقيه )إدارة املواردارة هيكلها املايلإد -
 من خالل توظيف ، ففي حال متكنت هذه اإلدارة من حتقيق التوازن املطلوب يف هيكلها املايلاف البنكحتقيق أهد

 حماولة ختفيض تكاليف تلك املوارد يف الوقت الذي عتبارآخذة بعني االيف موجودات ذات عوائد جمزية موارد البنك 
      1و تعظيم ثروهتا، لك سيؤدي إىل زيادة رحبية هذه البنوكستخدامات،  فإن ذتسعى فيه لتعظيم إيرادات تلك اال

 و هو معيار أساسي يعكس مدى كفاءهتا.
ألن عدم  2،نة بني الرحبية و السيولة و األمانمن خالل املواز  يت متكنها من تعظيم رحبية تلك البنوكاختاذ القرارات ال -

 التحكم يف هذه املؤشرات و املوازنة بينها سيؤثر مباشرة على كفاءهتا.  
إىل تدين مستوى كفاءة  عتبارات الشخصية، ألن ذلك يؤدييف سياسات توظيف خاطئة تستند لال جتنب الوقوع -

للموظفني نظرا للمحاباة و القفز  و املتمثلة يف خفض الروح املعنويةاملرتتبة عن هذا  اآلثاري، إضافة إىل اجلهاز البنك
تابعة األهداف اإلسرتاتيجية من خالل دراسة سلوك ملعلى سلم الدرجات و الرواتب، باإلضافة إىل إعطاء أمهية 

لى جمالس و أداءه، إذ جيب ع ضعف كفاءة البنك ألن عدم قيامها بذلك سيرتتب عنهالعاملني و اهتمامهم بالعمل، 
ة من يتم تعيينهم يف إدارة البنوك التجارية وضع إجراءات و قواعد إدارية يف التعيني، كما جيب التأكد من كفاء

 3خاصة يف املراكز القيادية. املؤسسات البنكية
 .ثالثا: عمر البنك

 4على كفاءته و يتضح ذلك جليا من خالل: إن لعمر البنك تأثري كبري     
 جلديدة.ا بنوكحتوز على ثقة اجلمهور أكثر من الاليت هلا أعمار طويلة و حسنة السمعة  البنوك -
 .تؤهلها للعمل يف جمال الصناعة البنكيةاليت  لدى إدارهتا اخلربة البنكية -
اريف أقل يف تحمل مصتعلها جيأغلب أصوهلا و مصاريف تأسيسها يف السنوات األوىل لنشأهتا، مما  هتتلك البنوك -

 .املستقبل
 

                                     
اجلامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، اجستري يف احملاسبة و التمويل،امل لنيل شهادة رسالةارف التجارية العاملة يف فلسطني،العوامل املؤثرة على رحبية املص باسل جرب حسن أبو زعيرت، -1

 .97، ص 2006
خدام التحليل املتعدد املتغريات، دراسة ميدانية يف املصرف التجاري السوري منذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، حتديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية باست -2

 .336، ص 2014، 2، العدد36و القانونية، اجمللد قتصادية دراسات العلمية، سلسلة العلوم االمبحافظة الالذقية، جملة جامعة تشرين للبحوث و ال
 .38جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -3
 .337، ص أعالهمنذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، املرجع  -4
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 مرار.ستى االادرة علقبأن هذه البنوك  مو ثقته مالطويلة لعلمهذات األعمار  للبنوك اطمئنان األفراد -
 .رابعا: عدد فروع البنك

، هيعمل على زيادة املتعاملني معذات الكثافة السكانية العالية س ، و خاصة يف املناطقغرايف للبنكنتشار اجلإن اال     
نها مسافات طويلة سوف جتعل من هلذه التجمعات السكانية، و خاصة إذا كانت تفصل بي البنكية فإيصال اخلدمات

ستفادة من خدماهتا و خاصة يف جمال السحب و اإليداع ا لتعامل اجلمهور معها لالنتشار الواسع هدفالبنوك ذات اال
       ك حجم التسهيالت الودائع و كذلو التحويالت املالية، و زيادة عدد املتعاملني سوف يؤدي إىل زيادة حجم 

 كفاءته.مؤشرات  كأحد أهم   1بنك، مما سيؤدي إىل زيادة رحبية العملياتالو حجم 
      ره نتشااا يف حالة ك، و هذة البننتشار اجلغرايف أثرا سلبيا على كفاءبالذكر أنه ميكن أن يكون لالو اجلدير      

مما  افية أو دينية،سباب ثقا ألو اجتاهه حنو أسواق ال يقدر على املنافسة فيها، أو غري مرغوب يف تواجده أصال هب
ي بضعف  يلة توحاح قلسينعكس على أداءه و يشكل تكاليف إضافية بالنسبة للبنك و ال تعود عليه سوى بأرب

          يها قوة سوقية فمتتلك  حمددة فضل الرتكز يف مناطقنتشار اجلعرايف و تحتبذ االكفاءته، مما جعل بعض البنوك ال 
ت من خالل دراسا اح ذلكجنة من نتشار اجلغرايف إال إذا كانت شبه متأكديع املنافسة هبا، و ال ختاطر باالو تستط

 عميقة و متقدمة تسمح هلا بذلك.
 .خامسا: عدد موظفي البنك

و ذ رحبية، فالبنكيادة الايل ز  زيادة الطاقة اإلنتاجية له و بالتي إىلسوف تؤد إن زيادة عدد موظفي البنك     
الزيادة،  ه حتتاج إىل هذروع اليتدد الفعكبريا من خالل زيادة   جغرافيا   نتشارا  ااألعداد الكبرية من املوظفني يعكس إما 

 مالء.عع للالفنية و التقنية و عملياته اليت تستهدف تقدمي خدمات أوس أو زيادة خدمات البنك
 أيضا عن زيادة التكاليف ال يعرب دائما عن زيادة الطاقة اإلنتاجية، بل يعرّب  إن احلديث عن عدد موظفي البنك     

املتعلقة هبم، و بالتايل فإن الزيادة املدروسة يف عدد املوظفني و اليت يتطلبها حقا عدد الفروع و حجم العمليات 
 أما إذا كانت عملية التوظيف مبالغ فيها و ال تتم و فقا  و و أداء البنك، ستغطي التكاليف و تساهم يف رفع كفاءة 

     حتياجات احلقيقية للبنك، فإن ذلك سوف يؤدي إىل حتمله لنفقات إضافية تقلص من كفاءته للمتطلبات و اال
 2و أرباحه.

 
 

                                     
 .337، ص  السابق منذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، املرجع -1
 .337املرجع نفسه ص  -2
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 سادسا: درجة المخاطرة.   
وقوع حادث احملتملة و اخلسائر املعنوية اليت ميكن قياسها نتيجة ل و املعنوية يعرف اخلطر على أنه اخلسائر املادية     

 . 1عتبار مجيع العوامل املساعدة لوقوع اخلسارةمعني مع األخذ بعني اال
ض البنوك وفقا لطبيعة نشاطها ملخاطر عديدة و متشعبة، لدرجة أن السمعة األساسية اليت أصبحت حتكم تتعرّ      

 الوقت احلاضر هي مدى قدرهتا على التكيف مع هذه املخاطر و ليس  جتنبها، ألن البنك بشكل نشاط البنوك يف
ئتمان، فهو هبذا املفهوم يعترب وسيطا بني أولئك ل من خالل قبول الودائع و منح االعام ميارس نشاط املتاجرة باملا

م لصيق بالعمليات البنكية و مالزم هلا، حيث مفهو  هالذين لديهم أمواال فائضة و أولئك ذوي احلاجة إليها مما جيعل
   2مما يعين أن املخاطر تتعلق باحتمال ظهور حدث غري مرغوب فيه. ون التوقع بالعائد املستقبلي خطأيقصد به أن يك

يف احلسبان أن أي  إن الربح هو الفرق بني اإليرادات و التكاليف، إذ أن البنك يهدف إىل حتقيق الربح آخذا       
يف ظل زيادة الضغوط التنافسية اليت تشجع البنك على امليل للمخاطرة  3،ل للمخاطر يتطلب عائدا إضافيا مناسباحتم

يكلية اليت شهدهتا لتحقيق أقصى عائد على رأس املال املستثمر و كسب أكرب حصة سوقية، باإلضافة إىل التغريات اهل
      ن القيود على حركة رؤوس األموال و انفتاح األسواق احمللية  يف السنوات األخرية نتيجة للتحرر م األسواق البنكية

و بالتايل اتساع أعمال البنوك خارج امليزانية و حتوهلا من األعمال التقليدية إىل أسواق املال مما أدى إىل إمكانية 
ءة البنكية، حيث أن و بالتايل يتضح أن هناك عالقة تأثري و تأثر بني درجة املخاطرة و الكفا 4،تعرضها ألزمات

البنوك اليت تتميز بكفاءة عالية بإمكاهنا التعايش مع درجات خماطرة عالية من أجل جين أكرب األرباح خاصة إذا تعلق 
ذلك باملخاطر الداخلية، كما ميكنها أن تتعرض لصدمات ال تستطيع التحكم فيها ألهنا خارجة عن سيطرهتا تأيت من 

ها تتكبد خسائر وخيمة و تفقدها للكفاءة، و حىت يتضح ذلك أكثر سنتطرق ألهم البيئة اخلارجية للبنك جتعل
 كما يلي:  املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك  و اليت تؤثر على كفاءته

 ئتمانية:   المخاطر اال -أ
الوفاء بالتزاماته يف املواعيد ئتمان بأهنا اخلسائر املالية احملتملة الناجتة عن عدم قدرة العميل على اطر االتعرف خم     

عرتاف أوال بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة و تتفاوت هذه ية مبكان االو بالتايل فإن من األمه 5،احملددة

                                     
 .22، ص 2007أسامة عزمي سالم، شقريي نوري موسى، إدارة اخلطر و التأمني، دار احلامد، األردن،  -1
قتصادية، جامعة فرحات عباس دكتوراه علوم يف العلوم االال أطروحة لنيل شهادةفاقيات بازل دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية، اتحياة جنار، إدارة املخاطر املصرفية وفق  -2

 .48، 47، ص 2013/2014، 1سطيف
 .35جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -3
خاطر املالية و انعكاساهتا على اقتصاديات دول قامسي، فياليل محزة، املخاطر املصرفية و منطلق تسيريها يف البنوك اجلزائرية وفقا ملتطلبات جلنة بازل، املؤمتر الدويل حول إدارة امل آسيا -4

 .02، ص 2011ديسمرب  12-11العامل، يومي 
 .22، ص 2005، اجلزء الثاين، 2موسوعة بازل  نبيل حشاد، دليلك إىل إدارة املخاطر املصرفية، -5
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 املقرض أن حياول كل ما يف وسعه منع هذه األخطار من ا لكل عملية، و من مث جيب على البنكاألخطار تبع
    1ألموال املقرضة أيضا،و قد تقود هذه األخطار إىل خسارة ا فلن حيقق العائد الذي يرجوهيفعل ، ألنه إن مل الوقوع

 ئتمانية و اليت من بينها ما يلي:و هناك عدة صور للمخاطر اال
املايل  للعميل و وضعه ئتمانيةعة االو تنشأ بسب السم المخاطر المتعلقة بالعميل و بالقطاع الذي ينتمي إليه: -1

       شغيل ليب التالف أساختاتعود إىل اقتصادي درجة من املخاطر ع الذي ينتمي إليه، ألن لكل قطاع و بالقطا 
 و اإلنتاج لوحدات هذا القطاع.

ا، مبلغها ها و كذا مدهتاد متويلاملر  إن هذا اخلطر مرتبط بالعملية المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويله: -2
 مثل هذه العملية مهما كانت طبيعتها. و مدى توفر شروط جناح إمتام

    جتماعيةو االية السياس طوراتقتصادية و التة الظروف االو حتدث نتيج المخاطر المتعلقة بالظروف العامة: -3
 واجهتها.مللكافية ات احتياطتنبؤ هبا و التحكم فيها و أخذ االو غريها، و هذه املخاطر من الصعب عادة ال

 ري، و بالتايلخطاء الغأت فقط كثريا ما تقع البنوك ضحية أخطائها هي ليس  بأخطاء البنك:المخاطر المتصلة  -4
خذ أخطاء )عدم أال املثيل لى سبنبها األساسية مشكلة البنك ذاته، نذكر عامتثل مشكلة الديون املتعثرة يف أحد جو 

بل تكملة إليه ق نوحةت املمالضمانات الشخصية و العينية الكافية، السماح للعميل باحلصول على التسهيال
 املستندات و الوثائق الالزمة، ختصيص نسبة كبرية من القروض ملتعامل واحد ...(.

 مخاطر السيولة:   -ب
طلبات املالية، و اليت تتكون بشكل كبري من تلبية  لتزاماتهاقدرة املصرف على مواجهة  يقصد بالسيولة البنكية     

ط حتويل فالسيولة إذا ال تعين فق 2،تلبية طلبات املقرتضني لتلبية حاجات اجملتمع و املودعني للسحب من الودائع
يف  رتبط بالرحبية، و تتمثل سيولة البنكألن السيولة ينبغي أن ت ا حتويله إىل نقد دون أية خسارةو إمن األصل إىل نقد

        التسهيالت الالزمة و األصول هلم قدرته على تلبية طلبات عمالئه املتعلقة بسحب ودائعهم املختلفة أو تقدمي 
و ضمان  الء، مبعىن أن من أوىل واجبات البنكو املتمثلة يف النقد السائل يف األوقات اليت يرتئيها أو خيتارها العم

    3أهدافه و سياسته أن يكون قادرا و مستعدا على الدوام على تأمني سيولة مركزه املايل.

                                     
اجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، امل لنيل شهادة هبية مصباح حممود صباح، العوامل املؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة يف فلسطني دراسة حتليلية، رسالة -1

 .64، ص 2008فلسطني، 
دراسات العلمية، ن للبحوث و الثر السيولة و الكفاية اإلدارية و املالءة املالية على رحبية املصارف اخلاصة املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، جملة جامعة تشريالنا نبيل زاهر، أ -2

 .400، ص 2014، 6، العدد 36قتصادية و القانونية، اجمللد سلسلة العلوم اال
 .6ع السابق، ص بالل نوري، سعيد الكروي، املرج -3
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و البنك لتزامات املالية عند استحقاقها، ل يف عدم قدرة البنك على سداد االو بالتايل فإن خماطر السيولة تتمث     
لتزاماته قصرية األجل تكون البداية حلدوث العسر املايل الذي إذا استمر ميكن أن يؤدي إىل الذي ال يستطيع الوفاء با

اصة يف البنوك املتخصصة يف نشاطات األموال اإللكرتونية إذا مل تستطع إفالسه، و قد تكون خماطر السيولة كبرية خ
التأكد من كفاية األرصدة لتغطية التسديد يف أي وقت حمدد، إضافة إىل ذلك قد يؤدي إىل خماطر السمعة و التأثري 

فاجئة من قبل و بالتايل فإن البنوك إذا استطاعت تفادي خطر السيولة و مواجهة السحوبات امل 1،على الرحبية
    املودعني فإن ذلك سريفع من أرباحها و كفاءهتا، أما إذا حدث العكس فإهنا ستفقد الكثري من عمالئها و أرباحها 

 .االهنيارو قد يصل هبا األمر إىل حد  كفاءهتاو  
 مخاطر التشغيل: -ج

رض للخسائر اليت تنجم عن عدم كفاية أو خماطر التشغيل بأهنا: "خماطر التع لقد عرفت جلنة بازل للرقابة البنكية     
و بالتايل فإن املخاطر  2،خنفاض العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة أو اليت تنجم عن أحداث خارجية"ا

سيب، كما ميكنها أن و النظام احملا الداخلية للبنك كنظام املعلوماتالتشغيلية هي املخاطر النامجة عن اختالل األنظمة 
رتكاب األخطاء أو الغش من طرف األفراد العاملني بالبنك أو عدم احرتامهم آلداب و أخالقيات يجة التنشأ نت
 3املهنة.
يشمل هذا النوع من املخاطر العمليات اليومية للبنوك، و جيب على اإلدارة العليا للبنك التأكد من وجود برنامج      

 5ظهور هذه املخاطر ما يلي:و من بني أسباب  4،لتقومي هذه املخاطر و حتليلها
لك ذل ملمكن أن حيوّ ، فمن البنكياة املستخدمة يف العمل عدم التحكم بالشكل املالئم يف التقنيات اآللية املتطور  -

عتماد على اال ع تزايدمصوصا م الكمبيوتر و خخماطر أخطاء املعاجلة اليدوية للبيانات إىل خماطر أعطال يف نظا
 املستوى الدويل. األنظمة املتكاملة على

عمليات  لى سبيل املثالاما )عمتروفة ينطوي النمو يف التجارة اإللكرتونية على خماطر حمتملة مازالت أبعادها غري مع -
 حتيال اخلارجية و موضوعات أمن نظم الكمبيوتر(.اال
اختبارا لقدرة األنظمة اجلديدة تشكل اليت ندماج الكربى و إعادة النظر يف عمليات الدمج و التحالف عمليات اال -
 ستمرار.األنظمة املتكاملة حديثا على اال أو

                                     
 .64هبية مصباح حممود صباح، املرجع السابق، ص  -1
 .12، ص 2006قتصادية، أبوظيب، مارس النقد العريب، معهد السياسات اال إبراهيم الكراسنة، أطر أساسية و معاصرة يف الرقابة على البنوك و إدارة املخاطر، صندوق -2
 .53حياة جنار، املرجع السابق، ص  -3
 .60مصباح حممود صباح، املرجع أعاله، ص هبية  -4
، 2015، ديسمرب 03قتصادية، العدد اجمللة اجلزائرية للتنمية اال ئر،أحالم بوعبديل، ثريا سعيد، إدارة املخاطر التشغيلية يف البنوك التجارية، دراسة حالة لعينة من البنوك التجارية يف اجلزا -5

 .119ص 
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ستخدام املتزايد للخدمات املساندة املقدمة من أطراف أخرى و كذلك املشاركة يف أنظمة املقاصة و التسويات اال -
 Back-up)ي حتياطرقابة الداخلية و أنظمة احلفظ االيفرض ضرورة احملافظة على نظم عالية اجلودة لل

Systèmes). 

 مخاطر سعر الفائدة: -د
، 2003( من وثيقة جلنة بازل املتعلقة مببادئ رقابة خماطر سعر الفائدة و إدارهتا يف سبتمرب 15املبدأ ) عرفلقد      

خاطر لتغريات مضادة يف أسعار الفائدة، و يعد قبول هذه امل لى أهنا "تعرض احلالة املالية للبنكخماطر سعر الفائدة ع
، و ميكن أن تكون مصدرا مهما للرحبية و لقيمة حقوق املسامهني، و لكن اإلفراط يف جزءا طبيعيا من العملية البنكية

ة يؤثر يف أرباح ئدو قاعدته الرأمسالية إذ أن التغري يف أسعار الفا ر ميكن أن يشكل هتديدا ألرباح البنكهذه املخاط
و ذلك نظر إىل تغري صايف الربح من الفائدة، و كذلك مستوى األرباح األخرى احلساسة للفائدة و تكاليف  البنك

التشغيل، كما تؤثر التغريات يف أسعار الفائدة يف قيمة املوجودات و املطلوبات و األدوات خارج امليزانية، إذ أن القيمة 
 1تتغري بتغري أسعار الفائدة". ملستقبلية )و يف بعض احلاالت التدفقات النقدية ذاهتا(احلالية للتدفقات النقدية ا

البنك فض طويلة األجل إن خطر سعر الفائدة مرتبط مباشرة بعملية حتويل ديون أو قروض قصرية األجل إىل قرو      
 ينخفض الناتج البنكي الصايف خنفاض أو تدهور فائدته يف حالة ارتفاع سعر الفائدة، و من مثيتعرض الميكن أن 

ضيق هوامش الفائدة على القروض اجلارية و ارتفاع تكلفتها املتوسطة، و متس ل نتيجةبسبب التبديل السريع للديون 
سواء كانوا مقرضني أو مقرتضني فاملقرض يتحمل خطر اخنفاض عوائده  سعر الفائدة كل املتعاملني يف البنوكخماطر 

 2فائدة، أما املقرتض فيتحمل ارتفاع تكاليف ديونه بارتفاعها.إذا اخنفضت معدالت ال
 الفرع الثاني: العوامل المتعلقة بالبيئة الخارجية للبنك.  

ميكن للعوامل اخلارجية للبنوك أن تؤثر تأثريا سلبيا على كفاءهتا إذا مل تستطع هذه األخرية التأقلم معها، فالبنوك      
الكبرية و الكفؤة هي تلك اليت هلا القدرة على استغالل التغريات يف بيئتها اخلارجية من أجل إحداث الوثبة و التفوق 

أن تتأثر بالتقلبات اخلارجية املختلفة، سواء تلك املتعلقة مبستويات املنافسة اليت على منافسيها من البنوك اليت ميكن 
الوعي البنكي للمتعاملني مع املؤسسات  و الثقافةو كذا مستويات  ميكن أن تتغري بدخول منافسني إىل السوق،

تصادية الكلية اليت يصعب ناهيك عن الظروف االق البنكية، زد على ذلك التشريعات القانونية و الضوابط البنكية
على البنوك التحكم فيها و التأقلم معها خاصة إذا كانت مؤشراهتا سلبية و مفاجأة مل يتم اختاذ االحتياطات الالزمة 

                                     
قتصادية و القانونية، اجمللد .م.م، جملة جامعة دمشق للعلوم االسعر الفائدة و تأثريه يف رحبية املصارف التجارية، دراسة حالة مصرف سورية و املهجر شعلي حممود حممد، علي كنعان،  -1

 .540، ص 2014،العدد األول، 30
اجستري يف امل لنيل شهادة ئري، رسالةحالة بنك الفالحة و التنمية الريفية و بنك الربكة اجلزاخضراوي نعيمة، إدارة املخاطر البنكية، دراسة مقارنة بني البنوك التقليدية و اإلسالمية،  -2

 .07، ص 2008/2009قتصادية، فرع نقود و متويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العلوم اال
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باإلضافة إىل مستوى الدخل  التقلبات يف الصادرات،هلا و يف مقدمتها التضخم و مستوى النشاط االقتصادي و 
 رة البنوك على مواكبة التطور التكنولوجي.القومي و الدخل الفردي و قد

 : المنافسة.أوال
 من خالل تقدمي يق البنكسة يف السو القدرة على املنافاليت هلا  للمنافسة أثر كبري على كفاءة البنوك، فالبنوك     

 عكس و ملدث الحخدمات ذات جودة عالية ترضي عمالئها سينعكس ذلك باإلجياب على كفاءهتا، أما إذا 
ا سينعكس على ما و هو مالئهعفإهنا ستفقد الكثري من  افسة اليت تتعرض هلا يف السوق البنكيتستطع مواجهة املن

ق يف السو  وك أخرىهنا لبنك مكافإهنا مهددة باإلفالس و تر  أرباحها مما جيعلها تفتقد للكفاءة، و إذا استمر ذلك
 .  البنكي
طرارها ، و اضذه البنوكتاحة هلرد املحمدودية املواو ذلك بسبب   البنوك التجارية تؤثر يف رحبيتهافاملنافسة بني     

هامش العوائد،  اخنفاض ي إىلاألمر الذي يؤد دة عالية للحصول على هذه املواردنتيجة لذلك إىل دفع معدالت فائ
 نافسة.فاءة بعامل املؤثر الكحا لتو هو ما يعترب مؤشرا واض ،و بالتايل التأثري يف صايف األرباح و معدالت الرحبية

 .قافة االجتماعية و الوعي البنكي: الثثانيا
التجارية  بنوكة السوقية للالتجارية، حيث تتأثر احلص تؤثر الثقافة االجتماعية و الوعي البنكي على رحبية البنوك     

  تها،مما يؤثر على رحبي لربوية مثالا ء مع البنوك اإلسالمية دون البنوكمن الودائع و القروض نتيجة تعامل بعض العمال
كس بدوره مما قد ينعمع هذه  للتعاملالقناعة الكافية لدى اجلمهور الثقة و توفر  أن قوة اجلهاز البنكي و متانته كما

 1.ه البنوكهذ أداءعلى 
يما يتعلق بالتعامل يوجد لدى بعض املتعاملني نوايا سيئة ف الكثريين بأمهية العمل البنكي حيثأن جهل  يف حني     

ع من التحايل بشكل عام و خاصة يف جمال التحايل دون سداد ما عليهم من قروض، و هذا النو  السليب مع البنوك
الديون املشكوك يف حتصيلها  اتالتجارية و يظهر ذلك جليا من خالل ارتفاع حجم خمصص تزخر به معامالت البنوك

 2و الديون املعدومة.
و اليت على الكفاءة البنكية  ةالعوامل اخلارجية املؤثر  مها أهم الثقافة االجتماعية و الوعي البنكي و بالتايل فإن     

املتعاملني الوعي الكايف بأمهية هذا القطاع كمحرك أساسي للعجلة  ساهم يف تطور أداء البنوك إذا كان لدىتميكن أن 
قتصادية مما سينعكس إجيابا على كفاءة البنوك، من جهة أخرى جيب على البنوك أن تضع اسرتاتيجيات تسويقية اال

                                     
 .335منذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، املرجع السابق، ص  -1
 .96زعيرت، املرجع السابق، ص باسل جرب حسن أبو  -2
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ضافية ا سيسمح جبين أرباح إممثقتهم و رضاهم  و كسبمن أجل توعية املتعاملني و إيصال رسائل البنك إليهم، 
 تعكس مدى كفاءة البنك.

انات لثقافات و الديألمر بااإذا تعلق  هذا و نذكر أن البنوك أحيانا ال ميكنها أن تأثر يف البيئة اخلارجية، خاصة     
و هنا من  ا،جد   ضع حرجو البنوك على حساب بنوك أخرى، مما جيعل هذه البنوك يف  بعضاليت تفضل التعامل مع 

هتم عرتاضااعمالء و قافة الار ثعتبقيام بفتح فروع مع األخذ بعني االبنوك بدراسة السوق قبل الاألفضل أن تقوم ال
ا مل معها ممّ ة التعان مجلجتاه حنو األسواق اليت هبا عمالء يرفضو ة و أي اخلدمات يفضلون، و عوض االالديني
ا ها مما يفتح هلنافس فياهنا أن تبإمكاليت تتجه حنو أسواق عليها أن و عوض ، دها الكثري من أرباحها و كفاءهتاسيفق

 احتمال حتقيق أرباح إضافية.
 .بنكية: التشريعات القانونية و الضوابط الثالثا

ات التجارية بشكل عام، فتعليم عات القانونية و الضوابط البنكية بدرجة كبرية يف أداء البنوكتتحكم التشري     
للمحافظة على السالمة املالية و محاية أموال  إىل ضبط األداء البنكي اجلهات الرقابية و الضوابط البنكية هتدف

د على حركة و حجم قيو التتمثل يف و ، امات إضافية على بعض البنوكلتز ااملودعني األمر الذي قد يرتتب عليه 
حلفاظ و حتقيق أهداف عامة كا 1،حتفاظ بقدر أكرب من السيولة و تكوين املخصصات اإلضافيةالتسهيالت و اال

 ستقرار األسعار العامة و استقرار أسعار الصرف، ختفيض معدل التضخم، ختفيض مستوى البطالة ...إخل.اعلى 
 قتصادية.: الظروف االرابعا 

ة ، و بالتايل على مستوى الكفاءاء البنوكقتصادية على أدلتغريات اليت تطرأ على الظروف االتنعكس خمتلف ا     
         قتصادي و التشريعي ات االقتصادية إىل مستوى النشاط االقتصادي و االستقرار اال، و تنقسم املؤشر البنكية

 2طور التكنولوجي.تو مستوى ال باإلضافة إىل الدخل القوميالتضخم و التقلبات يف األسعار،  كذا  و
قتصادية شيوعا غري أنه على الرغم من شيوعه إال أنه ال يوجد ترب التضخم من أكرب املصطلحات االيع التضخم: -أ

رتفاع له مثل )اال لوصف احلاالت املختلفة العديد من املفاهيمقتصاديني بشأن تعريفه، حيث يستخدم اتفاق بني اال
أو  رتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل األجورااملفرط يف املستوى العام لألسعار، 

( و ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر املختلفة اإلفراط يف خلق األرصدة النقدية رتفاع التكاليف،ااألرباح، 
رتفاع يف الدخل النقدي، كما أنه ايف اجتاه واحد، مبعىن أنه من املمكن أن حيدث ارتفاع يف األسعار دون أن يصاحبه 

                                     
 .334، ص السابق منذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، املرجع -1
 .40، 39جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -2
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حبه ارتفاع يف األرباح، و من احملتمل أن حيدث إفراط يف خلق اأن يص من املمكن أن حيدث ارتفاع يف التكاليف دون
 1رتفاع يف األسعار أو الدخول النقدية.احبه االنقود دون أن يص

قلة عن بعضها و بعبارة أخرى فإن الظواهر املختلفة اليت ميكن أن يطلق على كل منها "التضخم" هي ظواهر مست    
 2التضخم. ملذي يثري اإلرباك يف حتديد مفهو ستقالل هو اإىل حد ما و هذا اال

يؤثر التضخم سلبا على املدخرات املالية، و ذلك بسبب األثر الذي يرتكه على تدين و تآكل القيمة حبيث و قد      
      3و خاصة تلك املتعلقة بالسندات و القروض. تفوق نسبة الفوائد املتفق عليها يف بعض األحيان

 ار هذه السلعرتفاع أسعاىل قتصادي إطلب على السلع يف فرتة الرواج االيؤدي القتصادي: مستوى النشاط اال -ب
اخنفاض إىل  لع يؤدير السخنفاض يف أسعاالكساد، حيث أن اال مما يؤدي إىل زيادة الودائع و العكس يف حاالت

 .اإليداعات لدى البنوك
إىل حدوث  قتصاديةية و االمن األنظمة السياس فساد الكثريأدى لقد قتصادي و التشريعي: اال ستقراراال -ج

 ل إجيايب علىشكي أثر بسياس ستقراراالعديد من األزمات املصرفية كأزمة ماليزيا و أندونيسيا، فكلما كان هناك 
 .الوضع االقتصادي و كذا كفاءة القطاع البنكي

 لىعملصدرة اشركات قدرة الخنفاض أسعار الصادرات يؤدي إىل عدم احيث أن  التقلبات في الصادرات: -د
 مما يؤدي إىل تدهور نوعية حمفظة القروض. تسديد ما هو عليها اجتاه البنوك

 ئع.م الودالى حجدخار و بالتايل عذلك يؤثر على حجم اال ألن الدخل القومي و الدخل الفردي: -ه
تصاالت، و االثر بثورة املعلومات من أبرز القطاعات اليت تتأ قطاع البنكيعترب اليمستوى التطور التكنولوجي:  -و

اإللكرتوين إىل  البنكيمنذ أوائل السبعينات أين ظهر النشاط  ها عامال مساعدا لتنمية العمل البنكيو هذا ما جعل
رية عنصرا مالزما لعدد من فلق أصبح تبين هذه األخ ،فرتاضي والدة اجليل األول من العمل البنكي االيومنا هذا، مبعىن

 4، و كذا األسواق.و وفرة املعلومات عن العميل، البنوك تيجة ملا توفره من فعالية، سرعة،النشاطات ن
 
 
 

                                     
 .02، ص 2012، الكويت، أكتوبر 3إضاءات، نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات املصرفية، السلسلة اخلامسة، العدد  -1
 .02، ص نفسهاملرجع  -2
 .41شريفة، املرجع السابق، ص  جعدي -3
دكتوراه يف العلوم لنيل شهادة العد، أطروحة التجاري و املايل للمصارف الفرنسية، حالة نشاط البنك عن ب  األداءتصاالت على ، أثر  تكنولوجيا املعلومات و االميهوب مساح -4

 .11،  ص 2013/2014، 2قتصادية، جامعة قسنطينة اال
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     :الفصل خاتمة
      من الضغوط ل الكثريديني، يف ظيعترب البنك مؤسسة هتدف إىل إنتاج خدمات بنكية ملختلف املتعاملني االقتصا     

عاملي  ق عاملي حملي ويف سو  رستمراعلى بقائها و منوها و قدرهتا على االو التحديات الداخلية و اخلارجية اليت تؤثر 
ة أصبحت ة و التكنولوجيقتصادياع اال السريع لألوض، و مع التغرُي تشتد فيه املنافسة بني املؤسسات البنكية املختلفة

خالل الرشد يف  من هذا و ،فيةحتقيق أرباح إضا و البنوك مطالبة باختاذ اإلجراءات و الرتتيبات لتطوير كفاءهتا
 نوعا . وا  مّ استخدام املوارد البشرية و املادية و املعلومات املتاحة لتقدمي أفضل اخلدمات ك

و البنوك على  ت عمومالشركامن خالل هذا الفصل تبني لنا أن مؤشر الكفاءة أصبح أساسيا يف دراسة أداء ا     
و الذي (، 1978، 1975، 1966يف سنوات ) Leibensteinوجه الّتحديد، و هذا منذ االعرتاف بأعمال 

 يفظر و إعادة الن ألفراد،لطلقة اختلف عن النظرية الكالسيكية املهيمنة من خالل التخفيف من فرضية العقالنية امل
 التفاعالت بني خمتلف األطراف املشاركني يف عملية اإلنتاج. 

فهومها يف لف عن م خيتنوك كأحد أهم مؤشرات األداء الكما أظهر هذا الفصل أن مفهوم الكفاءة يف الب      
يت صارت رتة احلالية الالل الفوصا خاملؤسسة االقتصادية، فهي حتتل أمهية بالغة بالنسبة جلميع البنوك عرب العامل خص

 عليها يت تفرضهاانني الالقو  وتشهد اهنيار الكثري من البنوك و إفالسها لعدم قدرهتا على االلتزام بالتنظيمات 
لنا أن  ، كما اتضحوافدةية و الحمللا السلطات النقدية يف ظل املنافسة الكبرية اليت تفرضها البنوك الكبرية و القوية

سع فهي ءة هلا معىن أو ن الكفاها فإالكفاءة ختتلف عن الفعالية، ففي حني تشري الفعالية إىل مدى بلوغ البنوك ألهداف
        فضل املنتجاتنتاج أإللبنك ااملوارد و اإلمكانيات املتاحة ضمن تكنولوجيا  تعرب عن الكيفية املثلى الستغالل

باحثون يف هذا قام ال لظروفاو اخلدمات، و ملساعدة البنوك على تقدير مستويات الكفاءة خالل خمتلف املراحل و 
     ا  دى كفاءته حمليّ نكي و مالب ماجملال بتقدمي جمموعة من الطرق و األساليب اليت متكن من التعرف على واقع النظا

 و عاملّيا . 
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 :خاتمة
لعاملية جاء  البنكية االقطاعات  على ضوء ما تقدم يف فصول هذا الباب تبني لنا أن تنامي ظاهرة االندماج عرب     

 ل العقد األخرياصة خالخاجية كحتمية للتحوالت االقتصادية العاملية، و اليت ترمجت مبجموعة من الصفقات االندم
الل خية دول العامل ى يف بقت أخر ة و أوروبا، لتليها موجامن القرن التاسع عشر بداية بالواليات املتحدة األمريكي

شاريع النظام مال أهم اكتم وفرتات الحقة متيزت بتفاعالت اقتصادية خاصة و من أمهها إنشاء االحتاد األورويب 
 ية. العامل تجارةالدويل و يف مقدمتها صندوق النقد الدويل و البنك الدويل باإلضافة إىل منظمة ال

ذت من االندماج أحد األساليب الف كما       كل     لعديد من املشا اعاجلة ملعالة رأينا أن عديد القطاعات البنكية اّتخ
قيق أرباح حتاه العمالء و الية اجتة املو تكوين كيانات بنكية قوية، تتميز بكفاءهتا العالية و قدرهتا على توفري السيول

ى املزيد يفه الثابتة عليع تكاله توز لستفادته من وفورات احلجم اليت تتيح إضافية للمسامهني، و توسع البنك اجلديد و ا
ملشاكل         امكانية مواجهة لبنوك إنح لميمن اخلدمات البنكية املتكاملة و املتنوعة، ناهيك عن اعتباره خيارا اسرتاتيجيا 

لنقدية قبل سلطاهتا ا ليها منعفرض اليت ت   و التحديات املالية خاصة تلك املهددة باالهنيار و التعثر، يف ظل الشروط
ته و الرفع من لى سالمفظة عو يف مقدمتها رفع رأس ماهلا، و يدخل ذلك يف إطار  تنظيم جهازها البنكي و احملا

 قدرته على مواكبة التحديات البنكية العاملية.

كي      االندماج البن ى أمهيةين علاملنظر من جهة أخرى تبني لنا أنه على الرغم من اتفاق الكثري من الباحثني و      
بقاً، ممخا واقع العملي مسه يف النتائجو فعاليته يف تطوير كفاءة الكيانات البنكية إال أنه ال يزال من الصعب التكهن ب

طاعات البنكية اءة القلى كفيستدعي البحث أكثر عن املزيد من األدلخة و الرباهني خاصة يف ظل تضارب نتائجه ع
ة كارتفاع ار سلبيىل آثإالعامل، فقد ترتب عن العديد من صفقات االندماج زيادة حجم البنوك بشكل أدى  عرب

لى صعوبة امهني، زيادة عضي املسيت تر التكاليف و صعوبة التحكم فيها ممخا نتج عنه ابتعاد البنوك عن حتقيق األرباح ال
عد بكفاء لوظائفهم فني األاملوظ ناهيك عن فقدان العديد مناملزج بني الثقافات و أساليب العمل للبنوك املندجمة، 

 ماج. االندماج األمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء البنوك و عدم حتقيقها ألهداف االند

و بالتايل فإنه على ضوء تضارب اآلراء حول اآلثار الفعلية لالندماج على كفاءة البنوك فإنه من املفيد التمعن      
جه و يأيت ذلك من خالل دراسة الطرق املختلفة لقياس كفاءة االندماج البنكي و أمهية كل واحدة منها، أكثر يف نتائ

مث إجراء مسح أديب ملختلف النتائج اليت توصلت إليها البحوث و الدراسات اليت تطرقت إىل واقع كفاءة البنوك يف 
وع من الصفقات على غرار الواليات املتحدة األمريكية ظل عمليات االندماج سواء يف الدول اليت تعترب مهداً هلذا الن
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و أوروبا مرورا باليابان وصوال إىل الدول العربية اليت ستشكل عينة دراستنا التطبيقية، و يرجع ذلك أساسا إىل 
حساسية البنوك حيث أن فشل بنك واحد بعد االندماج ميكن أن تكون له تداعيات واسعة النطاق على بقية البنوك 

خرى، زد على ذلك عدم متاثل املعلومات الذي ال زال يشكل هاجسا كبريا للعديد من البنوك اليت ترغب يف األ
املفاضلة بني العديد من الطرق للتوسع و حتسني كفاءهتا و من بينها االندماج، مما جيعلها مهددة بإمكانية اّتاذ القرار 

 اخلاطئ بشأن األسلوب املالئم لتحقيق أهدافها.
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 :تمهيد
 بيئة يفبالضبط  ام عليهها للحكق عليمن املعتاد أن تقوم البنوك بتقييم كفاءهتا، و غالبا ما تستخدم أساليب متف     

ع كفاءة م ملندمجا لبنكاتنافسية تتميز حبدوث موجات من االندماجات عرب العامل، حيث تعترب مقارنة كفاءة 
 .لكذحقيق طريقة شائعة لت لالندماج الصناعة أو كفاءة نظرائه يف الصناعة أو األداء السابق

دارة إن خالل مالكفاءة  بمكاس الناجتة باحلصول علىمن الناحية النظرية تسمح عمليات االندماج للبنوك      
زيج مضل أف ختياراو  اتخرجض املدخالت أو زيادة املياعتماد أفضل املمارسات عن طريق ختفو  ،أفضل للموارد

ىل األسعار النظر إبدخالت أو حتسني الكفاءة اهليكلية من خالل اختيار خمصصات امل ،املدخالت و املخرجاتمن 
 التوافق يف التكاليف و اإليرادات و تنويع املخاطر.النسبية و 

ي ميثل اهلدف ريف الذنتاج املصتحسن تنظيم اإلل نتيجةأيضا  الكفاءة يف مكاسب عن االندماج نتجيو ميكن أن      
جيا لتحتية لتكنولو االبىن  واهرة التكاليف، مع اندماج خمتلف الفرق امل التكامل يفيف استخالص الفوائد من  ياألساس

ذلك، كما ة أو الدولية كاحمللي صرفيةاملعلومات، و اجلمع بني املكاتب اخللفية و اخلدمات العامة و ترشيد الشبكات امل
 إليرادات.اتعزيز  لىد عتكامل املنتجات اليت تساع خالل أن حتسني تنظيم األنشطة ميكنه تقدمي الفوائد من

ملستخدمة املناهج تلف او لذلك قمنا بتقسيم هذا الباب إىل فصلني أساسيني، حيث يستعرض يف فصله األول خم
ديثة ب احلال إىل األساليلية وصو املا حاليا لتقدير الكفاءة البنكية، بدًأ باألساليب التقليدية اليت تعتمد على النسب

تهيئة لء خلفية نظرية دف إعطاا، هبعَتمد عليها يف قياس الكفاءة على نطاق واسع حالياملعلمية و الالمعلمية اليت ي  
واقع  هر لسابقة اليت تظادراسات ال مناجملال للعمل التجرييب الذي سيتم تقدميه يف الباب الثالث، أما فصله الثاين فتض
عرب احلدود  وحمللية اواء ساج الكربى كفاءة البنوك يف ظل عمليات االندماج من خالل التطرق إىل جتارب االندم

من خالل  اميةيف الدول الن يج البنكالندما جتارب امتثيل للدول املتقدمة ممثلة يف أمريكا و أوروبا فاليابان، بينما اخرتنا 
بآثاره على ة لدولية املتعلقارنات اء املقمث انتقلنا إىل إجراأهم صفقات االندماج اليت شهدهتا الساحة املصرفية العربية، 

 الكفاءة املصرفية سواء داخل الدول أو عرب احلدود.
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 :مقدمة الفصل

 قتصاد من خاللا يف االي دورا مهم، كما تؤدتقدمي اخلدمات املاليةتلعب البنوك دورا مهما يف  يف مجيع البلدان     
        هلاىل االنتباه دفعت إ ا اليتالبنوك هي واحدة من أهم القضاي كفاءةقبول الودائع و منح االئتمان، و لذلك فإن  

ذا النوع من تزايد هلملى حنو عأمرا حامسا بالنسبة للبنوك يف ظل بيئة مضطربة و جعلت قياسها  و الرتكيز عليها،
 قدرته علىخالل  من لضعفانقاط  تفوق على العديد منت البنوك الوسطاء املاليني، فهو ميثل أوال مؤشر لألداء جيعل

س الكفاءة له قياأن  دة علىزيا، اخللل يف عملية ختصيص املوارد البنكيةأفضل املمارسات و تشخيص مصادر  حتديد
إلدارية او على اجلودة  هليكليةاوائح للهيئات التنظيمية للرتكيز على التأثري الكمي لل حمتوى إعالمي ذو أمهية رئيسية

 للبنوك و أدائها. 
         إلشرافية، سلطات اها الما يسلط حتليل الكفاءة البنكية الضوء على أمهية بعض اإلجراءات اليت تتخذك      

داء املؤسسات مة و ألى سالو سيجري عندئذ تقييم آثار التحرير و إعادة اهليكلة و إلغاء الضوابط و القيود ع
األداء من  اتحد مؤشر أ ساسإن الكفاءة هي يف األاملصرفية و كذا حتسني كفاءة القطاع، أما بالنسبة للمدراء ف

 .خالل التنافسية الداخلية املشرتكة بني الوكاالت أو اخلارجية مع البنوك األخرى
ىل خمتلف إ لتطرقن خالل امعلى خمتلف األسس النظرية لقياس الكفاءة،  األول شقهيركز يف  هذا الفصل إن     

بشكل   دية اليت تعتمدالتقلي الطرققدير الكفاءة يف األعمال املصرفية، بداية بتاملناهج املستخدمة على نطاق واسع ل
قل إىل لبنكية، مث ننتالكفاءة رة لاملفس لقياس خمتلف املؤشرات املالية اليت تتسم بالبساطة كبري على النسب املالية

تقدير تصاد القياسي للى االقمد ععتالطرق احلديثة اليت تتنافس لقياس الكفاءة من خالل النهج املعلمي الذي ي تناول
ما كضل املمارسات،  بناء أفلطية الربجمة اخل تتمثل يف حدود الكفاءة، و الثاين غري معلمي يعتمد على تقنيات رياضية

  ميكن أن تؤثرب و اليتألساليااملرتبطة بتطبيق هذه و العراقيل  املنهجية يسلط الضوء كذلك على خمتلف الصعوبات
  قياس.على نتائج ال

يل ة ألسلوب التحلاجلذاب صائصإن أمهية تقييم حدود الكفاءة من خالل التقنيات الرياضية جيد تفسريه يف اخل     
نة رو م ألخصاجملال، و على اليت مت إبرازها من خالل األحباث و الدراسات يف هذا ا (DEA)التطويقي للبيانات 

     بني مدخالت  لعالقاتاقدمتها ماليت تنفرد هبا البنوك و يف دة املعقهذه الطريقة و قدرهتا على مراعاة اخلصائص 
سلوب ة ألالنظري األطر سنخصصه لدراسة من هذا الفصل الذي الشق الثاين و هو ما سيشكل حمتوى ،و املخرجات

كثر ذا من أجل التحكم أهو التطورات اليت شهدهتا خمتلف مناذجه،  ثأحدو  (DEA) التحليل التطويقي للبيانات
 بية.التجري راستناستشكل األداة األساسية لتقييم كفاءة االندماج البنكي يف ديف هذه التقنية اليت 
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 المبحث األول: طرق قياس الكفاءة البنكية.
القتصاد اجلزئي تنبع أمهية قياس الكفاءة يف القطاع املايل من آثارها الكبرية على النظام املايل سواء على مستوى ا     

أو االقتصاد الكلي، حيث أن للقطاع املايل تأثري قوي على ختصيص املوارد املالية مما يساعد على إجياد أفضل توظيف 
يف احلصول على املعلومات اليت تساعدهم على  القائمني على البنكهلا بالطرق األكثر كفاءة، فقياس الكفاءة يساعد 

 1.بناء على نتائج قياس الكفاءة الكلي للبنك ملية و حتديد األولويات على املستوى اختيار أفضل اإلسرتاتيجيات الع
على الرغم من الدراسات الكثرية املتعلقة بقياس كفاءة املؤسسات املالية، إال أنه ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن      

ا اهتمامهم على ثالث طرق أساسية، متثلت الطريقة الواجب استخدامها، حيث أن غالبية الباحثني يف هذا اجملال ركزو 
الطريقة األوىل يف التقنيات التقليدية اليت ترتكز على النسب املالية، و طريقتني تعتمدان على الطرق الكمية تتمثل 

 Les) يف الطرق غري املعلمية و األخرى( Les Méthode Paramétrique) إحدامها يف الطرق املعلمية

Méthode Non Paramétrique)  . 
 المطلب األول: طريقة النسب المالية. 

         يف العديد من البحوث و الدراسات من قبل الباحثني  استخدام واسع النطاقلقد أخذت هذه الطريقة      
الية احملاسبية من أجل و املهتمني هبذا امليدان ، فهي تسعى إىل استنطاق األرقام املفصح عنها على مستوى التقارير امل

      ستثمارية، ألن مصري البنك اال اإلجابة على الكثري من التساؤالت املتعلقة بكفاءة البنك و مركزه املايل و قراراته
تساعده يف بلوغ  و مستقبله يتوقف على مدى قدرته على التنبؤ باألحداث املستقبلية و كيفية اختاذ قرارات سليمة

   2.املتعاملني معه تعزز ثقة أهدافه و
 الفرع األول: تعريف النسب المالية.

 منها الستفادةا كنهامي هات اليتإن أمهية النسب املالية و كثرة استخدامها جعل احملللون املاليون و كذا اجل     
 كما يلي:     أمههاطرق إىلاليت يراها منها، و ضمن هذا اإلطار سن زاويتهريف هلا كل من يتسابقون إلعطاء تع

 
 

                                     
ة اجلامعة دراسة تطبيقية على املصارف احمللية يف فلسطني، جمل SFAسامل عبد اهلل حلس، هناد ناهض فؤاد اهلبيل، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية  -1

  .141، ص 2014قتصادية و اإلدارية، اجمللد الثاين و العشرون، العدد األول، اإلسالمية للدراسات اال
اجستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، نيبل شهادة املرسالة لحممود سليم عبد الكرين النجار، تقييم الكفاءة املالية لنظام التأمني الصحي احلكومي يف قطاع غزة،  -2

  .18، ص 2015فلسطني، 
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"تلك النسب اليت تعمل على حتديد العالقة اليت تربط بني بند أو أكثر و بند  تعرف النسب المالية على أنها     
استخدامها يف  ئدة ميكنأو أكثر هبدف حتويل البيانات الرقمية اليت تظهر يف القوائم املالية إىل معلومات أكثر فا آخر

 1ستثمارية و التمويلية و التشغيلية املختلفة ".ترشيد القرارات اال
"عالقة بني رقمني و ناتج هذه املقارنة ال قيمة له إال إذا مت مقارنته بنسب أخرى مماثلة،  و تعرف أيضا على أنها     

 2م املوقف بدقة".و تسمى بالنسب املرجعية، و على ضوء عمليات املقارنة ميكن تقيي
"عالقة بني بسط و مقام، حيث أن قيم البسط و املقام هي البيانات و األرقام  كما تم تعريفها على أنها     

احملاسبية اليت تعرضها امليزانية، شرط أن تكون العالقة معربة عن األداء و مرتبطة به و مفسرة له، ومن جانب آخر فإن 
 3ن يفهم مدلوهلا أو كيفية احلكم على األداء إال مبقارنتها ببعض املعايري القياسية".نتائج كل نسبة مالية ال ميكن أ

ن  عاء صورة واضحة ية إلعط كافمن خالل دراستنا للتعاريف السابقة يتضح جليا أن القوائم املالية وحدها غري     
 قدر من قيق أكربو حتأ، جاتلتحقيق أفضل املخر  املتاحة على استخدام املوارد كفاءة البنك من خالل قدرته

يت يتم ال لنسباوعة من من خالل جممستنطاقها اال بد من  و بالتايل، املخرجات باستخدام املدخالت املتاحة
ل يف رائدة اليت تعمبنوك الملالية لليتم احلصول عليها من القوائم او اليت مرجعية أخرى، لبنوك سب مالية نمقارنتها ب

 . يتم تقييم كفاءهتا اليتك و بنللنفس البيئة التنافسية 
 الفرع الثاني: أنواع النسب المالية.

 قد تكون و اليت ،فادة منهاستاال ميكن تقسيم النسب املالية إىل عدة أنواع و هذا حسب اجلهات اليت تريد     
ني بكذا املفاضلة   و لنتائجاقييم داخلية متمثلة يف إدارة البنك يف إطار الرقابة الداخلية عرب تسطري األهداف و ت

ليت تسعى إىل الـتأكد ا كو لبنلركزية يف البنك املركزي و اإلدارة امل تتمثل، كما قد تكون جهات رقابية االسرتاتيجيات
ون هذه النسب فقد تك ىل ذلكإلتزام الوكاالت و تطبيقها للتعليمات و حتديد مراكز األرباح، باإلضافة امن مدى 

بل يف السوق من ق ملطروحةرية ايستخدموهنا يف املفاضلة بني اخليارات االستثما نالذي مطلوبة من قبل املستثمرين
 البنوك املختلفة. 

اس حدة منها يف قيص كل وات ختتو أمام تعدد النسب املالية اليت تتاح أمام إدارة البنك سوف نستعرض جمموعا     
 جانب من جوانب الكفاءة للبنك و ذلك على النحو التايل: 

 
                                     

 .154، ص 2014حممد تيسري الرجيب، حتليل القوائم املالية، الشركة العربية التحدة للتسويق و التوريدات، مصر،  -1
 .51، ص 2009اجلامعية، مصر،  عبد الغفار حنفي، تقييم األداء املايل و دراسات اجلدوى، الدار -2
         ،2007صاد، العدد الثالث و ستون، قتاريع النفطية، جملة اإلدارة و االزهرة حسن العامري، علي خلف الركايب، أمهية النسب املالية يف تقومي األداء دراسة ميدانية يف شركة املش -3

 .114ص 
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 أوال: نسب السيولة.
بدور الوساطة بني املودعني الذين يشكلون جانب عرض األموال يف النظام املصريف، و املقرتضني  تقوم البنوك     

ستثمار على هم على فصل قرار االدخار عن قرار االالذين يشكلون جانب الطلب عليها، و قد ساعد هذا الدور امل
أال وساطة هذا تقوم املصارف التجارية بدور آخر ال يقل أمهية عن الدور األول املستوى اجلزئي، و إىل جانب دور ال

قة بذلك بني وف  ستحقاق، حيث يتم حتويل ودائع العمالء قصرية األجل إىل قروض طويلة األجل م  حتويل االو هو 
على قروض تتزامن مع  رغبات املدخرين يف حق سحب ودائعهم عند احلاجة إليها، و رغبات املقرتضني يف أن حيصلوا

ل، هذه األدوار ال ميكن القيام هبا إال برتسيخ قناعة لدى و مواعيد حتقيق العوائد من املشروع املمو  مواعيد ردها 
  1.للجهاز البنكي على القيام هبا فعال و من هنا جاء دور السيولة و أمهيتها البنوكأطرافها بقدرة 

 مفهوم السيولة و أهميتها: -أ
لسيولة يف معناها املطلق تعين النقدية أما يف معناها الفين فتعين: "قابلية األصل للتحول إىل نقدية بسرعة     ا إن     

ستحقة األداء حاليا أو يف امللتزامات بدون خسائر، حيث أن اهلدف من االحتفاظ بأصول سائلة هو مواجهة اال و
 2غضون فرتة قصرية".

لدويل على أهنا: "املدى الذي ميكن فيه لألصول املالية أن تباع عند إشعار قصري و لقد عرفها صندوق النقد ا     
  3.بالقيمة السوقية أو قريبة منها"

و هذا ملواجهة طلبات فتتمثل يف احتفاظ البنك جبزء من األصول سهلة التحول إىل سيولة ،  أما السيولة البنكية     
جلارية أو تلك اليت حيني آجال سدادها للعمالء، حبيث يتمكن البنك يف عتمادات املفتوحة و الودائع االسحب من اال

 4الوقت ذاته من استغالل ودائعه مبا حيقق له أكرب ربح ممكن.
الء، حتياجات العما لتلبية لودائعتعرب عن مدى قدرة البنك على استخدام ا أن السيولةو منه ميكننا أن نستنتج      

بات من املسحو  مواجهة لبنك يفعلى كفاءة ا دل   النسبة من املستويات املرجعية املثلىكلما اقرتبت هذه   هحيث أن
 ئتمان اإلضافية.الودائع و تلبية طلبات اال

                                     
 .01، ص 2012، الكويت، سبتمرب 2يصدرها معهد الدراسات املصرفية، السلسلة اخلامسة، العدد  إدارة السيولة يف املصرف التجاري، نشرة توعوية -1
 .230، ص 2002عبد احلميد عبد املطلب، البنوك الشاملة عملياهتا و إدارهتا، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  -2
       ، 2010نقدية، رابطة العامل اإلسالمي، اجملمع الفقهي اإلسالمي، الدورة العشرون املنعقدة يف مكة املكرمة، الل الدين، إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية دراسة حتليلية دأكرم  -3

 .06ص 
     ، 2014، 2العدد  ،7بازل الثالثة، جملة الواحات للبحوث و الدراسات، اجمللد  اتفاقيةأحالم بوعبديل، محزة عمي سعيد، دعم تسيري خماطر السيولة املصرفية يف ظل إسهامات  -4

 .102ص 
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ى ي مدى قدرته علقصري، أ األجل اليفبناء على التعاريف السابقة فإن نسبة السيولة تقيس املالءة املالية للبنك      
يا منه املتداولة، سع وجوداتهمبولة رية األجل، و هذا من خالل تغطيته للمطلوبات املتدالتزامات املالية قصتسديد اال

إىل  مالئه و توجههمن ثقة عفقدا لتحقيق أقصى األرباح و تفاديا للوقوع يف أزمة السيولة اليت ميكنها أن تؤدي إىل
يت يبحث من و ال اءةللكف األساسيةايري ل السيولة البنكية تشكل أحد املعالتعامل مع بنوك أخرى، و هو ما جع

يولة  رتفاع نسبة السان ه، ألخصوم و البنك على حتقيق التوازن بني السيولة و األرباح يف إدارة أصول القائمني خالهلا
نك دم  احتفاظ البما أن عافية، كستثمارية و أرباح إضاو عدم إدارهتا بكفاءة عالية يؤدي إىل تضييع فرص  يف البنك

 الس.د باإلفبح مهدلتزاماته و بالتايل يصيؤدي إىل عدم قدرته على الوفاء بالة مناسبة سوف بنسب سيو 
 أنواع نسب السيولة: -ب

 هناك العديد من النسب اليت متكننا من قياس سيولة البنك أمهها:     
 :Obligating Reserve Ratio حتياطي اإللزامينسبة اال -1

حتفاظ بنسبة معينة من املبالغ املتوفرة لديها و اليت حتصل عليها من الودائع املختلفة يف إىل اال تسعى البنوك     
و الذي حتياطي القانوين ، و يسمى هذا الرصيد باالعلى شكل رصيد نقدي دائنحساهبا على مستوى البنك املركزي 

ع هذه النسبة تزيد من قدرة املصرف قتصادية للبلد، حيث أن ارتفا لظروف االالبنك املركزي نسبته بناء على ا حيدد
 2و تقاس بالعالقة التالية: 1على الوفاء بالتزاماته املالية يف أوقات األزمات،

 عها(خرى+الودائع بأنواألا مستحق للبنوكحتياطي اإللزامي = األرصدة النقدية لدى البنك المركزي/)شيكات و حواالت مستحقة  الدفع+نسبة اال

صارمة  نوين حتت رقابةطي القاحتياالاألدىن من ا حرتام النسبةزام البنوك بالتامن خالل ما سبق يتضح جليا أن        
لحكم على مدى  كايف ل  ر غريطمئنان، جيعل من هذا املؤشمن أجل توفري عنصر الثقة و اال من قبل البنك املركزي

كتفاء دم اال ألحسن عمن اف، و بالتايل ستمرارهاأساسي ال ما دامت ستحرص على االلتزام به كشرط كفاءة البنوك
 فاءة.ي للكهبذا املؤشر بل جيب تدعيمه مبؤشرات أخرى تكون كافية للداللة على املستوى الفعل

 :Investment Ratio نسبة التوظيف -2
ى استخدام البنك ، حيث ختتص بقياس مدهم املقاييس التقليدية لسيولة البنوكتعترب نسبة التوظيف أحد أ     

ئتمانية، و تعترب نسبة التسهيالت إىل الودائع املستقرة الصورة األكثر تعبريا عن السيولة، منح التسهيالت االللودائع يف 

                                     
شرون،  عللعلوم اإلدارية، العدد الرابع و البالل نوري سعيد الكروي، تقييم رحبية املصارف باستخدام مؤشرات السيولة دراسة مقارنة بني مصريف الرافدين و الرشيد، اجمللة العراقية   -1

 .08ص
 .168، ص 1995لدولية، الدار اجلامعية للطباعة و النشر، مطابع األوفسيت، بريوت، حممود يونس، اقتصاديات النقود و املصارف التجارية ا -2
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و ميكن  1ذلك على وجود سيولة لدى املصرف، و العكس صحيح، دل  كلما حيث أنه كلما اخنفضت هذه النسبة  
  2قياسها بالعالقة التالية:

 لتوظيف = التسهيالت االئتمانية/إجمالي الودائعنسبة ا
بنك ن مدى كفاءة العملعربة اشرات نستنتج من العالقة السابقة أن أمهية نسبة التوظيف تكمن يف كوهنا أحد املؤ      

 الئتمانية بنسباسهيالت ح التو اليت تأيت من الودائع يف من بنكيف رسم سياسة خاصة بتوظيف األموال املتاحة لل
 دة. اآلجال احملدالية يفته املمالئمة، مبا يكفل للبنك منح املزيد التسهيالت مع احملافظة على الوفاء بالتزاما

 نسبة الرصيد النقدي: -3
و لدى البنك املركزي، و لدى املصارف تشري هذه النسبة إىل مدى قدرة األرصدة النقدية املوجودة يف الصندوق،      

على الوفاء املسكوكات الذهبية املوجودة يف املصرف رصدة أخرى من العمالت األجنبية و األخرى، و أية أ
 4و ميكن التعبري عن هذه النسبة باملعادلة التالية: 3الواجبة التسديد يف مواعيدها احملددة، لتزامات املاليةباال

 خرى(ألتزامات لودائع+ا)اى(/)نقد في الصندوق+نقد لدى البنك المركزي+األرصدة السائلة األخر نسبة الرصيد النقدي=
 حيث أن:

استثناء رأس لبنوك باتحقات واالت مستحقة الدفع باإلضافة إىل مساحللتزامات األخرى متثل الشيكات و اال     
رة كفاءته يف إدا  عكس مدىعني يمللبنك عند حد  املال املمتلك، و تبني املعادلة السابقة أن زيادة الرصيد النقدي

 سيولته، من خالل زيادة قدرته على الوفاء بالتزاماته يف اآلجال احملددة.
 : Monetary Liquidity Ratioنسبة السيولة النقدية  -4

سب من خالل تشري هذه النسبة إىل مدى كفاية السيولة النقدية اجلاهزة يف سداد الودائع قصرية األجل، و حت     
عالقة يتضمن بسطها جمموع السيولة املتواجدة يف الصندوق و الصراف اآليل للمصرف، و يف مقامها الودائع اجلارية، 

 6و ميكن التعبري عنها من خالل العالقة التالية: 5و حسابات التوفري ملدة شهر أو أقل،
 ق خالل شهر(تي تستحء ال)ودائع العماللتزامات السائلة لة النقدية= النقد في الصندوق/االنسبة السيو 

 

                                     
 . 164، ص 2006مفلح عقل، وجهات نظر مصرفية، الطبعة األوىل، مكتبة اجملتمع العريب، عمان،  -1
 .197، ص 2000األردن، رضا صاحب أبو محد، إدارة املصارف، مدخل كمي معاصر، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  -2
 .07بالل نوري سعيد الكروي، املرجع السابق، ص   -3
 .273، ص 2000جتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك، دار وائل للنشر، عمان، زيدان رمضان، حمفوظ جودة، اال -4
 .105، 104املرجع السابق، ص  أحالم بوعبديل، محزة عمي سعيد، -5
اجلامعة اإلسالمية، غزة،  اجستري،شهادة امل رسالة لنيل جارية الفلسطينية،دراسة تطبيقية على املصارف الت ة و أثرها يف العائد و املخاطرة،ولة املصرفيالسي سريين مسيح أبو رمحة، -6

 .25ص ، 2009
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 ثانيا: نسب الربحية.
ستثمارية، عرب تسريع الدول لدعمه الكبري للمشاريع اال قتصادياتايعد النشاط املصريف من الركائز املهمة يف      

سيساهم يف  دخار و تنميته بني اجلمهور، و منه فإن زيادة رحبية هذه املصارفاالدوران رأس املال من خالل تشجيع 
ألن الرحبية هي أحد املصادر الرئيسية لتطوير  1،زدهار يف كافة القطاعاتسع للنمو و التوسع و االتوفري أرضية أو 

  2النظام املصريف السليم. اليت يقوم عليها ؤوس األموالر 

 تعريف الربحية في البنوك التجارية: -أ
عطاء إلملفكرين يسعون احثني و ل البااملايل للبنوك التجارية، جعإن الرحبية كمؤشر مهم لقياس الكفاءة و األداء      

 جاءت فيها: يف اليتلتعار تعريف هلا كل حسب ختصصه و الزاوية اليت يراها منها، و فيما يلي استعراض ألهم ا
نية رتة زمخالل ف اليف الكلية"زيادة اإليرادات الكلية عن التكتعرف ربحية المصارف محاسبيا على أنها      

 معينة".   
"الزيادة يف الثروة و اليت تتضمن زيادة اإليرادات احملققة عن تكاليفها  قتصادية عنبينما تعبر من الناحية اال     

قتصادي أقل من الربح احملاسيب بسبب وجود التكاليف البديلة، و يعين ذلك أن الربح االمضافا إليها تكاليف الفرص 
  3املضافة".

 4"املؤشر الذي يكشف املركز التنافسي يف األسواق املصرفية و مدى جودة إدارهتا ". كما تعرف على أنها      
 أنواع نسب الربحية: -ب 

ا ا، مم  ي عملية تقوم هبمر يف أملال املستثستثمار بالتعرف على الربح املتوقع من ااختاذها لقرار االالبنوك قبل  هتتم     
  ة، فإذاالنسب املطلوب نتها معمبقار  يقومونقياس نسب الرحبية احملققة بصورة مستمرة و ببنوك يهتمون لون بالجعل احملل  

ني بقة باملفاضلة لت املتعقراراختاذ الاكانت النسب احملققة أكرب من النسب املطلوبة فهذا يعين أن البنك كفء يف 
رجعي معني مد معدل ذا وجإىن إال ا ليس هلا معاألرباح املطلوبة يف حد ذاهت نسب أن كماستثمارية،  الفرص اال

تم استخدامها اليت ي ؤشراتعطاء حكم صادق عن مدى كفاءة األرباح هلذا البنك، و فيما يلي أهم املعلى إ يساعد
 لقياس نسب الرحبية للبنوك:

                                     
        ،2014، 2، العدد 16قتصادية، اجمللد ة القادسية للعلوم اإلدارية و االستعمال التحليل املايل لتحديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية، جملر على عبيد الفتلى، اقيص -1

 .202ص 
ي السوري مبحافظة الالذقية، جملة جامعة تشرين منذر مرهج، حتديد العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية باستخدام التحليل املتعدد املتغريات دراسة ميدانية يف املصرف التجار  -2

 .332، ص 2014، 2، العدد 36قتصادية و القانونية، اجمللد دراسات العلمية، سلسلة العلوم االحوث و الللب
 .333، ص 2005أبو محد قدوري، رضا صاحب، فائق مشعل، إدارة املصارف، جامعة املوصل، العراق،  -3
 .477، ص 2005تطبيقات احلوكمة يف املصارف، الدار اجلامعية، محاد طارق عبد العال، حوكمة الشركات: املفاهيم و املبادئ و التجارب،  -4
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 :The Return on Equity (ROE)العائد على حقوق الملكية  -1
" واحد من أهم النماذج املستخدمة يف تقييم Dupontيعترب معدل العائد على حقوق امللكية أو منوذج "      

مر على قياس معدل العائد األداء، حيث بدأ استخدام هذا النموذج يف بداية القرن العشرين إذ اقتصر يف بادئ األ
وىل عن كفاءة اإلدارة يف حتقيق األرباح و هي نسبة ستثمار من خالل اشتقاقه من نسبتني تعرب النسبة األعلى اال

صايف الربح اإلمجايل إىل املبيعات، فيما تعرب النسبة الثانية عن كفاءة اإلدارة يف استخدام موجوداهتا و هي نسبة صايف 
    1املبيعات إىل إمجايل املوجودات.

إىل العائد على حقوق امللكية بإضافة نسبة  قام "دافيد كول" بتطوير هذا النموذج ليتحول 1972و يف عام       
ويلة كمؤشر متكامل لفرتة ط اعتربثالثة تقيس العالقة املتبادلة بني العائد و املخاطرة و هي مضاعف الرفع املايل ، و 

اخلاصة مبجموعة من املخاطر يتم  باح البنوكمصدر و حجم أر  حتديدن احملللون من ميك   لقياس أداء البنوك ألنه
ئتمان، خماطر السيولة، خماطر معدل الفائدة، خماطر رأس املال، خماطر و اليت تتمثل أساسا يف )خماطر االيارها ختا

  3و هو يقاس بالعالقة املباشرة التالية: 2التشغيل(،
 (لكيةالعائد على حقوق الملكية= الدخل الصافي/ األموال الخاصة )إجمالي حقوق الم

    ول لى األصععدل العائد ملى حقوق امللكية من خالل العالقة اليت تضم كل من كما ميكن قياس العائد ع     
ا تقريبها ميكنن فاهيم وامل يطو الذي حيسب من خالل )هامش الربح و منفعة األصول(، و الرافعة املالية، و لتبس

على ( Dupont Model)ة ستعانة باملخطط الذي يوضح املؤشرات األساسية لنموذج العائد على حقوق امللكياال
 النحو التايل:

 
 
 
 
 
 
 

                                     
على الشركات املدرجة يف سوق العراق  عالء عبد احلسني صاحل، عدي صفاء الدين الفاضل، تقييم أداء الشركات العراقية باستخدام منوذج العائد على حقوق امللكية دراسة تطبيقية  -1

 .148، جامعة البصرة، العراق، ص 25قتصادية و اإلدارية، السنة الثامنة، العدد لغري للعلوم اال، ا2009-2008فرتة لألوراق املالية لل
 .77، ص2003طارق عبد العال محاد، تقييم أداء البنوك التجارية "حتليل العائد و املخاطرة"، الدار اجلامعية اإلسكندرية، مصر،  -2
 .  .103، ص 2008األردن، -ليل و التخطيط املايل اجتاهات معاصرة، دار اليازوري للنشر و التوزيع، عمانعدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، التح -3
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 يةعتماد على نموذج العائد على حقوق الملك(: كفاءة البنك باال1-3الشكل رقم )
 الكفاءة البنكية          

 
 

 

 
 
 
 

 .79طارق عبد العال محاد، املرجع السابق، ص  :المصدر
فاءة كة لقياس  ؤشرات املهميتضح أن معدل العائد على حقوق امللكية يعترب أحد امل (1-3)من خالل املخطط      

ن نستعرض نسبه م ا جعلناهو م نعكاسية بني األرباح و املخاطر، والل كفاءة أرباحها، و العالقة االالبنوك من خ
 خالل قسمني على النحو التايل:

 القسم األول: -أ
 Dupont"العالقة بني هذه املؤشرات من خالل نظام متكامل يعرف بنظام ديبون تركز هذه اجملموعة على      

System" الذي يظهر األثر املزدوج للكفاءة و اإلنتاجية البنكية على رحبية األصول أو مؤشر العائد على األصول ،
(ROA) كما يبني قدرة الرافعة املالية ،(EM)  على رفع العائد على حقوق امللكية(ROA) مستوى العائد إىل 

   1على األصول.
  :The Return on Assets (ROA)العائد على األصول  -1

يعترب معدل العائد على األصول أحد الطرق التقليدية لقياس كفاءة البنوك يف استخدام أصوهلا، فهو يقيس       
مستوى كفاءة اإلدارة يف توظيف أمواهلا بالطريقة املثلى من خالل إعطائه العائد الصايف الذي ينتج عن كل وحدة 

                                     
 .91، ص2004، جامعة ورقلة، اجلزائر، 03حممد مجوعي قريشي، تقييم أداء املؤسسات املصرفية ، العدد  -1

ـــاطرة             العائد على حقوق امللكية        ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ  املخــــ

 الرافعة املالية       العائد على األصول     
 خماطرة امليزانية             

 خماطر االئتمان
 خماطر سعر الصرف

 خماطر رأس املال
 خماطر السيولة
 خماطر التشغيل

 هامش الربح        

 منفعة األصول            



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
119 

عتماد على مؤشري هامش الربح و هو يقاس باال 1ية معينة،نقدية من متوسط أصول البنك اليت مت امتالكها ملدة زمن
(PM)  و منفعة األصول(AU)   2للعالقة التالية:وفقا 

 (AU( * منفعة األصول )PMهامش الربح )=  (ROA)العائد على األصول 
 حيث أن:

إمجايل اإليرادات كما هو موضح يف  خالل حاصل قسمة الدخل الصايف على يقاس من (:PMهامش الربح ) -أ
     3املعادلة التالية:

 ( = الدخل الصافي / إجمالي اإليراداتPMهامش الربح )
يف الناتج عن كل وحدة مؤشر لقياس الدخل الصا  (PMمن خالل العالقة السابقة يتضح أن هامش الربح )     

ن ن هامش الربح ممالرفع  ستطيعتنقدية من إمجايل اإليرادات، و بالتايل فإن البنك الكفء هو الذي تكون له إدارة 
 خالل الزيادة يف الدخل الصايف من اإليرادات اإلمجالية احملققة.

 :(AU)منفعة األصول  -ب
      ؤشر لقياس نسبة اإليرادات اإلمجالية الناجتة عن كل وحدة نقدية من أصول البنك، إن منفعة األصول هي م     

 4و يتم احلصول عليها بقسمة إمجايل اإليرادات على إمجايل األصول على النحو التايل:
 منفعة األصول = إجمالي اإليرادات/إجمالي األصول

مدى   حكم علىقة كمؤشر للمن خالل العالقة السابقة، يتضح جليا أن البنوك ميكنها استخدام هذه العال     
ه كلما راداته، حيث أنله و إي أصو كفاءة اإلدارة يف تسيري أصوهلا، فالبنك الكفء هو الذي يستطيع حتقيق التوازن بني

ر ضة فإن ذلك مؤشبة منخفالنس د، أما إذا كانت هذهارتفعت هذه النسبة مقارنة بالقيم املرجعية كان ذلك مؤشر جي
يرادات ن خالل رفع اإلم، سواء لنسبةغري جيد يدفع البنك إىل اختاذ جمموعة من اإلجراءات و التدابري اليت ترفع هذه ا

 فيض اإلضافيةختول أو لألص عرب سياسات تسويقية جتعلها حتصل إيرادات إضافية مع االحتفاظ بالقيمة اإلمجالية
ن خالل مراجعة مألصول، ايل ا، أو االحتفاظ على األقل بإمجايل اإليرادات احلالية و العمل على ختفيض إمجمنها

 ادات كافية.صل إير ال حت أسعار اقتناء األصول و التخلي أو دمج بعض الوكاالت ذات األصول املرتفعة و اليت

                                     
اجستري غري منشورة، امل رسالة لنيل شهادةف التجارية الوطنية ي قطاع غزة، تنبؤ بالتعثر دراسة تطبيقية على املصار عتماد املصارف على التحليل املايل للاعمار أكرم عمر الطويل، مدى  -1

 .38، ص 2008اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
 .97جعدي شريفة، املرجع السابق، ص  -2
دراسات العلمية، وراق املالية، جملة جامعة تشرين للبحوث و الف اخلاصة املدرجة يف سوق دمشق لألعلى رحبية املصار النا نبيل زاهر، اثر السيولة و الكفاية اإلدارية و املالءة املالية  -3

 .396، ص 2014، 06، العدد 36قتصادية و القانونية، اجمللد سلسلة العلوم اال
 .91حممد اجلموعي قريشي، تقييم أداء املؤسسات املصرفية، املرجع السابق، ص  -4



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
120 

 :Financial Leverage الرافعة المالية -2
صول على ن البنك من احلليت متكائمة إن املفاضلة بني القرارات املتعلقة بكيفية اختيار املصادر التمويلية املال     

د عة املالية كأحة الرافبنسب مستلزماته و متويل نشاطاته و عملياته التشغيلية، جعل إدارة البنك الكفء تستعني
      ا، دة املرتبطة هبر الفائذب أسعاقرتاض خاصة فيما يتعلق بتذبيف االخماطر املبالغة املؤشرات املساعدة على تفادي 

نسبة  ذايت و بالتايلمويل الن التمو كذا إمكانية تعرضها ملنافسة كبرية من قبل البنوك اليت تعتمد على نسبة كبرية 
 يفية حساهبا.كو كذا   ةاليرافعتها املالية تكون منخفضة، وفيما يلي سنقوم باستعراض أهم تعاريف الرافعة امل

 تعريف الرافعة المالية: -أ
"درجة اعتماد املنشأة يف متويل أصوهلا على مصادر التمويل ذات الدخل الثابت  تعرف الرافعة المالية بأنها     

سواء كانت )قروضا، سندات، أسهم ممتازة( مما يؤثر على األرباح اليت حيصل عليها املالك كما يؤثر على درجة 
  1اطرة اليت يتعرضون هلا".املخ

ستخدام احملتمل للتكاليف املالية الثابتة من أجل تعظيم تأثري التغريات اليت "االكما يمكن تعريفها على أنها      
  2حتصل عليها األرباح التشغيلية".

على حقوق  عتمادحسب طبيعة املؤسسة، حيث يفضل اال هناك عدة نسب حلساب الرافعة املالية و اليت ختتلف     
 3امللكية و املوجودات حلساب الرافعة املالية البنكية كما تظهرها العالقة التالية:

 الرافعة المالية = مجموع األصول )الموجودات(/ حقوق الملكية
ال بنك جماملالية تتيح للالرافعة اا أن بناء على تعاريف الرافعة املالية و الصيغة الرياضية اليت حتددها يتضح جلي     

يل فإن اماته، و بالتاو التز  غيليةلتحسني كفاءة أرباحه من خالل معرفة كيفية قيامه بتمويل نشاطاته و عملياته التش
لذي اي  السوق البنكعتمدة يفامل جعيةالبنك الكفء يسعى دائما إىل حتقيق نسب رافعة مالية مثلى مقارنة بالقيم املر 

 ينشط فيه.
 
 
 

                                     
اجستري يف لنيل شهادة املسطني"، رسالة لستثمار "دراسة تطبيقية على شركات املسامهة العامة العاملة بفالتمويل على معدل العائد على اال ام حممد األغا، أثر الرافعة املالية و تكلفةبس -1

 .80، ص 2005إدارة األعمال، كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 
، 4قتصادية و اإلدارية، اجمللد ة، جملة جامعة األنبار للعلوم االي، حممد مزعل محيد، أمهية الرافعة التشغيلية و املالية يف تعظيم أرباح املشاريع الصناعية دراسة تطبيقيعادل صاحل الراو  -2

 .314ص 2012، 9العدد 
 .38املرجع السابق، ص  عمار أكرم عمر الطويل، -3
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 القسم الثاني: -ب
ن ذلك أستمرارية غري مو و االى الناليت تساعدها عل ف البنوك من خالل عملياهتا اليومية إىل تعظيم أرباحهاهتد     

ماد عن طريق االعت جتنبها ل علىمما جيعلها تعم يصطدم بالعديد من العقبات اليت تؤثر على كفاءهتا و هتدد منوها،
ة ألرباح و مراقبقياس ا ن خاللمدرجة العائد و املخاطرة، على إدارة املخاطر كنظام يهدف إىل حتقيق التوازن بني 

 املخاطر املتصلة هبا باستمرار و وضع اسرتاتيجيات لتجنبها و التخفيف من حدهتا. 
        و هو ما جعلنا نركز يف القسم الثاين على قياس نسب املخاطر األساسية اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك      

موجوداته و مطلوباته، فالبنك الكفء هو البنك الذي يستخدم هذه النسب لتحسني إدارة خماطره و املتصلة بإدارة 
املصرفية بتنوعها، من أجل حتقيق التوازن بني األرباح و املخاطر يف ظل الديناميكية و التغريات املستمرة يف األوضاع 

  1االقتصادية.
أو  ر غري املتوقعةللخسائ لتعرضقياس كفاءة البنوك يف جتنب ا تتمثل أهم أنواع نسب املخاطر اليت تستخدم يف     

 تذبذب عوائدها فيما يلي:
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
اجستري يف امل رسالة لنيل شهادة "دراسة تطبيقية على املصارف العاملة يف فلسطني"، 2ئتمان يف املصارف وفقا للمعايري الدولية بازل احلديثة ملخاطر اال كمال، اإلدارةمريفت علي أبو   -1

 ، ص ب.2007غزة، –إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية 
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 : المخاطر البنكية.(1-3الجدول رقم )
 الصيغة التعريف المخاطر

تتشكل عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته اجتاه  خماطر السيولة
 1 السحوبات املفاجئة من قبل املودعني.

 الودائع األساسية/إمجايل األصول    2 :حيدد بالعالقة التالية
 اخلصوم املتقلبة/إمجايل األصول

 سلم االستحقاقات النقدية
تلك املخاطر اليت ترتبط بالطرف املقابل )املدين( يف  خماطر االئتمان

العقد، أي مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية  
 3العقد. كاملة كما هو متفق عليه يف

 4 :حيدد بالعالقة التالية
 صايف أعباء القروض/إمجايل القروض

 خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها/إمجايل القروض
 ددتس خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها/القروض اليت استحقت و مل

خماطر التعرض للخسائر اليت ميكن أن تنجم عن عدم   خماطر التشغيل
العمليات الداخلية أو األشخاص أو كفاية أو اخنفاض 

   5األنظمة أو الناجتة عن أحداث خارجية

 6 :حيدد بالعالقة التالية
 إمجايل األصول/عدد العاملني

 مصروفات العمالة/عدد العاملني
تعرض احلالة املالية للبنك لتغريات مضادة يف سعر  خماطر سعر الفائدة

 7 الفائدة.
 األصول احلساسة اجتاه سعر الفائدة/إمجايل األصول   8 :حيدد بالعالقة التالية

 ايل اخلصوماخلصوم احلساسة اجتاه سعر الفائدة/إمج                    
 اخلصوم احلساسة-األصول احلساسة                 

املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا و اليت هتدد مركزها  خماطر رأس املال
          املايل، مما يؤدي إىل تآكله حلماية أموال املودعني 

 9 و متكني املصرف من امتصاص اخلسائر املتوقعة.

  :حيدد بالعالقة التالية
 10نسبة املالءة=حقوق امللكية/إمجال املوجودات

امللكية/األصول اخلطرة غري معدل حق امللكية إىل األصول اخلطرة=حقوق 
 11سائلة.

نسبة رأس املال إىل االستثمارات يف األوراق املالية=رأس مال البنك/جمموع 
 12االستثمارات يف األوراق املالية.

 13=رأس املال املمتلك/الودائعالودائع/البنكرأس املال نسبة 

 أدناه. 13إىل  01من إعداد الطالب باالعتماد على املراجع من  المصدر:
 

                                     
 .195، ص 2004و األسواق املالية، دار احلامد، األردن،  عبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، النقود و املصارف -1
 .239، ص 2003طارق عبد العال محاد، إدارة املخاطر، الدار اجلامعية، مصر،   -2
 .251، ص 2011، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، -دراسة مقارنة–ستثمار يف املصارف اإلسالمية خماطر االحتياط ضد عادل عبد الفضيل عيد، اال -3
 .239، ص املرجع أعالهطارق عبد العال محاد،  -4

5- Sophi.B, Michel.C, Pascal.K, Economie Monitaire et Finance, 2eme Edition, Dunod, Paris, 2003, P114. 
 .239، ص املرجع أعالهطارق عبد العال محاد،  -6
قتصادية و القانونية، اجمللد م.م"، جملة جامعة دمشق للعلوم االاملصارف التجارية "دراسة حالة مصرف سورية و املهجر ش. علي حممد حممود، علي كنعان، سعر الفائدة و تأثريه يف رحبية -7

 .541، 540، ص 2014، العدد األول، 30
 .239، ص أعالهطارق عبد العال محاد، املرجع  -8
اجستري يف العلوم التجارية، فرع مالية و حماسبة معمقة، جامعة فرحات رسالة لنيل شهادة املوفقا لتوصيات جلنة بازل،  لتزام البنوك اجلزائرية بتطبق كفاية رأس املالاأمحد قارون، مدى  -9

 .13، ص 2012/2013، -1سطيف –عباس 
 . 56، ص2004ة األوىل ئتمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعاتيجية تعبئة الودائع و تقييم االالزبيدي محزة محود، إدارة املصارف إسرت  -10
 .58، ص1997البديري حسني مجيل، البنوك مدخل حماسيب و إداري، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع،  -11
مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية، سرمد كوكب اجلميل، املؤسسة العربية للعلوم املالية املصرفية التحديات و اخليارات يف عصر العوملة، سلسلة الدراسات اإلسرتاتيجية،  -12

 .51، ص2002الطبعة األوىل، أبوظيب، اإلمارات، 
 .116، ص2004الشماع خليل حممد، الصريفة األكادميية العربية للعلوم املالية املصرفية، اجلزء األول، عمان،  - -13
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، و قدرته على أس مالهانة ر متنح املؤشرات السابقة للمحللني اجملال للحكم على مدى كفاءة البنك من خالل مت 
اه الدائنني تالوفاء باملزيد من االلتزاما أموال بن املساس بال دو ا مستقهلتعرض يو امتصاص اخلسائر اليت ميكن أن  اجت 

ل، لفائدة، التشغياة، سعر لسيولااملودعني، فالبنوك تلجأ لرأمساهلا للتصدي لشىت املخاطر اليت تتعرض هلا )خماطر 
لى سالمة عبية اليت تسهر ت الرقالجهال، كما يتيح  املايل االئتمان( و اليت تؤثر على قدرهتا االئتمانية و هتدد مركزها

 لذياو هو الدور  ش أمان،هبام قدر من القيود و الشروط اليت ترغم البنوك على االحتفاظ القطاع البنكي وضع أكرب
 تقوم به جلنة بازل للرقابة على البنوك.   

 الّنشاط. نسبثالثا: 
و يشري ارتفاع نسب  1لتقييم مدى جناح البنك يف إدارة أصوله، Activity Ratioنسب النشاط  تستخدم     

لألصل،  الكفؤةو هذا مؤشر على اإلدارة  ،ملبيعات عن كل  وحدة نقدية م ستثمرة يف حيازة األصلالنشاط إىل زيادة ا
أما يف حالة اخنفاض نسب الن شاط فهو مؤشر عن اخنفاض املبيعات عن كل وحدة نقدية م ستثمرة، مما يدل  على 

  2عدم كفاءة البنك يف استغالل مصادره املالية بالط ريقة املثلى.
     يف استغالل مصادره املالية بالطريقة املثلى للحصول على موجودات  بالت ايل فهي تقيس مدى كفاءة البنكو      

 3و قدرته على استخدامها من أجل حتقيق أكرب قدر من األرباح.
     ط،  فقشاط عض نسب الن  بتعد د مقاييس الن شاط و الطبيعة اخلاصة للبنك كمؤسسة جعلنا نقتصر على  إن     

 و فيما يلي أهم هذه النسب: 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
رسالة لنيل سطيف، -العلمة–قتصادية و ترشيد قراراهتا دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس و املراقبة ات االملايل يف تقييم أداء املؤسساليمني سعادة، استخدام التحليل ا -1

 .46، ص 2008/2009اجستري يف العلوم التجارية، فرع إدارة األعمال، جامعة احلاج خلضر، باتنة، شهادة امل
 .73، ص 2009رية، اجلدوى، الدار اجلامعية، اإلسكندسة عبد الغفار حنفي، تقييم األداء املايل و درا -2
 ،2007/2006جامعة تشرين، سوريا،  اجستري ختصص حماسبة،امل رسالة لنيل شهادةئتماين و دوره يف ترشيد عمليات اإلقراض "املصرف السوري منوذجا"، إميان أجنرو، التحليل اال  -3

 .71ص 
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 (: نسب النشاط.2-3لجدول رقم )ا
 الصيغة التعريف النسبة

معدل دوران جمموع 
 األصول

قدرهتا على استخدام املوجودات املتاحة 
 1 إلسناد املبيعات.

 2 :حيدد بالعالقة التالية
 وجوداتامل مجايلمعدل دوران إمجايل األصول = املبيعات )رقم األعمال( / إ

معدل دوران األصول 
 الثابتة

مدى استخدام البنك ملعداته       يوضح 
و آالته، أي الكيفية اليت ت دار هبا 

حيث يدل   3االستثمارات طويلة األجل،
املعد ل املرتفع على كفاءة اإلدارة يف 

 4 استغالل طاقاهتا.

 5 :حيدد بالعالقة التالية
 بتةاألعمال / األصول الثا معدل دوران األصول الثابتة = رقم

 

معدل دوران األصول 
 ملتداولةا

يرك ز هذا املعدل على إبراز مدى كفاءة 
اإلدارة يف استغالل أصوهلا املتداولة لتوليد 

 6 املبيعات.

 7 :حيدد بالعالقة التالية
 ولةتدامعدل دوران األصول املتداولة = رقم األعمال / األصول امل

 
السياسة ستخدم للحكم على كفاءة ي معدل دوران املدينني

معدل لما ارتفع االئتمانية للبنك، فك
 كفاءة البنك يفىل  إ ذلك يشري الدوران

 .االئتمانيةجناح سياسته  و حتصيل ديونه

 8 حيدد بالعالقة التالية:
 نيدينمعدل دوران املدينني = املبيعات اآلجلة / متوسط رصيد امل

 

ن البنك يف حتصيل ديونه    ممدى كفاءة  متوسط فرتة التحصيل
 رتةفخالل سياسة االئتمانية السليمة خالل 

 معينة.

 9 حيدد بالعالقة التالية:
 دينني/ معدل دوران امل 360متوسط فرتة التحصيل )عدد األيام( = 

 بني هو أحد املقاييس اليت تستخدم العالقة معدل دوران الذمم الدائنة
و  العمالء )املشرتيات( لدى البنكودائع 

 متوسط رصيد الدائنني.

 10 حيدد بالعالقة التالية:
 نيرصيد الدائن /عة( معدل دوران الذمم الدائنة = املشرتيات )تكلفة البضاعة املبا

 هو مدى كفاءة البنك يف تسديد ديونه و متوسط فرتة التسديد
ط رب سالمة سياسته االئتمانية، إذ البد من

 د.سديالذمم الدائنة مبتوسط فرتة الت دوران

 11 حيدد بالعالقة التالية:
 ذمم الدائنة/ معدل دوران ال 360متوسط فرتة التسديد )عدد األيام( = 

 

 أدناه. 11إىل  01من إعداد الطالب باالعتماد على املراجع من  المصدر:

                                     
 .97التميمي، املرجع السابق، ص عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد  -1
اجستري رسالة لنيل شهادة امللة يف قطاع غزة"، خالد حممود الكحلوت، مدى اعتماد املصارف التجارية على التحليل املايل يف ترشيد القرار اإلئتماين "دراسة ميدانية على املصارف العام -2

 .44، ص 2005، غزة، يف احملاسبة و التمويل، كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية
 .96، ص أعاله، املرجع ارشد فؤاد التميمي، عدنان تايه النعيمي -3
 .172حممد تيسري الرجييب، املرجع السابق، ص  -4
 .75، ص السابق، املرجع عبد الغفار حنفي -5
 .48اليمني سعادة، املرجع السابق، ص  -6
 .78، ص أعالهعبد الغفار حنفي، املرجع  -7
 .167، ص املرجع أعالهحممد تيسري الرجييب،  -8
 .96، 95، ص ، املرجع أعالهارشد فؤاد التميمي عدنان تايه النعيمي، -9

 .34، ص املرجع أعالهخالد حممود الكحلوت،  -10
 .43ص املرجع نفسه،  -11
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 :Dépits Ratiosرابعا: نسب المديونية 
هتدف نسب املديونية إىل التعرف على نسب مسامهة أصحاب املؤسسة و الدائنني يف متويل املوجودات، و كذا      

تقيس و بالتايل فهي  1القدرة على مقابلة االلتزامات طويلة األجل املتمثلة يف أصل القرض و الفائدة املرتتبة عليه،
ملقرتضة يف متويل احتياجاته، حيث أن البنك الكفء هو الذي اعتماده على األموال ا و مدىمدى استقاللية البنك 
يعتمد على التمويل الذايت )الداخلي( عوض  املصادر اخلارجية )االقرتاض(، مما  ألنه عقولةحيقق نسب مديونية م

سيعطي انطباعا جيدا عن البنك لدى املتعاملني يف السوق البنكي و جيعل إدارة البنك يف راحة و بعيد عن كل 
 و تتمثل أهم نسب املديونية البنكية فيما يلي:، الضغوطات يف اختاذ قراراته االستثمارية

 Dépits Ratios(: نسب المديونية 3-3الجدول رقم )

 الصيغة التعريف النسبة
نسبة جمموع 
القروض إىل 
 جمموع األصول

 3 دد بالعالقة التالية:حت 2تشري هذه النسبة إىل مدى استخدام األموال املقرتضة يف متويل األصول.
 جمموع القروض/جمموع األصول

 
نسبة الديون إىل 

 حقوق امللكية
تكشف هذه النسبة مدى اعتماد البنك على مسامهة املال ك كمصدر من مصادر 
التمويل الداخلي مقارنة مبصادر التمويل اخلارجية )الديون(، و الشك أن مسامهة 

يزيد من اطمئنان الد ائنني على تسديد  املالك باجلزء األكرب من تلك األموال
 4قروضهم.

 5 حتدد بالعالقة التالية:
 جمموع الديون / حقوق امللكية

نسبة هيكل رأس 
 املال

تعترب هذه النسبة مؤشرا للحكم على مدى اعتماد البنك على الديون طويلة األجل يف 
 6 تكوين رأس ماله و املخاطر املالية املرتبطة هبا.

 7 بالعالقة التالية:حتدد 
 يلةالديون طويلة األجل/مصادر التمويل طو 

 األجل.

 
نسبة تغطية 

 الفوائد
تقيس هذه النسبة عدد املرات اليت ميكن للبنك تسديد الفائدة عن طريق األرباح 
احملققة قبل الفوائد و الضرائب، و هو ما جعلها من أهم املقاييس املستخدمة لقياس 

 8 درته على محاية أموال م قدمي القروض طويلة األجل.مدى كفاءة البنك و ق

 9 حتدد بالعالقة التالية:
 ائدلفو صايف الربح قبل الفوائد و الضرائب/ ا

 أدناه. 09إىل  02من إعداد الطالب باالعتماد على املراجع من  المصدر:     
 

                                     
 .45، ص السابق املرجع ،خالد حممود الكحلوت -1
 .52الطبعة األوىل، فلسطني، ص فهمي مصطفى الشيخ، التحليل املايل،  -2
  .89، ص 2003منري إبراهيم هندي، اإلدارة املالية مدخل التحليل املعاصر، الطبعة اخلامسة، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، مصر،  -3
 .350، ص 2005اجلامعية، اإلسكندرية، ستثمار يف البورصة، الدار تقييم و مراجعة األداء و اال ألغراضأمني السيد أمحد لطفي، التحليل املايل  -4
 .53، ص املرجع السابقاليمني سعادة،  -5
 .116زهرة حسن العامري، السيد على خلف اهلل الركايب، املرجع السابق، ص  -6
 .129، ص 2001خلدون الشديفات، إدارة و حتليل مايل، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  -7

8 -Garrison , R,H. and Eirc W. Noreen , Managerial Accounting, Mc.Graw Hill , 10th Edition, USA, 2003,  p 962. 
 .117، 116، ص أعالهاملرجع  زهرة حسن العامري، السيد على خلف اهلل الركايب، -9
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البنكية باالعتماد على املعلومات اليت بعد دراستنا للنسب املالية كأحد الطرق املستخدمة لقياس الكفاءة      
د االنطباع لدى البعض أهنا كافية لقياس كفاءهتا بدقة، و هو ما يعترب خاطئا لت ستخرج من القوائم املالية للبنوك قد ي و 

ل لني ألهنا يف األساس معيار للتنبؤ باألوضاع املستقبلية بناء على املعطيات املالية احلالية، مم ا جعل الكثري من احمل
يعتربوهنا من الطرق التقليدية و خطوة  أوىل لطرح بعض اإلشكاليات اليت ال ميكن اإلجابة عنها إال من خالل 

 1أهم االنتقادات اليت توجه لقياس الكفاءة عن طريق النسب املالية ما يلي: تتمثلاستخدام طرق أكثر تطورا، و 
اليت طرأت  رب عن التغرياتا ال تعفإهن  هناية السنة املالية و بذلكشتق النسب املالية من قوائم مالية تعد عادة يفت   -

إذا أخذنا فن(، و بالتايل الة سكو ح)يف  على املنشأة خالل سنة مالية، و إمنا تقتصر على بيان املركز املايل هلا يف حلظة
لصعب االعتماد اصبح من ي را،بعني االعتبار حقيقة الطبيعة الديناميكية لنشاط البنك و حقيقة كون النشاط مستم

 للتنبؤ باالجتاهات املستقبلية.يها عل
م مية على األرقاة التحكف بسمتضفي األسس و املبادئ و الفروض اليت تعد مبوجبها املعلومات احملاسبية ما يعر  -

دث على ية اليت حتالسعر  لتقلباتأي ا ات يف األسعارهمل التغري  الظاهرة يف تلك البيانات، فمبدأ التكلفة التارخيية ي  
عتماد ن االة إىل أاإلضافبفرتات التضخم االقتصادي، قيم املوجودات و املطلوبات، و لذلك أثر سليب خاصة يف 

ورة ن متثيلها يف صليت ميكشطة االقياس النقدي حيصر البيانات اليت تسجل يف السجالت احملاسبية يف نطاق األن على
 حليل املايل.لية التة لعمري املسجلة قد تكون على قدر كبري من األمهينقدية، علما أن املعلومات الوصفية غ

نة بني الية يف املقار نسب املام المن فعالية استخد حيد   القياس و اإلفصاح لبنود القوائم ميكن أن اختالف أساليب -
ا يقل ل من ركز املايل، ممو امل ةلرحبياالبنوك، كما أن إجراء تغري يف السياسات احملاسبية املتبعة يوفر الفرصة لتحسني 

 النسب املالية يف تقييم الكفاءة البنكية. مصداقية
تعطي نتائج  وعها قدو تن بالنسبة لالنتقادات اليت تتعلق بطبيعة النسب فهي أن هذه النسب و بسبب كثرهتا -

، فضال عن أن ا مفيداميعل قد يصعب على احمللل تفسريها تفسريا مما متداخلة و رمبا متضاربة يف بعض األحيان
 تقبل.بالتنبؤ باملس ا يتعلقة فيمالنسب املالية تتناول الكفاءة عن فرتة ماضية و بالتايل لن تعطي النتائج املرجو 

 Parametric and Non Parametric Approch ني: الطرق المعلمية و الالمعلميةالمطلب الثا

لقياس الكفاءة البنكية   لألفكار اليت نشأت مع استخدام الطرق التقليدية احلديثة كتطور بديللقد برزت الطرق      
حتديد متوقع البنوك بالنسبة ألفضل املمارسات، يف ظل عدم توفر املعلومات املتعلقة  تعترب جد حمدودة يفاليت 

      املعلمية بتكنولوجيا املؤسسات املالية من جهة و تعدد املدخالت و املخرجات من جهة أخرى، عكس الطرق 
                                     

 .72ص إميان جنرو، املرجع السابق، -1
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للبنوك  املتعددة و املخرجات املتعددة ل املدخالتيتحو ب و مرونتها خصائصا و تقنياهتا اليت تسمح هلا و الالمعلمية
 "."أفضل املمارسات الكفؤة و اليت تعرب عن على مدى قرب البنوك إىل احلدود يدلإىل مقياس واحد 

 .Parametric Approach ول: الطرق المعلميةاألالفرع 
حتدد الطرق املعلمية العالقات اليت تربط بني املدخالت و املخرجات و هذا عادة باستخدام دالة اإلنتاج، أو دالة      

أو دالة األرباح، حيث يتم وضع افرتاض م سبق للتعبري عن هذه العالقة اليت ميكن أن تأخذ شكل دالة  ،التكاليف
أو الدالة الرتبيعية  (Translog)، أو دالة اللوغاريتم املتعدي (Coobb-Douglas)"كوب دوغالس" 

(Quadratique)،1 .2و تقدر معلماهتا باستخدام االقتصاد القياسي 
من خالل الشكل الوظيفي تستطيع الطرق املعلمية تقدير كفاءة البنوك معتربة أن البنك غري كفؤ عندما تفوق      

كفاءة و هذا بعد   أكثر آخر رباح اليت حيققها حاليا أقل من تلك اليت حيققها بنكتكاليفه أرباحه، أو عندما تكون األ
(، طريقة SFAاألخذ بعني االعتبار متغري اخلطأ، و أهم الطرق املعلمية املعروفة هي طريقة حد التكلفة العشوائية )

 3(.DFAو طريقة التوزيع احلر )  (TFAاحلد السميك )
    .  The Stochastic Frontier Analysis(SFA): طريقة حد التكلفة العشوائية أوال

على نطاق واسع يف عدد كبري من الدراسات لتقييم الكفاءة املصرفية بعد اقرتاحه من  SFAلقد مت استخدام      
لتليها  5يف نفس العام، Van der Broeckو  Meeusenو تطويره من قبل  19774عام  Aignerقبل 

، و على وجه 7(Beerger and Master, 2003)و  6(0Kumbhakar et al, 200)دراسات عديدة منها 
 Fries) و كذا 8(Bonin et al, 2005 )مثل الدراسات اليت أجراها  و الربح التكلفة التحديد يف كل من كفاءة

and Taci, 2005)9 باإلضافة إىل (Bos and Kool, 2006)10. 

                                     
1- Daniela Borodak, Les Outils D’analyse des Performances Productives Utilisés en Economie et Gestion  : La Mesure de 
L’fficience Technique et ses Déterminants, Cahier De Recherche, N°05, 2007, p 08. 
2- David.C.Wheelock, Paul.W.Wilson, Evaluating The Efficiency Of Commercial Banks: Does Our View Of What Banks Do 
Matter ? Federal Reserve Bank Of ST, Louis, Issue Jul, 1995, p41. 
3- Benzai Yassine, Mesure De L’Efficience Des Banques Commerciales Algériennes par Les Méthode Paramétriques et Non 
Paramétrique, Thèse Doctorat en Science Economique, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, 2015/2016, p84. 
4- Aigner.D.J, Lovell.C.A.K, Schmidt.P.J, Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Model, Journal 
Of Economics, 6,1977, p 21-37. 
5- Meeusen.W, Broeck.j.Van Den, Efficiency Estimation From Cobb-Douglas Production Function With Composed Error, 
International Economic Review, 18, 1977, p 44-435. 
6- Kumbhakar, S.C., Knox-Lovell, C.A., 2000, Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge. 
7- Berger. A.N, Mester. L, Explaining the dramatic changes in performance of US banks: Technological change, deregulation, 
and dynamic changes in competition, Journal of Financial Intermediation Vol 12,2003. 
8- Bonin, J., Hassan, I., Wachtel, P, Bank performance, efficiency and ownership in transition countries, Journal of Banking and 
Finance, 29, 2005, p. 31–53. 
9- Fries, S., Taci, A, Cost efficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries, Journal of 
Banking and Finance, 29, 2005, p. 55-81. 
10- Bos, J. W. B. and Kool, C. J. M, Bank efficiency: The role of bank strategy and local market conditions, Journal of Banking 
and Finance, 30, 2006, p 1953-1974. 
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مميزاته اليت تسمح بإجراء مقارنة نسبية بني البنوك مهما كان حجمها،  إىلستخدام الواسع هلذا النهج و يرجع اال     
التجارية الكبرية مقابل التعاونية الصغرية و بنوك االدخار، أو البنوك التقليدية مقابل البنوك البنوك فعلى سبيل املثال 

 1النسبية و األخطاء العشوائية. اإلسالمية، من خالل حتديد املؤشرات
إن اللجوء إىل استخدام أسلوب حد التكلفة العشوائية كأحد املداخل املعلمية لقياس الكفاءة البنكية جاء بعد     

ترجع مصدر البواقي )اخلطأ العشوائي( إىل عدم الكفاءة مستثنيا  حيث، التقليدية و الغري معلميةقصور األساليب 
إال أنه يف الواقع ال  2، و بذلك تكون املؤسسة كفؤة إذا كان جمموع البواقي هلا يؤول إىل الصفر،بذلك أخطاء القياس

مثل  (𝑣𝑖)فقط بل تتضمن أيضا مصادر أخرى لألخطاء  (𝑢𝑖)ميكن أن يقتصر اخلطأ العشوائي على عدم الكفاءة 
 3بالصغية التالية: SFA( وفقا ألسلوب 𝜀𝑖أخطاء القياس و التوصيف، و ميكن التعبري عن اخلطأ العشوائي )

 𝜺𝒊 = 𝒖𝒊 + 𝒗𝒊 
 حيث أن:

      𝑣𝑖  و𝑢𝑖 ( 0موزعة بشكل مستقل، كما أن منوذج اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي متوسطه الصفر )      
االحنراف عن حدود ، أما اخلطأ الناتج عن عدم الكفاءة فيكون له توزيع أحادي اجلانب، ألنه ناتج عن σ2و تباينه 
  4الكفاءة.

)ال تقع على حدود  Aمن خالل افرتاض وجود وحدة اختاذ قرار غري كفئة  هأما بيانيا فيمكننا التعبري عن     
الكفاءة(، و بالتايل فإن الوحدة تصبح كفئة بإسقاطها على حدود الكفاءة ليتضح لنا اخلطأ العشوائي الذي يتضمن 

 .𝒗𝒊أخرى مصدرها خارجي )التوصيف و القياس( و أخطاء  𝒖𝒊عدم الكفاءة  بيانيا األخطاء الناجتة عن
 
 
 
 
 

                                     
1 -Taufiq Hassan, Mohamed Khaled Badr, Efficiency Of Conventional Verus Islamic Banks, International Evidence Using The 
Stochastic Frontier Approach (SFA), Journal Of Islamic Economics, Banking and Finance, January 2008, 113. 
2- Parmeter, C.F., & Kumbhakar, S.C. (2014). Efficiency Analysis: A Primer On Recent Advances. Lecture notes for several short 
courses presented at Aalto University, the University of Stavanger, and Wageningen University in 2013.En ligne 
:http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/FrontierModeling/SurveyPapers/Parmeter-Kumbhakar-SFA.pdf. 
3- Sabastian Jarzed Owski, Parametric and Non Parametric Efficiency Measurement, The Comparison Of Result, Quantitative 
Methods in Economics, Vol XIV, N° 01, 2013, p 93. 
4- Bauer PW, Berger AN, Ferrier GD, Humphrey DB, Consistency Conditions For Regulatory Analysis Of Financial Institution: 
A Comparison Of Frontier Efficiency Methods, Journal Of  Economics and Business, 50 (2), 1997, p90. 



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
129 

 (SFA)(: منحنى كفاءة حد التكلفة العشوائية 3-2الشكل رقم )
 

 

Source: Mohamed Seddik Filali, L’évolution de L’efficience Technique de La 

Production Laitière Québécoise, Mémoire présenté pour l’obtention du grade du 

programme de maitrise en économique pour l’obtention du grade de maitre ès arts 

(M.A), Faculté des Science Sociales, Université LAVAL, QUEBEC, 2008, p10. 

و هكذا ميكن تقدمي شكلني وظيفيني يصفان العالقة بني املدخالت و املخرجات و مها "كوب دوغالس"      
Douglas-Cobb  و تتخذ  1األكثر استخداما و أقل تقييدا، (2)المعادلة و النموذج اللوغاريتمي  (1)المعادلة

 2الشكل التايل:
ln 𝑦𝑖 = 𝐵𝑜 + ∑ 𝐵𝑗 ln 𝑥𝑖𝑗 + 𝑣𝑖 − 𝑢𝑖𝑘

𝑗=1 …………1 

And 

ln 𝑦𝑖 = 𝐵𝑜 + ∑ 𝐵𝑗 ln 𝑥𝑖𝑗 + 1/2 ∑ ∑ 𝐵𝑗 ln 𝑥𝑗𝑘
𝑗=1 ln 𝑥𝑖 + 𝑣𝑖 − 𝑢𝑖𝑘

𝑗=1
𝑘
𝑗=1 ……………..2 

 

𝒊 حيث أن:              = 𝟏, 𝟐, … . , 𝑰        𝒋 = 𝟏, 𝟐, … . 𝑱 
مؤشر يشري إىل املدخالت.:  𝑖 

𝑗 : .مؤشر يشري إىل املخرجات 
 

                                     
1- Piesse.J, Thirtle.C, A Stochastic Frontier Approach To Firm Level Efficiency Technological Change and Productivity During 
The Early Transition in Hungary, Journal Of Comparative Economics, Vol 28, N°03, p 474. 
2- Sabastian Jarzed Owski, Parametric and Non Parametric Efficiency Measurement, The Comparison Of Result, Op.Cit, p 174. 

  Y 
 C 
 𝒗𝟏     
 𝒖𝟏                                           A1 
 
 
 
 
 
 
 X 
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:𝐼 .هو عدد املدخالت يف العينة 
:𝐽 .هو عدد املخرجات يف العينة 

:𝐵 .اجتاه املعلمات املراد تقديرها 
:𝑣𝑖 .متغري عشوائي ميثل اخلطأ العشوائي  أو ما يسمى بالضوضاء اإلحصائية 
:𝑢𝑖  متغري عشوائي إجيايب يرتبط بالكفاءة التقنية(TE). 
 .Distribution Free Approach( DFA) : طريقة التوزيع الحرثانيا
ض ة سنوات ليحل حمل بع( ليتم تطبيقه عند توفر بيانات عدBerger, 1993مت تطوير هذا النموذج من قبل )  

البنك  عدم كفاءةو أن  SFAاالفرتاضات املتحيزة يف حتليل البواقي، حيث يفرتض هذا النموذج شكل وظيفي يشبه 
دقيق له  ن توزيعت بدو ائي ثابت متوسطه مييل إىل الصفر مع مرور الوقمستقرة عرب الزمن مع وجود خطأ عشو 

قياسا لعدم مك يشكل و بذل)يستغين عن فرضية أن اخلطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي/ أحادي اجلانب(، و ه
معينة    فرتةل الخألرباح املقدرة ابعد حساب الفرق بني متوسط البواقي لدالة التكاليف أو  الكفاءة خالل فرتة معينة

 ة.و متوسط بواقي احلدود الكفؤ 
إىل مفهوم "األثر القوي للكفاءة" الذي اقرتحه  ابنك عرب الزمن أساسلل عدم الكفاءةو يستند استقرار      

 Schmidt  وSickles  و كما ذكر  1984،1عام(Berger, 1993)  أن "اإلدارة اجليدة هي اليت تعظم األرباح
على املدى الطويل من خالل احلفاظ على التكاليف املنخفضة نسبيا ألطول فرتة ممكنة، على الرغم من أن التكاليف 

 2قد تتغري ألسباب خارجية مثل أخطاء القياس و التقلبات اليت قد حتدث بفعل عوامل خارجية".
البنوك ال يؤثرون على الكفاءة من سنة ألخرى و االختالفات  مديرييل األجل، فإن و هكذا ضمن املنظور طو       

  3)التغريات( كلها تكون بسبب األخطاء اخلارجية أو أخطاء القياس.
 The thick frontier approach( TFA) : طريقة الحد السميكثالثا

، و هو يتميز بشكل وظيفي عادة ما 1991عام  Humphreyو  Bergerمت تطوير هذا النموذج من قبل      
عمد إىل ي، حيث أنه ال يعطي تقدير دقيق لكفاءة كل بنك على حدى بل SFAيكون نفس الشكل الوظيفي ل 

تقسيم جمموع البنوك حمل الدراسة إىل أربعة جمموعات فرعية حسب التكلفة املتوسطة، و من مث يتم اختيار اجملموعة 

                                     
1- Weill.L, Measuring Cost Efficiency in European Banking: A Comparison Of Frontier Technique, Journal Of Productivity 
Analysis, 21, P 12. 
2- Berger .A , "Distribution-Free Estimates of Efficiency in the U.S. Banking Industry and Tests of the Standard Distributional 
Assumptions", Journal of Productivity Analysis 4, 1993, p 263. 
3- Weill.L, Op-Cit, P 13. 
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يك بناء على تكاليفها املتوسطة املنخفضة لتشكل حدود للكفاءة باملقارنة مع بقية البنوك اليت تشكل احلد السم
 2و هي بذلك تعطي تقدير للمستوى العام للكفاءة مقارنة مع عينات البنوك. 1األخرى،

 Parametric Approach Non  : الطرق الالّمعلميةالفرع الثاني
تقوم الطرق الال معلمية ببناء حدود الكفاءة من خالل استخدام تقنيات الربجمة اخلطية، فهي ال تفرتض شكال      

عتبار مصطلح اخلطأ العشوائي "خالفا لألساليب و املخرجات، ألهنا ال تأخذ يف االمسبقا للعالقة بني املدخالت 
 3.املعلمية"

 Free)التغليف احلر و  DEA ( Data Envelopment Analysis) حتليل مغلف البيانات ي عترب أسلويب     

Disposal Hull)  لقياس الكفاءة النسبية  نياملناسب نياألسلوب ثر شيوعا ضمن الطرق املعلمية، فهمااألك قالطر
للبنوك خاصة عند استخدام مدخالت متعددة إلنتاج نواتج متعددة بسهولة دون أي افرتاض مسبق من حيث 

و بشكل  ماعندما تكون تقنية اإلنتاج غري مؤكدة مما يعكس مدى أمهيته هماتطبيق ميكن ، و بالتايلالشكل الوظيفي
 4خاص يف حالة البنوك و املؤسسات املالية.

  . DEAمفهوم أسلوب التحليل التطويقي للبيانات أوال:
تحليل مغلف البيانات من بأو كما يسميه بعض الباحثني  (DEA)يعترب أسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

ياس قاء على  نتائج بن نكيةت البالوكاالاألساليب غري املعلمية املستخدمة للتحليل و دعم اختاذ القرار على مستوى 
 املستوى األمثل لألداء.من موقعها  تساعد أصحاب املصاحل من حتديد الكفاءة اليت

    .تعريفه -أ
( أو ما يعرف أيضا بأسلوب حتليل مغلف البيانات هو طريقة تستند إىل DEA) التطويقي للبياناتالتحليل      

اليت تتمي ز بتعد د املدخالت و املخرجات من خالل تقدير التابع حبوث العمليات لقياس كفاءة وحدات اختاذ القرار 
و   املدخالت و املخرجات املتعددة لوحدة اختاذ القرار إىل مقياس واحد لألداء يشار إليه  DEAل احلدودي ، حيث حت 

فاءة و معاجلة لتقييم الكالستخدامها  من قبل الكثري من الباحثني DEAعموما بالكفاءة النسبية، و قد مت اقرتاح 

                                     
1- Berger, A. N., and D.B. Humphrey, The Dominance of Inefficiencies over Scale and Product Mix Economies in Banking, 
Journal of Monetary Economics, 28,1991,p 08. 
2- Benzai Yassine, Mesure De L’Efficience Des Banques Commerciales Algériennes par Les Méthode Paramétriques et Non 

Paramétrique, Thèse Doctorat en Science Economique, Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, 2015/2016, p78. 
3- Berger Allen.N, Humphrey David. B, Efficiency Of Financial Institutions: International Survey and Directions For Future 
Research, The Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsyivanis, 1997, 97-05, p 05. 
4- Benzai Yassine, Op-Cit, p78. 
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بعض املشاكل احلالية، عكس املناهج التقليدية )النسب املالية( اليت تعترب أكثر مالئمة لتحليل الكفاءة على املستوى 
 1الكلي.
ن من حتديد كفاءة الوحدة على أساس املدخالت و املخرجات و يتم مقارنة ذلك ميك   DEAإن أسلوب       

مقارنة جبميع الوحدات  DMUبوحدات أخرى تشارك يف التحليل، أي أنه يقيس كفاءة وحدة صنع القرار 
DMUs  األخرى مع فرض قيود بسيطة تتمث ل يف أن مجيع وحدات صنع القرارDMUs  األخرى تقع على احلدود

  2الوحدات الكفؤة و غري الكفؤة.ى أو تقل عنها، و هو ما يشك ل مصدرا مهم ا إلدارة العمليات عن القصو 
الكفء ج ا حصل املنت  يف افرتاض أنه إذيتمثل  DEAمن خالل ذلك يت ضح أن جوهر املشكلة حسب أسلوب      

DMUa   على خمرجاتY(a)  باستخدام مدخالتX(a)قادرة على  ، ينبغي على الوحدات األخرى أن تكون
 . DMUaالتصرف بنفس الطريقة إذا كانت ترغب يف احلصول على نفس كفاءة املنتج  

، حيث أن مقارنة و خمرجات مركبة دخالتمبج واحد مركب ظاهري افرتاضي جني يف منت  و ميكن اجلمع بني املنت       
ظهر حصوله على مزيد من املخرجات مع نفس املدخالت أو نفس ذي قد ي  ال DMUج آخر ج االفرتاضي مبنت  املنت  

ج األصلي )نقصد جمموع املنتجني الذين يكونون املنتج املخرجات مع نسبة أقل من املدخالت يقود إىل أن املنت  
 و ميكن متثيل ذلك من خالل الشكل التايل: 3املركب/االفرتاضي( غري كفؤ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1- Naveen Donthu, Boonghee Yoo, Retail Productivity Assessment Using Data Envelopment Analysis, journal Of Retailing, Vol 
74, N°01, 1998, p 91. 
2- Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Data Envelopment Analysis-Basic Models and Their Utilization, 
Organizacija, Volume 42, 2009, p 37,38. 
3- Liliana Duguleana, Constantin Duguleana, Data Envelopment For The Efficiency Of Acadeemic Departments, Bulletin Of The 
Transilvania University Of Brasov, Series V: Economic Science Vol 8(57), N°02, 2015, p 454,455. 
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 .جات مركبةاستخدام المنتج االفتراضي لمدخالت مركبة للحصول على مخر  (:3-3الشكل رقم )
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخالت مركبة                           افرتاضيمنتج                   خمرجات مركبة 
Source : Liliana Duguleana, Constantin Duguleana, Op. Cit, p 454. 

ة اخلطية لقياس الكفاءة النسبية       بأنه أسلوب يستخدم الربجم DEAميكن تعريف  (3-3)بناًء على الشكل      
و حتديد املزيج األمثل جملموعة مدخالت و خمرجات الكيانات املتشاهبة يف اإلنتاج و ذلك بناًء على األداء الفعلي 

 حتق ق أعلى نسبة كفاءة ما يعرف حبدود الكفاءة اليت ت ستخدم كوحدات هلذه الوحدات، حيث ت شكل الوحدات اليت
مرجعية بالنسبة للوحدات غري كفؤة لتحديد نسبة عدم الكفاءة، و هو بذلك يوفر معلومات مهم ة إلدارة العمليات 

 1عن كفاءة خمتلف وحدات اختاذ القرار.
ألن الوحدات الكفؤة ت طو ق الوحدات اإلدارية األقل   بأسلوب التحليل التطويقي للبيانات DEAي لقد مس        

فإذا كان اهلدف قياس الكفاءة  باستخدام التوجه املخرجي فإن إسقاط الوحدات الواقعة على  ،كفاءة و تغل فها
 (B, A, F, G)أطراف خط الكفاءة على حمور الفواصل و الرتاتيب ستشكل خط التغليف، حيث متثل الوحدات 

دود احل( احلدود الكفؤة )3-4حسب الشكل ) Xباستخدام م دخل واحد  Y2و  Y1رجني )م نتجني( اليت ت نتج خم  

                                     
1- Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op-Cit, p 37,38. 

           Imputs,X                                                                   Out Put, Y                                                      
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عدم الكفاءة حسب التوجه  (E, C, D)ذات كفاءة إنتاجية كاملة(، بينما متثل الوحدات اليت تقع حتت هذا اخلط 
  1.املخرجي

 (: حالة التغليف بالتوجه المخرجي.4-3الشكل )
                                                                             Y1/X               

                                 ●     B                                                                           
                                                

                                                    A     ●      
                          

                                   F     ●                 ●E   
C●                                                                 

                       G ●      D● 
                       Zone de production possible 

Y2/X                                                                                       0 
Source: Cooper.W.W, Seiford.L.M, Data Envelopment Analysis A Comprehensive Text With 

Models, Aplication, References and DEA Solver Software, Second Edition, Springer, ISBN 

387452818, 2007, p 09. 

 وحدة ( إىل0) فة من الصفرحلساب كفاءة أحد الوحدات اليت ال تقع على حدود الكفاءة نقوم بقسمة املسا     
 لكفاءة(،ة )اليت تقع على حدود ات اختاذ القرار الكفؤ ( إىل أحد وحدا0الصفر ) من كفؤة على املسافةالالقرار غري 

 و للتوضيح أكثر نستخدم املثال التايل:
 E/0.A.0الكفؤة=  Aبالنسبة للوحدة  Eكفاءة الوحدة 
 C/0.F.0الكفؤة=  Fبالنسبة للوحدة  Cكفاءة الوحدة 

 .DEAأصل أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  -ب
انطلق البحث اخلاص بقياس كفاءة وحدات اإلنتاج يف حبوث العمليات مع الدراسات اليت قام هبا كلٌّ من      
(Cooper and Rhods, Charnes)  2و اليت هتدف إىل قياس كفاءة جمموعة من الكيانات، 1978عام        

                                     
1- Cooper.W.W,Op.Cit, P 09. 
2- Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E, Measuring The Efficiency Of Decision Making Unit, European Journal 

Of Operational Research, Vol 02, N°04, 1978,p 429-444.. 
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يف االقتصاد ميكن أن يعود إىل أوائل اخلمسينات يف أعقاب احلرب العاملية  DEAو مع ذلك فإن اجلذر الفكري ل 
 1( كأداة قوية للتحليل االقتصادي.PLالثانية عندما مت االعرتاف بالربجمة اخلطية )

     حول حتليل نشاط التوزيع و ختصيص املوارد،  رهاييف تقر  "The Cowtes Comission"و قد اعرتفت      
بوجود عالقة غري سالبة بني األسعار و الكميات يف االقتصاد  2،(Koopmans, 1951)ريره من قبل و الذي مت حت

  و الربجمة اخلطية.  
مشكلة حتسني دالة اهلدف املوضوعة ختضع جملموعة خطية من قيود عدم املساواة، حيث عر ف إن      

(Koopmans, 1951) عندها أي زيادةن املنتجات على أهنا النقطة اليت النقطة الكفؤة داخل املساحة الكفؤة م 
يف صايف الناتج من أحد منتجاهتا ال ميكن حتقيقه إال باخنفاض تكلفة منتج آخر، و نظرا لتشاهبها مع أمثلية "باريتو" 

 3كوبانز" من الكفاءة التقنية.-هذا التعريف باسم حالة "باريتو مس  ي
معامل استخدام املوارد كمقياس للكفاءة التقنية لالقتصاد ككل،  (Pareto, 1951)و يف العام نفسه حد د      

كان يفسر على أهنا خسارة فادحة يعاين منها اجملتمع بسبب عدم الكفاءة يف   أي احنراف للوحدة عن هذا التدبريو 
     4استخدام املوارد.

ذي قام به لقياس الكفاءة اإلنتاجية إسهاما رائعا من خالل العمل األساسي ال 5(Farrell, 1957)لقد قدم      
البيانات الفعلية للمدخالت و املخرجات لعينة من الشركات، و الذي مس اه  عن طريقالربجمة اخلطية و هذا  باستخدام

Stancheva and Angelova  سم قياس كفاءة املكتبات اجلامعية با يف دراستهما اليت كانت حول 2004عام
( ضمن العينة املدروسة، كما أوضح أن البنكتعرب عن مقياس رقمي للكفاءة التقنية للوحدة )اليت  و6"حتليل احلدود"،

الكفاءة ميكن أن تنقسم إىل كفاءة تقنية و كفاءة ختصيصية، حيث تعكس الكفاءة التقنية قدرة الشركة على احلصول 
يصية تعكس قدرة الشركة على على الناتج األقصى من جمموعة معينة من املدخالت، يف حني أن الكفاءة التخص

 7استخدام النسبة األمثل من املدخالت و هذا بالنظر إىل أسعار املوارد.

                                     
1- Vincent Charles, Mukesh Kumar, Data Envelopment Analysis and Its Applications Management, Cambridge Scholars 
Publishing, First Published, 2012, p 02. 
2- Koopmans, T. C., and T. C. Koopmans,  Analysis of production as an efficient combination of activities. In Activity analysis of 
production and allocation. New York: Wiley, 1951. 
3- Cooper WW, Op-Cit,  p 45. 
4- Vincent Charles, Mukesh Kumar, Op. Cit, P 03. 
5- Farrell.M.j, The Measurement Of Productive Efficiency, Journal Of The Royal Statistical Society, Vol 120, N°03, 1957, 253-
290. 
6 -Stancheva.N, and Angelova.V, Measuring The Efficiency Of University Libraries Using Data Envelopment Analysis, Paper 
Present at INFORUM 2004: 10th Conference On Professionnal Information Resources, Prague, May 2004, 25-27. 
7- Vincent Charles, Mukesh Kumar, Op. Cit, P 03.  



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
136 

بتطوير النموذج األساسي  (W.Cooper, A.Charnes, E.Rhods, 1978)بعد عقدين من الزمن قام      
تقييم كفاءة ختصيص اول فيها بتقدمي أطروحته للد كتوراه اليت تن "E.Rhods"عندما قام  "Farrell" ذي جاء بهلا

        املتعثرين دراسيا من الزنوج ، للطلبة "Programme Follow Through" الفيدراليةاملوارد ألحد برامج املدارس 
، حيث وجد الباحث صعوبات يف املقارنة بني الكفاءة الفنية  "Cooper.W"سبان حتت إشراف الربوفسور و اإل

حمل الدراسة نظرا لعدم توفر معطيات تتعلق بأسعار املدخالت و املخرجات، و هو ما جعله يستعني  سللمدار 
و صياغة النموذج األساسي للتحليل التطويقي  "Farrrell"لتطوير األفكار األساسية ل  "Charnes.A"بالباحث 
لتليها دراسة أخرى قام هبا الباحثون  CCR،1قتصاديات احلجم الثابتة ااملعروف بنموذج و  DEAللبيانات 

(, 1981.E, Rhods.A, Charnes.WCooper) ،غري أن  2تناولوا فيها تقييم كفاءة الربامج اإلدارية
(Cooper.W, Charnes.A)  مل يكتفوا بنموذجCCR الباحث بستعانة بل قاموا  باال(Banker.R.D)        
و هذا  (BCC)منوذج  " VRS "  Variable Returne scale تطوير منوذج اقتصاديات احلجم املتغرية ل

فإن  CCRزيادة على قياسه للكفاءة الفنية مثلما كان عليه احلال يف منوذج الذي ، باالعتماد على النموذج األساسي
ة " يساعد يف معرفة عوائد الغل𝜀يقيس أيضا الكفاءة احلجمية، و ذلك بإضافة متغري يرمز له بالرمز " BCCمنوذج 

 3املتغرية للوحدة و يعرب عنه )غلة احلجم الثابتة، املتزايدة، املتناقصة(.
و منذ ذلك احلني قام من الباحثني و الدارسني التجريبيني بتكييف هذه النماذج للتعامل مع املشاكل االقتصادية      

إىل وحدات كفؤة و أخرى غري كفؤة ( DMUS)احلقيقية و تتمثل هذه التكييفات يف تصنيف وحدات صنع القرار 
حيث شهدت السنوات األخرية تطبيقات كثرية لنموذج  DEA،4باستخدام منوذج التحليل التطويقي للبيانات 

التحليل التطويقي للبيانات يف كل اجملاالت تقريبا مبا يف ذلك الزراعة، البنوك، التعليم، الصحة، التأمني و تكنولوجيا 
خمرجاهتا اليت ميكن قياسها يف  هذا بسبب مدخالهتا و و اخلدمات و السياحة و غريها واملعلومات و التسويق 

كما مت استخدام هذا النموذج أيضا يف قياس كفاءة األعمال و الصناعات حيث استخدم   5وحدات موحدة،
(Friedman. L, Sinuany-Stern.Z, 1998) روع طريقة التصنيف يف إدارة املخاطر الصناعية لتصنيف الف

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Data Envelopment Analysis (DEA), Un Guide  Pédagogique à L’intention Décideurs dans Le Secteur 
Public , IDHEAP- Cahier 278, 2013,P 08. 
2-Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E, Evaluating Program and Managerial Efficiency: An Application Of DEA To Program 
Follow Through, Management Science, Vol 27, N°06, 1981, 668-697. 
3- Banker, Rajiv D., A. Charnes, and W. W. Cooper. 1984. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science 30, (9): 1078-1092. 
4- Nguyen Khac Minh, Phan Van Khanh, Pham Anh Tuan, A New Approach  For Banking Efficient Unit in Data Envelopment 
Analysis and Application to a Sample Of Vietnamese Agricultural Bank Branches, American Journal Of Operations Research, 
2012, p 126. 
5- Yaw-Shun Yu, Ambrosio Barros, Kuo-Hsiung, A Comparison Of Ratios and Data Envelopment Analysis: Efficiency 
Assessment Of Taiwan Public Listed Companies, International Journal Of Acaemic Research In Accounting, Finance AND 
Management Science, Vol 04, N° 01, 2014, p 213. 
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al,  and Charnes. A.C)أما يف جمال الدراسات التسويقية قام  1الصناعية وفقا ملستوى الكفاءة و األداء،

 (1988aland , Kamakura. Wagner A ,)كما قام   DEA،2مبناقشة أول التطبيقات احملتملة ل ( 1985

Mahajan Jayashree ,)فحص  يف حني 3باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات لقياس كفاءة السوق،

  4كفاءة عمليات شركات التأمني.  (1991

and , Boles James)و  Parsons.L.J(5 ,1990(من طرف  DEAليتم بعد ذلك استخدام أسلوب       

 , 1995al)6 .7لدراسة أداء مبيعات األشخاص، و مع ذلك فإنه مل يتم تطبيقها على نطاق واسع يف جمال التسويق 
يف فرتات زمنية خمتلفة جملموعة  DEAل جمموعة أخرى من الباحثني إىل القيام مبسح األدبيات العامة  سعت كما      

من القضايا، حيث أدى النمو القوي لألحباث يف السنوات األخرية  إىل جمموعة متزايدة من األدبيات اليت تدعم 
DEA،8  مناذج )طرق( للقياس كمرجعية للعديد من و وضع  ةالتنظيمي الكفاءةباعتبارها منهجية مثلى لتقييم

 9التطبيقات املختلفة.

حيث  10، 1995منذ عام  ارتفاعا كبريا عدد املنشورات املتعلقة بأسلوب التحليل التطويقي للبياناتيشهد ل      
مؤلف يف إطار سبع  2152، حلوايل  DEAع خاص بمرج 3203قاعدة بيانات حوايل  2002عام  سجل

 ,Book, Book Chapter, Special Journal, Journal Paper)املنشورات متثلت يف ( أنواع من 07)

Dissertation, Research Paper, Even Paper)،11  اليت و اجلدول التايل يوضح قاعدة املراجع
 ( على النحو التايل:2001-1978خالل الفرتة املمتدة بني ) DEA استخدمت

 

                                     
1- Friedman. L, Sinuany-Stern.Z, Combining Ranking Scales and Selecting Variable in The DEA Context: The Case Of Industrial 
Branches, Computers& Operations Research, Vol 25, N° 09, p 781,791.   
2- Charnes. A.C, W.W.Cooper, D.B.Learner, F.Y.Philips, Management Science and Marketing Management, Journal Of 
Marketing, 49 (Spring), 1985,p 93-105. 
3- Kamakura. Wagner A, Barian.T.Ratchford, Jagdish Agrawal, Measuring Market Efficiency and Welfare Loss, Journal Of 
Consumer Research, 15, December 1988, p289-302. 
4- Mahajan Jayashree, A Data Envelopment Analytic Model For Assessing The Relative Efficiency Of The Selling Function, 
European Journal Of Operational Research, 53, 1991, p 189-205. 
5- Parsons.L.J, Assessing Salesforce Performance With Data Envelopment Analysis, Paper Presented at TIMS Marketing Science 
Conference, University Of Urbana, 1990. 
6- Boles James, Naveen Donthu, Ritu Lohtia, Salesperson Evaluation Using Relative Performance Efficiency, The Application Of 
Data Envelopment Analysis, Journal Of Personnel Selling and Sales Management, 15(3), 1995, p31-49. 
7- Naveen Donthu, Boonghee Yoo, Retail Productivity Assessment Using Data Envelopment Analysis, Op.Cit, p91. 
8- Vincent Charles, Mukesh Kumar, Op. Cit, P 02. 
9- Thomas. R, Evaluating Efficiency and Performance Within The Multi-Store, Multi –Market Retail Organization: An 
Integration Of  DEA and The Balanced Scorecard, PHD, The University  Of Texas at Arlington, 1994, p 27. 
10 Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op.Cit , p 37. 
11- Gabriel Tavares, A Binalysis bliographi Of Data Envelopment Analysis (1978-2001), Ruutcor Research Report 07-02, 2002, 

P 04. 
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 (.2001-1978حسب السنة و النوع ما بين ) DEA(: عدد منشورات 4-3الجدول رقم )
Total Even 

Paper 
Research 
Paper 

Dissertation Journal 
Paper 

Special 
Journal 

Book 
Chapter 

Book  

335 225 7 10 92 0 0 1 2001 
332 197 7 29 95 1 1 2 2000 
421 267 12 10 127 1 0 4 1999 
413 265 15 15 112 1 3 2 1998 
408 254 10 1 135 2 3 3 1997 
275 118 16 0 133 3 2 3 1996 
208 88 7 5 99 1 5 3 1995 
125 30 8 5 52 0 27 3 1994 
126 20 5 15 52 0 32 2 1993 
88 0 2 10 62 0 9 5 1992 
63 0 3 8 45 0 6 1 1991 
80 2 5 13 57 1 2 0 1990 
61 1 7 3 46 0 3 1 1989 
56 1 3 7 29 0 12 4 1988 
36 1 4 7 19 0 3 2 1987 
40 0 1 10 24 0 4 1 1986 
41 0 0 10 20 1 5 5 1985 
20 0 1 2 12 0 3 2 1984 
19 0 2 5 8 0 3 1 1983 
12 0 0 1 11 0 0 0 1982 
7 0 0 3 4 0 0 0 1981 
10 0 0 1 7 0 1 1 1980 
3 0 0 0 3 0 0 0 1979 
4 0 0 1 3 0 0 0 1978 

Source : Gabriel Tavares, Op-Cit, P 04. 

   DEAمن خالل قاعدة البيانات يتضح أن عدد املنشورات اليت تناولت أسلوب التحليل التطويقي للبيانات      
 ,Charnes.A)حيث اقتصر على الدراسات تناولت تطوير هذا األسلوب من قبل  ،ا يف البدايةكان حمدودا جد  

Cooper.W.W, and Rhods.E) الذي قدمهقا من العمل األساسي انطال "Farrell"  و اليت بلغت يف هناية
( منشورات فقط، ليعرف عدد املنشورات تطورا ملحوظا خالل الفرتة املمتدة ما بني 07السبعينيات سبعة )

منشور نظرا للتوسع النسيب يف استخدام هذا األسلوب من قبل الباحثني،   302( مبجموع حوايل 1980-1989)
( جمموع املنشورات للفرتة 2001-1997كل سنة من )  و استمر هذا التوسع ليتجاوز عدد املنشورات خالل
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د تطبيقات هذا األسلوب على خمتلف اجملاالت كشركات التأمني، (، و هذا يرجع إىل تعد  11978-1989)
 البنوك، اجلامعات، املستشفيات، الفنادق، املصانع و غريها.

منشور يف  360حوايل  علىاملنشورات ( استقر عدد 2007-2004أما خالل السنوات اليت تلتها بني عامي )     
 1السنة، و من أهم اجملالت اليت تناولت هذه املنشورات "اجمللة األوروبية للبحوث التشغيلية"و "جملة حتليل اإلنتاجية"،

 و ميكن االستدالل على شعبيته من 2للمدراء، DEAاليت قدمت مقدمة سهلة القراءة يف  "Fortune"و جملة 
مقال  472حني قام بإدراج ماال يقل عن  DEAعن  1994عام   (Seiford, Lawrence. M)دراسة  خالل

مقالة يف قاعدة البيانات جراء املسح الذي قام به الباحثون  4500إىل ماال يقل عن  2009لتصل عام  3منشور،

 2012.4عام 
 DEA شروط استخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ثانيا:
 من الشروط اليت جمموعة وضع مت أسلوب التحليل التطويقي للبياناتاملتواصلة املتعلقة ب دراساتيف إطار ال     
 تائجألخطاء و احلصول على نا،   و اليت تساعد يف تقليل DEAاملكثفة ل  ممن نتائج تطبيقاهتالباحثون ها ااستق

دة بدقة،  ملرجعية احملد  الوحدات لى اعزمة بناء و توجيه املدراء إىل إمكانيات التحسني الال قياس جيدة قريبة من الواقع
 و تنقسم هذه الشروط إىل جمموعتني على النحو التايل:

 :DEA الشروط المتعلقة بنماذج -أ
   ، DEAرياضية ل ماذج الن النهناك جمموعة من الفرضيات األساسية املشرتكة اليت ترافق اختيار أي منوذج م     

ذه هتلخيص  ميكن وو اليت تعترب كشرط أساسي حلسن استخدام هذه النماذج و احلصول على نتائج دقيقة، 
 الشروط يف اجلدول التايل: 

 
 
 
 
 

                                     
1- Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op.Cit , p 37. 
2- Necmi. K. Avkiran, Productivity Analysis in The Service Sector With Data Envelopment Analysis, Third Edition, QLD, 4072, 
Australia, 2006, P 03. 
3- Seiford, Lawrence M, "A DEA bibliography (1978-1992)", in (Charnes, Abraham, William Wager cooper, Arie Y. Lewin and 

Lawrence M. Seiford, ed.), Data envelopment analysis: Theory, methodology and applications, Kluwer Academic Publishers, 

Boston, 1994, p 437-469. 
4- Vincent Charles, Mukesh Kumar, Op. Cit, P 02. 
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 .DEA (:الشروط المتعلقة بنماذج5-3الجدول )
 التعريف الشرط

أن يؤثر  شأنهن ملك بنوك جتارية أو بنوك التنمية أو املؤسسات مالية خمتصة ألن ذ تماثل الوحدات
 اليت لقواننيا و على نتائج الدراسة، سواء من حيث اختالف مدخالهتا و خمرجاهتا

 حتكمها، و هو ما يرب ر عدم مثاثل هذه الوحدات.
وجود عالقة خطية بين 
 المدخالت و المخرجات

جات يكون املنت يف نظريا يؤدي زيادة املدخالت إىل زيادة املنتجات، و أي اخنفاض
 الخنفاض املخرجات.نتيجة 

          إيجابية متغيرات المدخالت    
 و المخرجات

غري  من و هو شرط أساسي ضمن النموذج الرياضي )شرط عدم السلبية( ألنه
 املعقول إنتاج عدد سالب من املنتجات.

تطابق وحدات القياس 
للمدخالت و المخرجات 

 ليست شرط أساسي

 ة، عددقديلمدخالت و املخرجات )قيم نميكن استخدام وحدات قياس خمتلفة ل
 العمال، أوزان، عدد الوحدات، و غريها(.

من المفروض أن تعبر 
المدخالت و المخرجات عن 
أكثر المتغيرات تأثيرا على 

 الكفاءة.

لى ر تأثريا عاألكث اتجيب املفاضلة بني جمموعة املتغريات املتاحة و اختيار املتغري 
 الكفاءة.

 إضافة ثابت موجب
 

انت كت إذا  رياو هذا من أجل مشكل عدم سلبية البيانات حبيث تضاف لقيم املتغ
 موجبة و تطرح إذا كانت سالبة.

 :ةجع التاليامن إعداد الطالب باإلعتماد على املر  المصدر:
1- Ahmeb Hussein Battal Al-Ani, Khaled Shahooth Khalaf Al-Delaimi (2006), Using Data 

Envelopment Analysis To Measure Coste Efficiency With An Application On Islamic Banks, 

Scientific Journal Of  Administration Development, Vol 04, LAD, 2006, p 142, 143. 

2- Okacha Rzeen, Abdelkrim Mansouri, Measuring The Relative Efficiency Of Algerien Banks 

By A Multi-Criteria Non-Paratmetric Thechnique, Data Envelopment Analysis (DEA), p09, 10. 
 : الشروط المتعلقة بحجم العينة -ب

أسلوب التحليل التطويقي ب اخلاصةيف إطار األحباث و الدراسات املتواصلة  2006عام  "W. Cooper"قام      
للبيانات بوضع جمموعة من القواعد املتعلقة حبجم العينة، و اليت اعتربها الباحثون يف هذا اجملال ضمن الشروط 
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و ميكن إجياز هذه القواعد يف اجلدول  1و قياس الكفاءة بشكل أفضل، DEAاألساسية الالزمة حلسن استخدام 
 (: الشروط المتعلقة بحجم العينة.6-3الجدول رقم )                          التايل:

 التعريف الكتابة الرياضية القاعدة
 هدف القاعدة األولى
 هو تحديد حجم العينة

O*S≤SS  حجم العينة أكرب أو يساوي من
حاصل ضرب عدد املدخالت مع  

 .املخرجات
 هدف القاعدة الثانية

 هو تحديد حجم العينة
(O+S)*3≤SS  أكرب أو يساوي جمموع حجم العينة

دخالت و املخرجات ضرب امل
 .ثالثة

 هدف القاعدة الثالثة
هو اختبار جودة 

 النموذج

DMU 100% 
EFFICIENT≤1/3*SS 

أن ال يتجاوز عدد الوحدات ذات 
 .الكفاءة ثلث العينة املدروسة

 :مع العلم أن
SS: دد وحدات ضمن العينة حمل الدراسة    عI: ( عدد املدخالتImputs    )O( عدد املخرجات :Outputs.) 

 من إعداد الطالب باإلعتماد على: لمصدر:ا
1- Vincent Charles, Op.Cit, p 02. 

2-  Manzoni. A, Islam S.M.N, Op.Cit, p 119. 
 .FDH(Free Disposal Hull)  نموذج التغليف الحر مفهوم :ثانيا

 تعريفه. -أ
، بعد تقدمية من قبل هتمامماذج اليت بلغت قدرا كبريا من االمن الن FDH يعترب منوذج التغليف احلر     

(Depuis, Simar, & Tulkens)  ليقوم بعد ذلك  1984،2يف عام"Tulkens"  1993بتطويره أكثر عام 
البلجيكية، و كان الدافع األساسي وراء هذا النموذج هو التأكد من أن تقييمات الكفاءة  "Louvain"يف جامعة 

حتت فرضية التصرف احلر و القوي يف املدخالت و املخرجات يف ظل حد أدىن من  3أخذها من األداء الفعلي،يتم 

                                     
1- Manzoni. A, Islam S.M.N, Performance Measurement In Corporate Governance, Physica-Verlag Heidelberg, 2009, p 119. 
2- Depuis.D, Simar.L, Tulknes.H, Measuring Labor efficiency in Post Offices in: Marchand.M, Pesiteau.P, The Performance Of 
Public Entreprise: Concept Measurement, Amesterdam, 1984, 243, 267. 
3- Rashed Khanjani Shiraz, Madjid Tavana Khalil Paryab, Fuzzy Free Disposal Hall Models Under Possibility and Credibility 
Measures, Int.J, Data Analysis Technique and Strategies, Vol 06, N°03, 2014, p922. 
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كما يظهره   BCC،1مما جيعل متثيله البياين غري حمدب على خالف منوذج  ،الفرضيات فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج
 الشكل التايل:

 BCCو  CCRمقارنة بنموذجي  FDH(: التمثيل البياني لنموذج 3-5الشكل رقم ) 

Source : Teng Fei Wang, Dong Wook Song, Kevin Cullinane, Container Port 

Production Efficiency: A Comparative Study Of DEA and FDH Approaches, 

Journal Of  The Eastern Asia Society For Transportation Studies, Vol 5, October 

2003, p 703. 

يظهر  ( الذي5-3) قمر  الشكلحدود اإلنتاج الكفؤة حتدد العالقة بني املدخالت و املخرجات من خالل      
جيا املتاحة لتكنولو لايل أقصى إنتاج ميكن احلصول عليه من املدخالت املستهلكة، و بذلك فهو يعكس الوضع احل

 كفؤة إذا كانت تقع على احلدود الكفؤة.  DMUsللصناعة، حيث تعترب الوحدة 
 هنا ال تقع على حدودألة متاما إال أهنا ليست كفؤ  ،FDHكفؤة حسب منوذج    Bعلى الرغم من أن الوحدة      

دود حما ألهنا تقع على اليت ميكن اعتبارها كفؤة متا C، على عكس الوحدة BCCو  CCRالكفاءة وفقا لنموذجي 
 .(CCR , BCC, FDH)الثالث السابقة الكفاءة و فقا للنماذج 

                                     
1- Burno De Borger, Kristiaan Kerstens, Win Moesen & Jacques Vanneste, An Non Parametric Free Disposal Hull (FDH) 
Approach To Technical Efficiency: An Illustration Of Radial and Graph Efficiency Measures and Some Sensitivity Results, 
Swiss Journal Of Economics and Statistics, 1994, Vol 130 (4), p 647, 648. 

 

 
              Outputs 

             VRS       CRS           
          ●               

                                                                 
                                                ●    C         ● 

                                          D                             
    B      ● 

                                  T ●                F      ●           ●   G  ●           H     0 
● A                                         

Inputs  

    0 
     



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
143 

ثال لكفاءة، و كماتسمح بتحديد جمموعات إمكانيات اإلنتاج و نتائج  BCCو  CCRو   FDHإن مناذج      
وفقا  OF/OT العالقة ل( من خال5-3يف الشكل رقم ) Tعلى ذلك يتم إعطاء كفاءة املدخالت املوجهة  للوحدة 

 .BCCوفقا لنموذج  OG/OTو  CCRلنموذج وفقا  OH/OT العالقة ، وFDHلنموذج 
 .FDH الصيغة الرياضية لنموج التغليف الحر -ب

 ,… ,m(Xs= Xs1, Xs2 اليت تستخدم املدخالت  S (s=1,2,…S)ليكن لدينا وحدات اإلنتاج      

Xsm )∋ 𝑅+
𝑀  إلنتاج املخرجاتYs (Ys1, Ys2,… , Ysn) ∋  𝑅+

𝑛 و ليكن ،ʎ (ʎ1, ʎ2,…, ʎs)      

∋ 𝑅+
𝑠  شعاع غري سالب يشكل تركيبات خطية للمنتجنيS قيد العوامل(، و يف األخري لدينا(                       

e (1…,1,1,1)1. 
من الربامج اخلطية، مع قيود  jميكننا كتابة مشكلة قياس الكفاءة املوجهة حنو املدخالت على شكل سلسلة ل      

ʎs ∋يتمثل يف FDHو تظهر قيد جديد خاص بنموذج   2( ,BCC, FDHCCR)ت فر ق بني النماذج الثالثة 

هي عبارة عن قيود ثنائية، مبعىن أهنا تأخذ قيمتني فقط الصفر  ʎ و الذي يدل  على أن الرتكيبات اخلطية ل {0,1} 
     3.يدل على أنه جيب اختيار كفاءة حقيقية واحدة من بني املالحظة ʎ=1(، فالشرط 1( أو الواحد )0)

 : صعوبات قياس الكفاءة البنكية.المطلب الثالث
ها، و هذا على ؤثر عليتئج و إن قياس الكفاءة البنكية يواجه مجلة من الصعوبات اليت ميكن أن تضعف النتا     

د من و ما جعل العديات، و هلبياناالرغم من احرتام املفاهيم و املنهجية املستخدمة يف اختيار املتغريات و معاجلة 
 لقياس.اعند  احثني يسعون إىل حتديد هذه الصعوبات اليت ميكن أن تؤثر على النتائج لتجنبهاالب

 األول: تعدد مناهج تعيين المدخالت و المخرجات. الفرع
ال يزال حتديد مدخالت و خمرجات البنك مثري للجدل يف الدراسات و األحباث خاصة يف ظل ظهور مقاربات      

أنه وفقا للدراسات السابقة ال يوجد إمجاع حول  "Humphrey" و  "Berger"حيث يرى كل من  4بديلة،
 5استخدام منهجية حمد دة لتحديد املدخالت و املخرجات اليت تستخدم لتقدير كفاءة البنك.

 

                                     
1- Teng Fei Wang, Dong Wook Song, Kevin Cullinane, Container Port Production Efficiency: A Comparative Study Of DEA and 
FDH Approaches, Journal Of  The Eastern Asia Society For Transportation Studies, Vol 5, October 2003, p 703, 704. 

، و هي متثل األساس لبقية النموذج األخرى و هو ما سيتم DEAأحد مناذج أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  BCCو املتغرية  CCRيعترب منوذجي اقتصاديات احلجم الثابتة   -2
 تناوله بالتفصيل يف املبحث الثاين من هذا الفصل.

3- W.W Cooper, Seiford LM, Tone K, Op.Cit, p 118. 
4- Korsah. K. B, Nyarko E. K and Tagoe .N, Impact of financial sector liberalisation on competition and efficiency in the 
Ghanaian banking industry, International Labour Organization, Research paper 01-2, 2001, p16. 
5- Berger. A. N, Humphrey, D,  Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research, Op-
Cit, 206. 
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 . intermediation approach أوال: منهج الوساطة
لقد مت تطوير العديد من األحباث و الدراسات التجريبية اليت حتدد العالقة بني مدخالت و خمرجات املؤسسات     

       ، 1977يف دراستهما لعام  "Lindley"و  "Sealey" املالية، ففي البداية مت األخذ بنهج الوساطة من قبل
حتويل خصومها األساسية )الودائع( إىل قروض، فنهج و الذي يشري إىل أن اهلدف الرئيسي للبنوك التجارية هو 

الوساطة يفرتض أن اهلدف الرئيسي للبنوك التجارية هو خلق الناتج على شكل قروض و استثمارات و هذا 
ض و األصول و لذلك تعترب القرو  1باستخدام خصومها مبا يف ذلك الودائع و العمالة و رأس املال كمدخالت،

 2يف حني أن الودائع و املطلوبات األخرى عبارة عن مدخالت. األخرى كنواتج للبنوك
يتمثل دوره يف استخدام و و بالتايل من خالل هذا النهج البنك التجاري هو الوسيط الرئيسي يف االقتصاد      

ج ألهنا فالودائع هي أساس اإلنتا  3الودائع و رأس املال و العمل لتوفري القروض و االستثمارات لغرض حتقيق األرباح،
ضرورية ملنح القروض و نتيجة لذلك فهي "املدخالت"، بينما متثل قيمة القروض املمنوحة و املوجودات األخرى 

  4"املخرجات".
 ات البنك، ليأيتبتمييز مدخالت و خمرج اأول من قام (Sealey. C. W and Lindley. J, 1977) يعترب     
 2003ة اليت أجراها عام يف الدراس "Yudistria"قاموا بتطبيقها يف دراساهتم على غرار  ونآخر  ونباحث ابعدمه

باالعتماد على منهج  و (DEA)إسالميا، حيث طبق منوذج التحليل التطويقي للبيانات  بنكاً  (18لتقييم كفاءة )
     لقروض مجايل اهي )إ قام بتحديد مصفوفة متغريات مستقلة مكونة من ثالث خمرجات وفالوساطة بشكل رئيسي 

ل دارية و األصو اليف اإلالتك وو ثالث مدخالت متثلت يف )إمجايل الودائع  ،(و النواتج األخرى و األصول السائلة
 الثابتة(.

و آخرون يف دراستهم اليت أ جرَيت  "Altunbas.Y "و من أجل تقييم كفاءة القطاع املصريف األورويب استخدم      
على هنج الوساطة لتحديدي املتغريات و متثلت  وا(، حيث اعتمدSFAالتكلفة العشوائية )أسلوب حد  2001

املدخالت يف )العمالة و رأس املال املادي و الودائع(، يف حني مشلت املخرجات )النواتج( على )إمجايل قيمة القروض 
   1997.5و  1989روبية بني عامي من البنوك األو  104و رصيد األوراق املالية و البنود خارج امليزانية( على 

                                     
1- Boda. M, Zimková. E, Efficieny in the Slovak banking industry: a comparison of three approaches, Prague Economic Papers 
24(4), 2015, p 436.  
2- Jimborean. R, Brack, E, The cost-efficiency of French banks, Bankers, Markets and Investors 105, 2010, p 33. 
3- Iveta. P, Cost Efficiency Of The Czech And Slovak Banking Sectors: An Application Of The Data Envelopment Analysis, 9 th 
International Scientific Conference, Business and Management, Lithuania, 2016, p01,02. 
4- Sealey. C.W, Lindley. J, Inputs.T, outputs and a theory of production and cost at depository financial institutions, The Journal 
of Finance 32[4], 1977, p 1251-1266. 
5- Altunbas. Y, Gardener E. P. M, Molyneux P, and Moore B. (2001) Efficiency in European banking. European Economic 
Review 4'6[10], 1931. 
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   اجتاه للمدخالت  1997عام  " Humphrey D. B "و  "Berger, A. N "و كان قد أنشأ قبل ذلك      
و املخرجات املصرفية، حيث حد د جمموع التكاليف املصرفية على أهنا جمموع تكاليف التشغيل مبا يف ذلك تكاليف 

 1اإليرادات من نشاط الوساطة سواء كانت مالية أو غري مالية.الفائدة، بينما تشمل النواتج مجيع 
بتقييم كفاءة املصارف التجارية للواليات  2002و آخرون يف دراسة أجروها عام  "Barr. R "كما قام       

بالتوجه املدخلي  DEAمن خالل النظر يف املتغريات اليت وصفها منوذج (، 1998-1984املتحدة خالل الفرتة )
حيث يستخدم هذا النموذج نفس املتغريات اليت يستخدمها  (Barr. R. S, Siems T. F, 1998)و ره الذي ط

(Berger and Master, 1997 لإلحاطة بالوظائف األساسية للبنك، و باستخدام هنج الوساطة تكونت )
األجور و املباين و األصول مصفوفة املدخالت و املخرجات من املوارد الالزمة لتشغيل األنشطة املصرفية )نفقات 

الثابتة و املصاريف األخرى غري املتعلقة بالفائدة و النفقات غري املباشرة و صناديق االستثمار(، و ثالث خمرجات 
 2متثلت يف )إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد و األصول اإلنتاجية(.

بفحص القانون  2004يف دراستهم لعام  "Liu .S " و" Kao. C" قام باحثني آخرين من بينهمو قد      
، و هو ما جعلهم حيتفظون هبذا النهج )الوساطة( يف دراساهتم و أحباثهم بعد أن 2000البنكي التايواين لعام 

الحظوا أن البنوك تلعب دور الوساطة بشكل أساسي، حيث متثلت املدخالت يف )إمجايل الودائع و تكاليف الفوائد 
املصروفات على الفوائد و املصروفات األخرى مثل نفقات املهمات و املرتبات، و النفقات األخرى(،  و املتمثلة يف

أما املخرجات فتضمنت )جمموع القروض مبا يف ذلك القصرية و املتوسطة األجل و إيرادات الفوائد مبا يف ذلك الفوائد 
و الفوائد على األسهم، و اإليرادات من غري  على القروض و دخل السندات احلكومية و غري احلكومية و األرباح

 3الفوائد(.
  production approach ثانيا: منهج اإلنتاج

منهج  إىل من بني الدراسات األوىل اليت تطرقت 1965عام  "Benston, G "تعترب الدراسة اليت قام هبا      
دراسة لتليها دراسات عديدة قامت بتحليل هنج اإلنتاج أبرزها ال  4رجات الشركات،خمدخالت و ماإلنتاج يف حتديد 
يركز  ألنهنهج "القيمة املضافة" ب اليت عرفتهو  1985،5لعام " Gold, F" و  "Sherman, D. Hقام هبا كل من "

                                     
1- Berger. A. N, Humphrey D. B, Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research, 
Op.Cit, p 206. 
2- Barr. R. S, Killgo .K. A,  Siems T . F, Zinunel S, Evaluating the productive efficiency and performance of U.S. commercial 
banks, Managerial Finance 28[8], 2002, p 11, 12. 
3- Kao. C, Liu .S, Predicting bank performance with financial forecasts: a case of Taiwan commercial banks,  Journal of  Banking 
& Finance 28[10], 2004, p 2355. 
4- Benston.G, Branch Banking and Economies of Scale, Journal of Finance, Vol. 20, No 2,1965,  pp. 312–331, 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1965.tb00212.x 
5- Sherman, D. H.; Gold, F. 1985. Bank branch operating efficiency: evaluation with data envelopment analysis, Journal of 
Banking and Finance 9(3): 297–315. 
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هو ما على اخلدمات املقدمة للعمالء و يفرتض أن هدف البنك هو إنتاج الودائع و القروض و اخلدمات األخرى، و 
  1ميثل التغيري مقارنة مبنهج الوساطة.

      يف هذه احلالة، يعترب البنك مؤسسة تستخدم رأس املال و املوارد البشرية )العمل( لتقدمي خدمات القروض      
الودائع، و بالتايل فإن عدد حسابات الودائع أو عدد العمليات املنفذة سيكون املقياس املناسب لإلنتاج  قبول و

، و املدخالت املقابلة عادة أنشطة وسيطة أخرى مثل اخلدمات االستشارة)املخرجات(، و مع ذلك ميكن حذف 
عيبني  اإلنتاجعلى أن ملنهج  ونالباحث قد اتفق معظمو  2هي الوحدات املادية لرأس املال و العمل و املعدات،

 يتمثل األول يف جتاهله لتكاليف الفوائد و الثاين هو أنه يتطلب معلومات عن عدد احلسابات و ختصيص رئيسيني
  3التكاليف.

ا على ي كالمهكن أن حيتو من خالل دراسة خصائص كل من منهجي اإلنتاج و الوساطة، ميكننا القول أنه مي     
وحدات  إىل اساأس لكليست متطابقة بالضرورة، و يرجع سبب ذ ومات و لكن النتائج اليت تستخلصملعلنفس ا

 م".ة "احلجج وحدالقياس املستخدمة، فبينما يستخدم هنج الوساطة وحدة "القيمة" يستخدم هنج اإلنتا 
  profit approach ثالثا: منهج الربحية

اليت  يعترب منهج الرحبية أحدث املناهج املقدمة لتحديد مدخالت و خمرجات البنك و هذا استنادا إىل الدراسة     
حول "التغريات الدراماتيكية يف أداء البنوك األمريكية:  2003عام " Mester. L"و  "Berger. A "قدمها 

 "Berger. A"حيث صرح  4"،ة يف املنافسةكيالدينامي التغريات إلغاء الضوابط التنظيمية، و التغري التكنولوجي، و
     يف جودة اخلدمات املصرفية  ةيف هذا الص دد أن "استخدام هنج الرحبية قد ي ساعد على مراعاة التغريات غري املقاس

ظيم و اليت تتضمن التكاليف املرتفعة املدفوعة لتطوير نوعية هذه اخلدمة، و هو ما قد يساعد على حتقيق هدف تع
 5الربح من خالل إدراج مجيع التكاليف و اإليرادات ".

املشكلة  باخلصائص اليت تقلل إىل أدىن حد من املدخالت وامليزة القصوى للنواتج وحيل   املنهجوحيتفظ مثل هذا      
 6أو كمخرجات. تا كمدخالاملتعلقة بتصنيف الودائع إم  

 

                                     
1- Boda. M, Zimková. E, OP.Cit, p 436. 
2- Humphrey. D. B, Costs and scale economies in bank intermecliation. In: Handbook for banking strategy, Aspinwall, R. and 
Eisenbeis, R.A. (eds.). John Wiley & Sons, New York, 1985, p 178. 
3- Kamecka. M, Bank efficiency in CEE: Doctoral Thesis, Vienna: WU Vienna University of Economics and Business, 2010, 
p37. 
4- Berger. A, Mester. L, Explaining the dramatic changes in performance of US banks: Technological change, deregulation, and 
dynamic changes in competition, Journal of Financial Intermediation Vol 12,2003, p57–95. 
5- Kamecka. M, Bank efficiency in CEE,OP-Cit, p37. 
6- Ahn.H, Le.M. H, An Insight into the Specifi cation of the Input-Output Set for DEA-Based Bank Effi ciency Measurement, 
Management Review Quarterly, Vol. 64, No. 1, 2014, p 19-20. 
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 .value-added approach منهج القيمة المضافة رابعا:
 يف دراستهم (Berger.A. N, Hanweck. G, Humphrey. D. B) لقد مت ترقية هذا النهج من قبل     
ليتم  1"،ات مزيج املنتجاتياقتصاد والنطاق و احلجماجلدوى التنافسية يف القطاع املصريف: بعنوان " 1987لعام 

كفاءة   بعنوان " 1997يف دراستهم لعام  (Berger. A. N, Humphrey. D. B)تربيره أكثر من قبل 
حتليال أكثر  و يتطلب تطبيق هذا النموذج 2"،املؤسسات املالية: املسح الدويل والتوجيهات املستقبلية للبحوث

حساسية للعمليات الفردية اليت تقوم هبا املصارف التجارية قيد التقييم ألنه ينظر يف األصول و اخلصوم على أهنا 
 من خالل القيمة املضافة املرتبطة هبا. خصائص لإلنتاج

و يتم استخدام هذا النهج بكثرة يف قطاع الصناعات التحويلية، و ناذرا ما يطبق على القطاع املصريف ألنه      
يتطلب العمل على تقديرات الدخل و الفائدة و اليت ميكن أن تستغرق وقتا طويال، و مع ذلك فعندما يتم استخدام 

قيمة مضافة على مستوى الفرق بني املدخالت و املخرجات كأخذ يمستوى املؤسسات املالية  هذا النهج على
  3.الشركات الصناعية

و قد قام بعض الباحثني باجلمع بني هنج القيمة املضافة مع أحد املناهج السابقة )الوساطة أو اإلنتاج(، فعلى      
باجلمع بني هنج  2005استهم اليت أجريت عام يف در  (Camanho.A. S, Dyson R. G)سبيل املثال مجع 

أن اجلمع بني هذين املنهجني ميكن أن يكون  بذلك  القيمة املضافة مع هنج اإلنتاج لقياس أداء فروع البنوك مظهرين
 4أداة ممتازة لقياس األداء.

ن  اختيار املنهج يشكل تعد د مناهج تعيني املدخالت و املخرجات أحد صعوبات قياس الكفاءة البنكية، أل     
الذي يتالءم مع طبيعة نشاط البنك سيضمن إىل حد كبري تقدير أفضل للكفاءة، و يف هذا الص دد صرح 

(Casu.B, Molyneux.P.A, 2003)  أنه ال توجد نظرية شاملة للشركة املصرفية و ال يوجد اتفاق بشأن النهج
 5املفض ل لتحديد مدخالت و خمرجات البنك.

                                     
1- Berger.A. N, Hanweck. G. ., Humphrey. D. B, Competitive Viability in Banking: Scale, Scope and Product Mix Economies, 
Journal of  Monetary Economics, Vol. 20, No03, 1987, p501–520, 
2- Berger. A. N, Humphrey. D. B, Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, 
European Journal of Operational Research. Vol. 98, No. 2,1997, p 175–212, 
3- Casu. B, Molyneux. P, A comparative study of efficiency in European banking: Applied Economics 35[17J, 2003, p 1870.  
4- Camanho.A. S, Dyson R. G, Efficiency. size. benchmarks and targets for bank branches: an application of Data Envelopment 
Analysis, The Journal of the Operational Research Society 50[9J, 1999, p905. 
5- Iveta Paleckova, OP.Cit, p02. 
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يف دراستهم حول كفاءة املؤسسات  1997عام  (Berger. A. N, Humphrey. D. B)أك د كل  كما    
لتقييم املؤسسات املالية  مالئمةاملالية، أنه على الرغم من عدم وجود هنج كامل إال أن هنج الوساطة قد يكون أكثر 

 1ايل التكاليف.ألن هذا النهج يشمل نفقات الفائدة و اليت كثريا ما متثل نصف إىل ثلثي إمج
تقييم أمهية الكفاءة احلدودية يف رحبية املؤسسات املالية،  يفو عالوة على ذلك قد يكون هنج الوساطة متفوقا      

 يتال يف دراسته (Tortosa Ausina)نظرا لتقليل التكاليف اإلدارية و حتقيق أقصى قدر من األرباح، و كما ذكر 
مثل التكاليف املالية، وتكاليف التشغيل، وختصص الشركات املصرفية اإلسبانية حول " 2002عام  أجراها

ثر أمهية بالنسبة أن استخدام هذه املناهج خيتلف حسب الظروف، و يعترب هنج الوساطة األك، "ديناميكيات التوزيع
 2استثمارات )قروض(.تحويل األموال احملصلة )الودائع( إىل ب يتعلقأكرب قدر من النشاط  ألن للقطاع املصريف

 الثاني: طبيعة المدخالت و المخرجات. فرعال
اختيار املدخالت و املخرجات أمر مهٌم يف قياس الكفاءة البنكية، و لتقييمها بشكل جي د من األفضل أن  يعترب     

على  و اليت تعكس أنشطتها و أدائها DMUsستخدمها الوحدات تتشمل املؤشرات املختارة أو ال مجيع املوارد اليت 
 جيب ،  باإلضافة إىل ذلكمجيع املستويات، كما جيب أن تكون مشرتكة بني مجيع الوحدات اليت جيري تقييم كفاءهتا

 3دمج املؤشرات و العوامل البيئية يف حتليل الكفاءة.
االعتبار  بعني األخذو بالتايل جيب جيب التمييز بني املدخالت و املخرجات اخلارجية عن نطاق البنك، كما       

 .Cherchye)من قبل  و قد ناقش ذلك كل فقط العوامل )املؤشرات( اليت ميكن السيطرة عليها و مراقبتها،

L,Post. T)  من حول قياس األداء اإلنتاجي يف ظل عدم اليقني، إذ رأوا أنه  2000يف دراستهم اليت أجريت لعام
شروط اهليمنة  خاطر متعددة العوامل واملمناذج  و DEAعدم اليقني اإلنتاج من خالل اجلمع بني  جتنباملمكن 

 4العشوائية.
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P215.  
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 الثالث:عدم تجانس الوحدات المقاسة. فرعال
، حيث قام العديد "Homogeneous data"إن قياس الكفاءة البنكية يتطلب استخدام بيانات متجانسة      

أثر تطبيق البيانات غري املتجانسة على نتائج قياس الكفاءة "احلدود التجريبية"، و اتفقوا على أنه من الباحثني بدراسة 
ذ بعني االعتبار طبيعة النشاط، التكنولوجيا و مقارنتها جيب أن ي أخَ   DMUsحىت يتسىن لنا تقييم كفاءة الوحدات

 Environmental " احمليطة بالبنك يةاملستخدمة، اإلنتاج، حجم الوحدات، باإلضافة إىل العوامل البيئ

factors".1 
جمموعة من اإلجراءات اليت جيب  2001و آخرون عام  (Dyson. R.G)و لتفادي هذا املشكل اقرتح      

و هذا إما باختيار وحدات متجانسة  2،اليت يتم تقييم كفاءهتا DMUsاستخدامها ملعاجلة عدم التجانس للوحدات 
 .Sarrico) و قد قام بذلكجمموعات فرعية متجانسة بناء على الدراسة إىل أو من خالل تقسيم العينة األولية 

C.S,Dyson. R.G)  ألداء املؤسسات غري املالية  ماعند قياسه 2000عام"University Of Warwi in 

UK ".3 
 أو عدم جمميكن أن يكون الوجود احملتمل القتصاديات احل هأن (Dyson. R.G et al, 2001)لقدر رأى      

، فالوحدة ذات احلجم الصغري جدا ستجد صعوبة يف العمل على DMUsوجودها مصدرا لعدم جتانس الوحدات 
هي األخرى صعوبات  ميكن أن جتد ذات احلجم الكبري اليت DMUsلوحدات  و األمثل، كما هو احلال بالنسبةالنح

الذي يعرتف بوجود اقتصاديات احلجم املتغرية إال انه ال  BCCيف تسيري اإلدارة، فعلى الرغم من إمكانية تبين منوذج 
األمر الذي من شأنه أن يزيد من عدد  CCRتغلف البيانات أكثر من  BCC وفقا ل دوداحلحيل املشكلة دائما، ف

DMUs غ يف تقدير درجات الكفاءة، و بالتايل من األفضل اختيار بيانات كل وحدة الكفؤة و يف الوقت نفسه يبال
 (Banker. R.D)كما اقرتح   4جتاهل تكنولوجيا اإلنتاج، ياب وفورات احلجم و عندأو غ ودعلى حدة يف ظل وج

عدم  اختبار فرضيات آثار اقتصاديا احلجم باستخدام حتليل مغلف البيانات األمر الذي سيقل ل من 1996عام 
بتعميم  1999عام  (Kittelsen. S.A.C)ليقوم  5(،BCCأو  CCRاليقني بشأن النموذج الواجب تطبيقه )

                                     
1- Rayna Brown, Op-Cit, p 1101. 
2- Dyson. R.G, Allen.R., Camanho. A.S, Podinovski. V.V, Sarrico. C.S, Shale. E.A, Pitfalls and protocols in DEA, 

European Journal of Operational Research, vol. 132, no 2,2001, p247. 
3- Sarrico. C.S,Dyson. R.G, Performance measurement in UK universities – the institutional perspective, Journal of  
Operational Research Society, vol. 51, no. 7, p 789. 
4- Dyson. R.G, Allen.R., Camanho. A.S, Podinovski. V.V, Sarrico. C.S, Shale. E.A, OP.Cit, p248. 
5- Banker. R.D. 1996, Hypothesis tests using data envelopment analysis, Journal of Productivity Analysis, vol. 7, No 

2-3, p139. 
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، حيث خلص "Monte Carlo Simulations"و هذا باستخدام حماكاة  (Banker. R.D)مجيع اختبارات 
 1صاحلة لتحديد مستويات األمهية. ألهناإىل أهنا تقدم تقدير تقرييب كبري 

 الرابع:صعوبة تحديد حجم العينة. فرعال
        تائج أكثر دقة نول على احلص يؤدي اختيار حجم العينة املالئم بالنسبة لعدد املتغريات إىل زيادة احتمال     

 ذج على التمييزة النمو  قدر و مصداقية، حيث ميكن للباحث الزيادة يف عدد الوحدات و املتغريات إذا كان يشك يف
 ؤة و غري الكفؤة.الكف DMUبني 

خرجات دخالت و املأنه كلما كان حجم العينة أصغر مقارنة بعدد امل (Dyson. R.G and al, 2001)يرى      
وحدة  كل  ألن لنموذجالكفؤة بدقة، و هذه الصعوبة جوهرية يف أداء ا DMUsكان من الصعب حتديد الوحدات 

DMU كنها أن تعطي مي كن، ود ممحر ة يف حتديد أوزان املدخالت و املخرجات اليت تزيد من كفاءهتا إىل أقصى ح
ذه الصعوبات هلتجنب  ية، وأعلى األوزان ملدخل واحد و خمرج واحد، أو معدل املدخالت و املخرجات األكثر أمه

 اقرتح جمموعة من احللول نلخصها فيما يلي:
 د املستخدمة.تغطية كامل املوار  -
 احلد من القيود املستخدمة عن طريق إدخال أسعارها إن وجدت. -
 .تفادي استخدام املتغريات اليت ال تتعلق بأهداف الوحدات املراد تقييم كفاءهتا -
 تقليل عدد القيود املفروضة على املدخالت و املخرجات.       -

تتطلب عددا دقيقا من  "Rule Of Thumb"اعدة جتريبية باإلضافة إىل ذلك، قام بعض الباحثني باقرتاح ق     
البيانات فيما يتعلق بعدد الوحدات اليت جيب أن يساوي على األقل ضعف ضرب املدخالت يف املخرجات 

(2mxs) ة من ، و هي بذلك تضمن مستوى كايف من درجات احلرية لتجنب ظهور نتائج غري دقيقة و غري معرب 
 2كفؤة.  DMUs من وحدات ل احلصول على عدد كبريخال

ثت على حجم العينة كان هلا األثر البالغ على نتائج حد  نتائج األحباث أن التصحيحات اليت أ   تلقد أظهر       
 يف الدراسة (Staat. M)تقييم الكفاءة و هذا بغض النظر عن عدد املدخالت و املخرجات، و هو ما قام بإثباته 

نات اليت قدمها اعتماد على البيالعينة على الكفاءة املتوسطة باالحول أثر تأثري حجم  2001اليت قام هبا عام 

                                     
1- Kittelsen. S.A.C, Monte Carlo Simulations of Dea Efficiency Measures and Hypothesis Tests, Memorandum. 

Department of Economics, University of Oslo, 1999, p01. 

http://www.sv.uio.no/econ/english/research/unpublished-works/working-papers/pdf-files/1999/Memo-09-1999.pdf 
2- Dyson. R.G, Allen.R., Camanho. A.S, Podinovski. V.V, Sarrico. C.S, Shale. E.A, OP.Cit, p248. 
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Banker   وMorey  ليخلص إىل أن درجات الكفاءة اليت مت احلصول عليها تأثرت بشكل كبري  1986عام
           1تغيري حبجم العينة.ب

 م القياس و أخطاء التعيين.الفرع الخامس: ارتباط المتغيرات، سل
املتغريات  ة و كذالدراسعند قياس الكفاءة البنكية ميكن مواجهة صعوبات أخرى متعلقة باختيار عينة ا     

اء م القياس و أخطا يف سلأمهه )املدخالت/املخرجات( و اليت ميكن أن تؤثر بشكل كبري على نتائج القياس، و يتمثل
 التعيني، و االرتباط احملتمل بني املتغريات.

 (: ارتباط التغيرات، سلم القياس و أخطاء التعيين.7-3)الجدول رقم 
 طريقة معالجتها الصعوبات

 
 

 ارتباط المتغيرات
La corrélation 

des variables 

 :)Dyson et al, 2001(اقترح 
حذفهما   ا ميكنابيإذا كان هناك مدخالن أو خمرجان يرتبطان ارتباطا كامال و إجي -

 كليا.
وامل حد العذف أحإذا كان هناك مدخالن أو خمرجان يرتبطان ارتباطا نسبيا فإن  -

 .DMUميكن أن يقلل من درجات حساسية بعض الوحدات 
 :)Jenkins et Anderson, 2003(اقترح 

ا     بطة و إغفاهلملرتااريات استخدام التباينات اجلزئية و التباين الشرطي لتحديد املتغ  -
 و اإلبقاء فقط على العوامل األكثر صلة بالتحليل.

 وحدات القياس
Les unités de 

mesure 

 :)Dyson et al, 2001(اقترح 
 ء.ألداااستخدام املتغريات يف شكل مؤشرات، نسب، أو نسب مؤوية تعكس  -
 استخدام تقريب بواسطة قياسات احلجم الستبدال املؤشرات. -

 أخطاء التعيين
Les erreurs 

d’échantillonnage 

 :)Simar et Wilson, 2000(اقترح 
صورة الكاملة متثل ال DMUsأثناء قياس الكفاءة ي فرتض أن العينة املختارة   -

ات القياس ل لوحدلقليالتكنواوجيا اإلنتاج، و هذا غري منطفي يف الواقع يف ظل العدد 
 "تصحيح متشكلة ه املاملختارة، و لتفادي خطر التأثري على النتائج و التغلب على هذ

 مقدر كفاءة التحيز". 
 
 

                                     
1- Staat. M, The Effect of Sample Size on the Mean Efficiency in DEA: Comment, Journal of Productivity Analysis, vol. 15, N° 
2, 2001, p129. 
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 من إعداد الطالب باالعتماد على:المصدر: 
1- Dyson. R.G, Allen.R., Camanho. A.S, Podinovski. V.V, Sarrico. C.S, Shale. 

E.A, OP.Cit, p248. 

2- Jenkins .L. Anderson, M,A multivariate statistical approach to reducing the 

number of variables in data envelopment analysis, European Journal of Operational 

Research, vol. 147, N° 1,2003, p52. 

3- Simar. L, Wilson P.W,A general methodology for bootstrapping in non-

parametric frontier models, Journal of Applied Statistics, 27,2000, p 779. 
 . نكيةالمبحث الثاني: أسلوب التحليل التطويقي للبيانات كأداة لقياس الكفاءة الب

    DEAابة ل ئص اجلذيف اخلصا هضال تإن أمهية تقييم حدود الكفاءة البنكية من خالل التقنيات الرياضية جيد      
هتا الطريقة و قدر  ونة هذهيص مر و اليت مت إبرازها من خالل األحباث و الدراسات يف هذا اجملال، و على وجه التخص

تيح التوليف اليت ت نماذج، من خالل جمموعة من النوكعلى دراسة العالقات املعقدة بني مدخالت و خمرجات الب
   د بني املتغريات حسب رغبات الباحثني و أهدافهم. اجلي  

  DEA (The Basic CCR Model) المطلب األول: النموذج األساسي ألسلوب
 مفهومه.ول: الفرع األ

وذجهم األساسي ي طو رون من (Charnes et al, 1978)إن السعي وراء التخصيص األمثل للموارد جعل      
CCR الذي يتكون امسه من احلروف األوىل للباحثني ،(Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E)      ،

للوحدات  CRS  (Constant Return To Scale)و يستند هذا النموذج على افرتاض عوائد احلجم الثابتة 
DMUs. 

ممكن أيضا  (TX, TY)، فإن النشاط (Y)و خمرجات  (X)و يعين ذلك أنه إذا كان النشاط لديه مدخالت      
و تتميز حدود اإلنتاج الكفؤة خبصائص ثابتة من حيث عوائد احلجم، أي أن  ،اس رقمي إجيايبيبالنسبة لكل مق

 1الزيادة يف املدخالت تؤدي إىل زيادة متناسبة يف مستويات اإلنتاج.
حيث جيمع بني الكفاءة التقنية البحتة و الكفاءة  DMUالكفاءة الكلية لوحدة صنع القرار  CCRيقيس منوذج     

جمموعة من وحدات اإلنتاج لعينة من الصناعة  DEAو يستخدم منوذج  2احلجمية على حد سواء يف قيمة واحدة،

                                     
1- Alemka Segota, Evaluating Shops Efficiency Using Data Envelopment Analysis: Categorical Approach, Zb. Rod Ekon. Fak. 
Rij, Vol 26, sv 02, 2008, p 328. 
2- Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op.Cit , p 39. 
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و يؤدي  1اخلطية املمكنة من وحدات اإلنتاج الكفء،اليت تشكل حدود الكفاءة و هي تتأل ف من مجيع الرتكيبات 

   2إىل حتقيق نفس الكفاءة بغض النظر عن نوع التوجه مدخلي كان أم خمرجي. CCRمنوذج 
أن تنظر إىل  CCRميكن لوحدات صنع القرار غري الكفؤة )اليت ال تقع على خط الكفاءة بيانيا( وفقا لنموذج      

املخرجات عند مستوى يؤدي إىل انتقال الوحدات عموديا  زيادةحبيث تسعى إىل مستوى املدخالت و املخرجات، 
ذا  CCRمتارس نشاطها وفقا لنموذج  DMUsحنو جدار الكفاءة ضمن التمثيل البياين للكفاءة و نقول بذلك أن 

 3التوجه املخرجي كما ي ظهره الشكل أدناه.
 بالتوجه المخرجي. CCR قتصاديات الحجم الثابتةا(: نموذج 6-3الشكل رقم )

                                                                        Production            Y    
                             Frontier     

                                                      P4●                          
                                                                         ●P3 

        P2●                                                
                                                       ƒ 
                                                           P1●  

                         Production Possibility Set 
                  X                    

Source: Wiliam W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Handbook On Data 

Envelopment Analysis, International Series In Operations Research & 

Management Science, Second Edition, Springer Science+ Business Media, 

Volume 164, 2011, p16. 

( وحدات 4( بعد متثيل الكفاءة لعينة من وحدات صنع القرار مكونة من )3-6)مت احلصول على الشكل رقم      
(P1, P2, P3, P4) على مدخل واحد  ناءب(X)  و خمرج واحد(Y) ،أظهرت نتائجها أن الوحدة  و قدP3   فقط

ة جعي، مما جعلها تشكل حد الكفاءة )جدار الكفاءة( كوحدة مر (P1, P2, P4)كفؤة باملقارنة مع بقية الوحدات 
ذا التوجه املخرجي من  CCRة و اليت تسعى إىل حتسني كفاءهتا وفقا لنموذج لبقية الوحدات األخرى غري الكفؤ 

                                     
1-Theodoridis. A.M, Psychoudakis.A.M, Christofi.A, Data Enelopment Analysis Complement To Marginal Analysis, 
Agricultural Economics Review, Vol 7, N° 02, 2006, P 56. 
2- Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op.Cit , p 39. 
3- Ing Kristina Vincovà,  Using DEA Models To Measure Efficiency, BIATEC, Volume XIII, 8/2005, p 25. 



 ياس الكف اءة البنكيةق                              الفصل األول:                                -الباب الثاني

 
154 

املخرجات حسب  زيادةجتاه عموديا حنو احلدود الكفؤة، أي حتافظ على نفس القدر من املدخالت مع خالل اال
 ترفعهعن نسبة عدم الكفاءة و هي املقدار الذي جيب أن  ƒ ، و ت عرب  املسافةP3الكيفية اليت تنتج هبا الوحدة الكفؤة 

فهي كفؤة اليت تقع على حدود الكفاءة  P3حىت تصبح كفؤة، أم ا بالنسبة للوحدة  Y من املخرجات P1 الوحدة
ألنه ميكن احلصول على حدود  ،  Nليست مطالبة بتحسني كفاءهتا حىت حلظة القياسو بالتايل ( %100)بنسبة 

متغريات أخرى و كذا إضافة وحدات جديدة أو  اليت قد تتضمن ’Nخالل الفرتة  عند قياس الكفاءة كفاءة أخرى
     حذف وحدات من عينة الدراسة.

 عند هتافيض مدخالختأن تنتهج أسلوب آخر لتحسني كفاءهتا من خالل  للوحدات غري الكفؤة كما ميكن      
   اءة ل البياين للكفالتمثي اءة ضمنباجتاه جدار الكف أفقيامم ا يَنتج عنه انتقال الوحدات  املخرجاتمستوى معني من 
ا يظهر يف الشكل كم  ذا التوجه املدخلي CCRمتارس نشاطها وفقا لنموذج  DMUs الوحدات و نقول بذلك أن

 املوايل.

 .بالتوجه المدخلي CCR قتصاديات الحجم الثابتةا(: نموذج 7-3الشكل رقم )
 

                                                                              Production Y                
                      Frontier     

                                                      ● p4                        
                                                                        ●P3 

        ● p2                                               
                                                                    ƒ         

           ● p1                                                        
         Production Possibility Set 

                  X                    
Source: Alemka Segota, Evaluating Shops Efficiency Using Data Envelopment 

Analysis: Categorical Approach, Zb. Rod Ekon. Fak. Rij, Vol 26, sv 02, 2008, p 

328. 

ميكنها حتسني كفاءهتا وفقا  و بالتايل غري كفؤة (P1, P2, P4)( أن الوحدات 3-7الشكل رقم ) ي ظهر     
عند نفس املستوى من اإلنتاج )اإلخراج(،        Xمن خالل التخفيض من املدخل  ذا التوجه املدخلي CCRلنموذج 

(، %100) بنسبة الكفؤة (P3) االجتاه أفقيا حنو جدار الكفاءة اليت تشكله الوحدةو هو ما ميكن أن يظهر بيانيا ب
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 Xو هي املقدار الذي جيب أن تقوم بتخفيضه من املدخالت  P1نسبة عدم الكفاءة للوحدة  ƒ حيث متثل املسافة
     .حىت تصبح كفؤة

و بالتايل  'Nالل الفرتة خميكن أن تصبح غري كفؤة  Nإن الوحدات اليت تشكل جدار الكفاءة خالل الفرتة      
يناميكية اليت الد ئتهابيظل  هي األخرى ليست يف مأمن يف، مما جيعلها تبتعد عن جدار الكفاءة )حدود الكفاءة(س

لى عة لعدم قدرهتا الضعيف وحداتو اليت تتميز بشدة املنافسة و تغري جمتمع الصناعة من خالل اختفاء ال تنشط فيها
عت أن تواكب ة استطاقدمي االستمرار، و تراجع الوحدات الر ائدة حلساب وحدات أخرى جديدة تكتسح الصناعة أو

الوحدات  ال منشك  رار مالكفاءة الذي سيتحرك باستم سينعكس على جدار و هو ماالتطور و حتسن من كفاءهتا، 
ذا التوجه املدخلي أو  CCRذج اليت تثبت كفاءهتا خالل فرتة القياس، مما جيعل عملية مراجعة الكفاءة وفقا لنمو 

ر يف تشكيل ستمراالاإىل  اليت تسعىالكفؤة  كذلك  املخرجي هدف عام ال يتعلق بالوحدات غري كفؤة فقط بل يشمل
 .أدناهالشكل  حدود الكفاءة دائما و هو ما ميكن توضيحه من خالل

 المدخلي. CCRوفقا لنموذج  'Nو  N(: تغير حدود الكفاءة بين الفترتين 8-3الشكل رقم )
 

                                                                                           Y                     
                  

                                                      ● p4                        
                                                                       ●P3           ʎ  ●P5 

        ● p2                                                
                                                                      ƒ     

  Production Possibility Set                                                    'ƒ  
           ● p1                                                                

                                                                            X 
 من إعداد الطالب باالعتماد على: المصدر:

- Violeta Cvetkoska, Data Envelopment Analysis Approach and Its Application in 

Information and Communication Technologies, Op.Cit, P 424.      

 

 Nحدود الكفاءة خالل الفرتة 
 'Nحدود الكفاءة خالل الفرتة 
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ثبات نسبة كفاءة  اض، و هذا بافرت 'Nو  N( يوضح تغري حدود الكفاءة بني الفرتتني 8-3الشكل رقم )     
دراسة، و هي وحدة إىل عينة ال P5مع إضافة وحدة أخرى  خالل هاتني الفرتتني (P1, P2, P3, P4)الوحدات 

، 6-3ل السابقة )الشكل رقم و هو ما يرب ر غياهبا يف األشكا 'Nحديثة النشأة مت استحداثها فقط خالل الفرتة 
 (.7-3الشكل رقم 

 P3أصبحت الوحدة  بقةالسا (P1, P2, P4)( أنه باإلضافة إىل الوحدات غري كفؤة 8-3يظهر الشكل رقم )     
، P5ىل الوحدة املرجعية اجلديدة إانتقاهلا و  'Nو  Nتغري حدود الكفاءة بني الفرتتني   ، و هذا بسببأيضا غري كفؤة

ملدخالت عند نفس االعمل على ختفيض   أيضا معنية بعمليات التحسني من خالل P3و هو ما جيعل الوحدة 
   ، (ذا التوجه املدخلي CCRوذج )من P5هذا بالكيفية اليت تعمل هبا الوحدة الكفؤة اجلديدة  املستوى من اإلنتاج و

 حىت Xتخفيضه من املدخالت و هي املقدار الذي جيب أن تقوم ب P3نسبة عدم الكفاءة للوحدة  ʎو متثل املسافة 
     .تصبح كفؤة

 جه المخرجي.بالتو  CCRالكتابة الرياضية لنموذج اقتصاديات الحجم الثابتة  الفرع الثاني:
اليت تقوم بعملية اإلنتاج ببنية متعد دة  DMUSيتم صياغة  مشكلة تقييم الكفاءة لعدة وحدات صنع القرار      

الربجمة اخلطية  يتم حل ه من خالل DEAاملدخالت و املخرجات من خالل الربجمة الكسرية، و لكن إجراء تطبيق 
(LP)  بعد حتويله لنموذج الثنائية(Duel) .1لتسهيل حله لكل وحدة من الوحدات قيد الدراسة  

 .CCR Efficiencyقتصاديات الحجم الثابتة أوال: الكفاءة وفقا ال
الكفاءة على أهنا "القيمة القصوى  (Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E, 1987)عر ف      

املدخالت املرجحة"، حتت شرط أن النسبة املثلى لكل  منظمة أو وحدة تكون مساوية باملخرجات املرجحة  بني نسبةلل
، و هناك على األقل 𝜃*=1إذا كان  CCRكفؤة و فقا ل    DMUo أن  نقولو  2أو أقل لبقية الوحدات املعنية،

 .(u*>0,v*>0)حيث أن  (*u*,v)حل واحد أمثل 
، أنه 𝜃*<1 أو  𝜃*=1تعين القيم ، و CCRغري كفؤة حسب  DMUo فإن و على العكس من ذلك      

 .(LPo)( من أجل كل حل أمثل للربنامج اخلطي 0يساوي الصفر ) (*u*,v)يوجد على األقل عنصر من 
الكفاءة كفؤة فإهنا ستكون ضمن الوحدات الكفؤة األخرى اليت تشك ل حدود  DMUo أن الوحدة ثبتإذا      

 3ة(.احلدود الكفؤ )تقع على خط 

                                     
1- Yaw-Shun Yu, Ambrosio Barros, Kuo-Hsiung, Op.Cit, p 214. 
2- Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E, Op-Cit, p 430. 
3- Alemka Segota, Op-Cit, p 329. 
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 الشكل المصفوفي للمدخالت و المخرجات:    ثانيا:
 اليت تقوم بتحويل املدخالت (DMU1, DMU2,…DMUn)القرار اختاذ بفرض أن هناك وحدات      

،  DMUjللوحدات  من املخرجات (s)من املدخالت و  (m)أن هناك بافرتاض و إىل خمرجات )نواتج(،  )املوارد(

 1اختيارها على النحو التايل:اليت يتم 
 .DMUjالبيانات الرقمية املتاحة لكل من املدخالت و املخرجات تكون موجبة لكل وحدات  -
ل لل بالعناصر اليت ستدخاملختارة تعكس اهتمام احمل DMUjاملتغريات )املدخالت، املخرجات( و كذا وحدات  -

 . DMUjيف تقيم كفاءة الوحدات 
ينعكس ن ذلك سا، ألض ل أن تكون املدخالت األصغر حجما و املخرجات األكرب حجممن حيث املبدأ، ي ف -

 على درجات الكفاءة.
ددا من ععضها بال ينبغي أن تكون وحدات القياس ملختلف املدخالت و املخرجات متسقة، فقد يشمل  -

 األشخاص، املبيعات، حجم اإلنفاق، األرباح احملققة...إخل.
 2ا متثيل املدخالت و املخرجات على النحو التايل:و بالتايل ميكنن     

، سوف نوض ح أوال الشكل DEAو من أجل صياغة النماذج الرياضية ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات      
 3على النحو التايل: DMUsاملصفويف للمدخالت و خمرجات الوحدات 

 
 
 
 
 
 

                                     
1- Cooper WW, Seiford LM, Tone K, Op.Cit, p 22. 
2- Alemka Segota, Op.Cit, p 328. 
3- Cooper WW, Seiford LM, Tone K, Op.Cit, p 22. 

 مصفوفات المدخالت مصفوفة المخرجات
Y= (Yij, i=1,2,..,s/j=1,2,..,n)   ∈  

𝑅𝑠∗𝑛 

X= (Xij, i=1,2,..,m/j=1,2,..,n)   ∈  

𝑅𝑚∗𝑛 

)X>0, Y>0( :بفرض أن 
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 1و تكتب على الشكل التايل:     

   
 

من هذه املصفوفات، ت ظهر كميات املدخالت و املخرجات للوحدة  Yqو  Xqحيث ميكننا القول أن      
DMUq  ،باستخدام املراد قياس كفاءهتا مر ة واحدة من خالل األوزان املرجحة للمخرجات )النواتج( و املدخالت
من  DMUsبالنسبة إىل غريها من الوحدات املماثلة  DMUqالذي يقوم بتقييم كفاءة الوحدة  DEAأسلوب 

تابة النموذج الكسري ألسلوب أجل وضع معايري مرجعية لتحقيق األهداف احلقيقية، و يظهر ذلك بوضوح عند ك
 DEA.2للبيانات  التحليل التطويقي

 3مفهوم األوزان المثلى للمدخالت و المخرجات: -ثالثا
، تنتج عن جمموعة من األوزان (LPo)اليت يتم احلصول عليها من الربجمة اخلطية  (*𝑢 * 𝑣,)إن احللول املثلى      

 خالل: ، و يتم تقييم مقياس النسبة منDMUQاملثلى 
 
 
 
 

 املقام يساوي واحد و بالتايل: أعالهاملعادلة  يف     
  𝜃 ∗=  ∑ 𝑈𝑟 𝑌𝑟o      𝑠

𝑟=1  
 *𝑣، مبعىن أنه لتعظيم مقياس النسبة فإن DMUo( هي األوزان األكثر مالءة ل *𝑢 * 𝑣,كما ذكرنا سابقا، )     

نفس  *𝑢ميثل  كما عن مدى تقييم املخرج بدرجة عالية نسبيا،  ( و حجمه يعرب  𝑖هو الوزن األمثل لعنصر اإلدخال )

                                     
1- Nguyen Khac Minh, Phan Van Khanh, Pham Anh Tuan, Op.Cit, p 127. 
2- Ing Kristina Vincovà, Op-Cit, p 25. 
3- Cooper WW, Seiford LM, Tone K, Op.Cit, p 25. 

              X11    X12  …….. X 1n 
X 
              X21     X 22 …… .X 2n 
              .                 .               . 
              .                .                . 
              Xm1     Xm2        Xmn 

              y11    y12  …….. y 1n 
y 
              y21     y 22 …… .y 2n 
                  .         .                 . 
                  .         .                 . 
                ys1     Xs2 …….  ysn 

∑ 𝑈𝑟 𝑌𝑟o      

𝑠

𝑟=1

 

             𝜃 ∗= 

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖o          

𝑚

𝑖=1
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        جندها  االفرتاضية( يف املدخالت (* 𝑣𝑖 𝑥𝑖o(، و عالوة على ذلك إذا فحصنا 𝑟الشيء بالنسبة للمخرج )
 كما يلي:

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜 = 1        

𝑚

𝑖=1

 

( حيث أن (𝑢* 𝑦𝑟o(، نفس الوضع بالنسبة (𝑣* 𝑥𝑖oمث ميكننا الرجوع إىل قيمة كل مدخل بالرجوع إىل      
𝑢*  يوفر مقياس املسامهة النسبية ل𝑦𝑟o  يف القيمة اإلمجالية ل𝜃 سهم ظهر فقط العناصر اليت ت  ، هذه القيم ال ت  ∗

 إىل أي مدى يسهمون يف ذلك. كذلك  لكن ، وDMUoيف تقييم 
 جي.لمخر االنموذج الكسري ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات بالتوجه  الفرع الثالث:

الذي ي ستخدم لقياس   DEA  ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات -الكسري–النموذج الرياضي  وضعإن      
 Charnes.A, Cooper.W.W, and)ي قدمه بناء على التعريف الذ كانكفاءة وحدات صنع القرار  

Rhods.E)  الذين رأوا أهنا "القيمة القصوى لنسبة املخرجات املرجحة باملدخالت املرجحة"، حتت ، و 1978عام
  1شرط أن النسبة املثلى لكل منظمة أو وحدة تكون مساوية أو أقل لبقية الوحدات املعنية.

( إىل 1(، إذ تشري القيمة واحد )1( و الواحد )0بني الصفر ) DEAتنحصر درجة الكفاءة وفقا هلذا لنموذج      
       غري كفؤة،  DMUبينما تشري القيم األقل منها إىل أن الوحدة  %100متاما بنسبة  كفؤة  DMUأن الوحدة 

 2ستخدمة كعوامل.و ختتلف درجات الكفاءة حسب متغريات املدخالت و املخرجات امل
مرة واحدة للوصول إىل التحسينات الالزمة لكل وحدة  DMUبالنظر إىل البيانات، يتم قياس كفاءة كل وحدة       

" o، و يرتاوح "DMUoيف كل حماولة يتم اإلشارة إليها ب يتم تقييمها  DMUjيتم تقييمها، حيث أن كل وحدة 
( vi)الكسرية للحصول على قيم املدخالت االفرتاضية  (، و نقوم حبل مشكلة الربجمةn1…… ,2 ,من )

  {r=1, 2, …s}( "األوزان" حيث أن ur،   و قيم املخرجات االفرتاضية ){i=1, 2, …m}"األوزان" حيث أن 
 3كمتغريات، و تكتب على الشكل التايل:

Virtuel Imput = v1 x1o+ ……….....+vm xmo 

 

Virtuel Output = u1 y1o+ ………..+ us yso 

  

                                     
1- Charnes.A, Cooper.W.W, and Rhods.E, Measuring The Efficiency Of Decision Making Unit, European Journal Of Operational 
Research, Vol 02, N°04, 1978, p 430. 
2- Liliana Duguleana, Constantin Duguleana, Op. Cit, p 454. 
3- Cooper WW, Seiford LM, Tone K, Op.Cit, p 23. 
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 بة:و يتم بعد ذلك حتديد األوزان باستخدام الربجمة اخلطية من خالل تعظيم النس     
 
 

     
إىل أخرى، حيث أن "األوزان" يف أسلوب التحليل  DMUقد ختتلف األوزان املثلى بشكل عام من وحدة      

يتم   DMUمستمدة من البيانات بدال من أن تكون حمددة مسبقا، بالنسبة لكل وحدة  DEAالتطويقي للبيانات 
 1حتديد أفضل جمموعة من األوزان مع القيم اليت قد ختتلف من وحدة إىل أخرى.

ل رموزه على الن حو كبعد تعريف   DEAنات اي عَطى النموذج الكسري ألسلوب التحليل التطويقي للبيو      
 التايل:

 DEA 2 سلوب(: تعريف المتغيرات على مستوى النموذج الكسري أل3-8رقم ) الجدول
 التعريف الرمز

DMUj  وحدة اختاذ القرار رقمj ضمن عينة الدراسة. 
J  عدد وحدات اختاذ القرار(DMU)  اليت يتم تقييم كفائتها عن طريقDEA. 
𝝦  مؤشر الكفاءة للوحدةj .اليت جيري تقييمها 

Xij  قيمة املدخلi  املستعمل من قبل وحدة اختاذ القرارj. 
Yrj  قيمة املخرجr  املنتج من قبل وحدة اختاذ القرارj. 
J  عدد املدخالت املستعملة من قبل كل وحدة اختاذ القرارDMU. 
R  عدد املخرجات املنتجة من قبل كل وحدة اختاذ قرارDMU. 

 على: باالعتمادمن إعداد الطالب  المرجع:
- Violeta Cvetkoska, Data Envelopment Analysis Approach and Its Application in 

Information and Communication Technologies, Op.Cit, P 424. 

 

 

 

 

 

 

                                     
1- Alemka Segota, Evaluating Shops Efficiency Using Data Envelopment Analysis: Categorical Approach, Op.Cit, p 328. 
2- Violeta Cvetkoska, Data Envelopment Analysis Approach and Its Application in Information and Communication 

Technologies, Op.Cit, P 424.  

Virtuel Output 

 

Virtuel Imput 
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 1بالتوجه المخرجي DEA النموذج الكسري ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حيث أن
ل ( لك1الواحد )  تتجاوزالأنبغي ي، االفرتاضيةمقابل املدخالت  االفرتاضيتعين القيود أن نسبة الناتج )اإلخراج(  -

 DMUoءة اليت تسمح بتعظيم نسبة كفا (ur)و  (vi)و اهلدف هو احلصول على األوزان  DMUوحدة 
 (.1)المعادلة 

رار الق  أن كل وحداتيف" اليت ختضع للتقييم تعمل حتت قيد رئيسي يتمثل oدالة اهلدف اخلاصة بالوحدة " -
DMU  و خمرجاهتا   هتامدخالأوزانv و u ،مبا فيها الوحدة  على التوايلDMUo تقييمها جيب أن ال تفوق  اجلاري
 .(2)المعادلة ( 1الواحد )

 قيم هذه املتغريات موجبة. غري سالبني لكي تكون( 3،4) ي املعادلتنيمن الناحية الرياضية جيب أن يكون قيد -
 2الكسري السابق الذي يظهر أكثر تفصيال ميكن اختصاره على الشكل الكسري التايل:ج إن النموذ      

 
 

                                     
1- Cooper. W, Seiford. I, Tone. K, Op-Cit, p23. 
2-Rita Markovits Somogyi, Ranking Efficiency And Inefficiency Decision Making Units In Data Envelopment Analysis, 
International Journal For Traffic and transport Engineer, 1(4), 2011, p 246. 

                                     u1 y10 + u2 y20+………….+ us ys0                                                                 
     (FPo) Max 𝜃  =                                                                         ………1                                                       
                                   𝑣1 x10 + 𝑣2 x20+………….+ 𝑣m xm0                                                            

                                                          
                          u1 y1j +………..+ us ysj                                                                                               

   Subject To                                                     ≤ 1    (j=1, …,n)…….. 2                     

                                    𝑣1 x1j +……..+ 𝑣m xm0                                                                                           
u1, u2,……….……, us≥ 0………………………….……………3 
𝑣1, v2,...….….……, 𝑣m≥ 0………………………...……………4 
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 حيث أن:
     

 
 (u, v) ( متثل األوزان املثلى، يف حني𝑥𝑖0, 𝑌𝑟0)  قيم املدخالت و املخرجات املالحظة للوحدةDMUo  

 .كفاءهتااجلاري تقييم  
   جي.لمخر التحويل من البرنامج الكسري إلى البرنامج  الخطي بالتوجه ا الفرع الرابع:

 إمكانية احلصول على ماإال أنه يطرح مشكل تعدد احللول ) (FPo)على الرغم من أمهية النموذج الكسري     
 ل بعض التعديالت الرياضية.من خال (LPo)احللول(، و هو ما طرح إمكانية استبداله بالربنامج اخلطي  الهناية من

 .(LPo) يعادل البرنامج الخطي (FPo)البرنامج الكسري  أوال:
,𝑣)حتت الفرضية غري صفرية ل       u)  يكون املقام لقيود(FPo)  موجب من أجل كلj و بالتايل فإننا حنصل ،
يل نالحظ أن الربنامج الكسري ا( باملقام، و بالت2الطرفني يف القيد الكسري ) ى( من خالل ضرب كل9القيد )على 

د مقام (، و بعد إجراء هذا الضرب حند  0ال يتغري بضرب بسطه و مقامه بنفس القيمة املوجبة غري مساوية للصفر )
 1.(LPo)( حنصل على 1هلدف )و بتعظيم بسط دالة ا ( يساوي الواحد،1دالة اهلدف الكسرية )

 
 
 

                                     
1-Violeta Cvetkoska, Op.Cit, P 424.      

                                       ∑ 𝑈𝑟 𝑌𝑟o   

𝑠

𝑟=1

 

max 𝜽  (u, v)       =                            ………....………………...5  

   ∑ vi xio                                                                

m

i=1

 

 

Subject To :              ∑ Ur Yrj   s
r=1      

                                                                   ≤1…………....…..…6                               

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖j                                                         

𝑚

𝑖=1

 

(j=1,…., n) and (ur, 𝑣𝑖)≥ 0   ……………………………………7                                        
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 ذات التوجه المخرجي. CCR البرنامج الخطي لنموذج ثانيا:
    (LPo) ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات بعد حتويله إىل الشكل اخلطي (FPo) َيظهر الشكل الكسري     

 1و فقا للطريقة السابقة كما يلي:
Max         𝜃= u1 y10 + u2 y20+………….+ us ys0………….…8 
Subject To  𝑣1 x10 + 𝑣2 x20+………….+ 𝑣m xm0 =1.................9 
             u1 y1j +………..+ us ysj ≤ 𝑣1 x1j +………..+ 𝑣m xm0..10 
(j=1, …,n)         and   
u1, u2,……….……, us≥ 0…………………………………..…11 
𝑣1, 𝑣 2,...….….……, 𝑣m≥ 0………………………...……….…12 

 2إن النموذج اخلطي السابق األكثر بساطة ميكن كتابته على الشكل النهائي على النحو التايل:     
 

 
 
 
 
 

 بل(.لمقاالتحويل من البرنامج الخطي إلى برنامج الثنائية )النموذج ا الفرع الخامس:
و من ، (Primal) اصطالح النماذج األوليةق عليها لإن املشاكل اليت مت صياغتها بأسلوب الربجمة اخلطية أ ط     

الذي ميثل ( Dual/الثنائي) املمكن إعادة صياغة هذا النموذج بأسلوب آخر ي طلق عليه اصطالح النموذج املقابل
 3.اجلانب اآلخر من املشكلة

 
 

                                     
1- Cooper. W.W, Op.Cit, p 23, 24. 
2- Emiliana Silva, Amilcar Arzubi, Julio Berbel, An Application Of Data Envelopment Analysis (DEA) In Azores Dairy Farms,  
New Medit N: 3, 2004, p 41. 
3 -Milan M. Martic, Marina S.Novakovic, Alenka Baggia, Op.Cit , p 38. 

                                        
max θ  (u, v)  ∑ 𝑈𝑟 𝑌𝑟o   𝑠

𝑟=1   ……..……………………13                       

S.C :  

  ∑ 𝑈𝑟 𝑌𝑟j𝑠
𝑟=1    -∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖j ≤ 0  𝑚

𝑖=1 (j=1,…,n)…………....14 
∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖o = 1 𝑚

𝑖=1 ……………………………………….15 
(ur, 𝑣𝑖)≥ 0 ………………………..…………………………………16   
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 Dual)  )النموذج الثنائي المقابل لتكوين المشكلة الثنائية ةالخطوات العام أوال:
و العكس صحيح و عدد املتغريات املرافقة هو  (min) قابلة، فتكون امل(max)إذا كانت الصياغة األصلية      

عدد القيود األصلية، و عدد القيود املرافقة هو عدد املتغريات األصلية، أما معامالت دالة اهلدف يف املشكلة األصلية 
اه ا  1ألقل أو يساوي يصبح أكرب أو يساوي و العكس.هي ثوابت القيود يف املرافقة و العكس، و اجت 

 بالتوجه المخرجي. CCRالصياغة الثنائية لنموذج  ثانيا:
فإن الربنامج املقابل )الثنائي( يهدف إىل تدنيتها  θعلى عكس الربنامج األويل الذي يهدف إىل تعظيم قيمة      

أكرب  (DMUo)حتت ثالث قيود أساسية، يتمثل أوهلا يف أن القيم املرجحة ملدخالت الوحدة املراد قياس كفاءهتا 
د من القيم املرج حة ملدخالت الوحدات األخرى، أما قيدها الثاين فيتمثل يف أن القيم املرجحة ملخرجات الوحدة املرا

أصغر أو يساوي من القيم املرجحة ملخرجات الوحدات األخرى، أم القيد الثالث فيتعلق  (DMUo)قياس كفاءهتا 
     2،%100و هي املعامل املضروب يف مدخالت و خمرجات الوحدات غري كفؤة لكي تصبح كفؤة بنسبة  ʎبقيمة 

 و بالتايل ميكن كتابته على الشكل الثنائي التايل:
(DLPo)    Min    𝜃…………………………………………………..17 
Subject To    𝜃 𝑥𝑖o- ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛

𝑗=1  ≥ 0     𝑖=1, 2, …..m;………..18 

                        ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛
𝑗=1  ≥ 𝑦𝑟𝑜           𝑟=1, 2, …..s;………...19 

                        ʎ𝑗 ≥ 0                              𝑗= 1, 2, .....𝑛;………...20                                                 
 .خليبالتوجه المد CCR الكتابة الرياضية لنموذج اقتصاديات الحجم الثابتةثالثا: 
جات مع احلفاظ على ميكن حل مشكلة الربجمة اخلطية باستخدام هنجني، يف البداية تعظيم اجملموع املرجح للمخر      

مع احلفاظ على ثبات املخرجات )منوذج  للمدخالت ا يف املرة الثانية فيتم تدنية اجملموع املرجح، أم  ثبات املدخالت
  3.التوجه املدخلي(

 النموذج األولي: -أ
للمشكلة املراد حلها  (Forme Mulplicateur)الشكل املضاعف  علىت قدم املعادالت األولية هلذا النموذج      

 4على النحو التايل:

                                     
  .48، ص 2010و املطابع جامعة امللك سعود، الرياض، عثمان بن إبراهيم السلوم، علم اإلدارة واستخدام احلاسب، النشر العلمي  -1

2- Sherman David.H, Zhu Joe, Service Productivity Management , Improving Service Performance Using Data Envelopment 
Analysis (DEA), Springer Science+Business Media, New York, USA, 2006, p 69, 70. 
3- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p57. 
4- Cooper.W.W, Seiford.L. M, Kaoru Tone, Introduction to Data Envelopment Analysis and Its Uses, Springer Science + 
Business Media, USA, 2006, p 12.  
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 النموذج المقابل )الثنائي(: -ب

ميكن استخالص حل للمشكلة باستخدام الثنائية يف الربجمة اخلطية، و هو شكل يعادهلا يفضل استخدامه يف      
و تكتب  1قيود يف الشكل املضاعف، (n+1)من القيود بدال من  (s+m)برامج احلاسوب ألنه حيتوي فقط على 

 2على النحو التايل: (Dualité)الصيغة الثنائية 
(DLPo)    Max    𝜃…………………………………………...….25 
Subject To    ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛

𝑗=1  ≥ 𝜃 𝑦𝑟o     𝑖=1, 2, …..m;…….…26 
                        ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛

𝑗=1  ≤  𝑥𝑖o        𝑟=1, 2, …..s;…….….27 
             ʎ𝑗 ≥  0                           𝑗 =  1, 2, . . . . . 𝑛 ; … … . . .28           

 .VRS (BCC Model) قتصاديات الحجم المتغيرةا: نموذج المطلب الثاني
ون للبيانات، ليك لتطويقياليل حيعترب منوذج اقتصاديات احلجم املتغرية أول التطورات اليت عرفها أسلوب الت     

 نطالقة األوىل لنماذج أخرى تلت النموذج األساسي.اال
 مفهومه.  الفرع األول:

      (6-3الذي يتبىن افرتاض ثبات عوائد احلجم، كما هو مبني يف الشكلني ) CCRمن خالل مناقشة منوذج     
الذي يتبىن حدود اإلنتاج يف حالة خمرج و مدخل، و بصورة أعم ميكن افرتاض أن إمكانية اإلنتاج هلا  (7-3)و 

تكون ممكنة أيضا، هذا االفرتاض ميكن  (t>0)من أجل  (tx,ty)هي نقطة ممكنة فإن  (x,y) خاصية أنه إذا كان
مت اقرتاح مالحق خمتلفة  DEAداية دراسات تعديله للسماح بإمكانية اإلنتاج مع خمتلف املفاهيم، يف الواقع منذ ب

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p58. 
2- Joe Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking: DEA with Spreadsheets, 2nd Ed, Springer, 
Boston, USA, 2009, p 187-188. 

                                        
min θ  (u, v)  ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖o   𝑚

𝑖=1   ……..…………………..……21                        

S.C :  

  ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟j𝑚
𝑖=1    -∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖j ≤ 0  𝑠

𝑟=1 (j=1,…,n)…...………....22 
∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟o = 1 𝑠

𝑟=1 ……………………………………….23 
(ur, 𝑣𝑖)≥ 0 ………………………….…………………………………24   
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 ,Banker, Charnes)و هو م كو ن من األحرف األوىل للباحثني  BCCو من بينها منوذج  CCRلنموذج 

Cooper ) 1984.1و كان ذلك يف عام 
 ، و الذي يكون مناسبا عندما ال(VRS Modèle)يقوم على افرتاض عوائد احلجم املتغرية  BCCإن  منوذج      

 ,Coelli.T.J and al، و هي النقطة اليت أشار إليها )CCRتعمل املنظمات يف حجمها األمثل عكس منوذج 

فيسمح بقياس الكفاءة  BCCتشمل كفاءة احلجم، أما منوذج  CCR، فالكفاءة التقنية من خالل منوذج  (2005
الذي يقيس الكفاءة التقنية فقط  CCRاليت تفتقر إىل تأثري احلجم، أي أنه على خالف منوذج  الصافيةالتقنية 

( الواحد( فإن منوذج 1)بافرتاض أن مجيع الوحدات تعمل عند حجمها األمثل أي أن الكفاءة احلجمية تساوي )
BCC نية و الكفاءة يسمح باحلصول على نوعني من الكفاءة عند عملية القياس )مستقلتني( و مها الكفاءة التق

مقياس الكفاءة بني النموذجني إىل أن الوحدة غري كفأة من ناحية احلجم )ال تعمل ختالف يف احلجمة، و يشري اال
  2(.9-3عند حجمها األمثل( و هو ما ميكن توضيحه بيانيا من خالل الشكل )

من خالل تعديل  BCCببناء منوذجهم  (Banker, Charnes, Cooper)أما رياضيا فلقد قام الباحثون      
خفيف من ثبات عوائد احلجم بإضافة قيد احلجم  الذي جيعل مجيع الوحدات سواء كانت  عن طريق الت CCRمنوذج 

 3كفؤة أو غري كفؤة متماثلة يف احلجم، و يكتب القيد على الشكل التايل:
∑ ʎ𝑗𝑛

𝑗=1 = 1………………..29  
، ميكنها حتديد نوع عوائد VRSاليت تعمل يف ظل فرضية عوائد احلجم املتغرية  DMUإن وحدة صنع القرار      

 NIRS)متزايدة أو متناقصة(، و هذا باالستعانة بنموذج آخر يسمى منوذج عوائد احلجم غري املتزايدة احلجم بدقة 
(Non Increasing Returne To Scale)   بتعديل املعادلة من تساوي إىل أصغر أو يساوي، و يكتب قيد

 4التحدب على الشكل التايل:
∑ ʎ𝑗𝑛

𝑗=1 ≤ 1………………..30 
أن  DMUميكن لوحدة صنع القرار  NIRSو  VRSمن خالل املقارنة بني مؤشري الكفاءة وفقا لنموذجي      
 5نوع عوائد احلجم املتغرية على النحو التايل: حتدد

                                     
1- Banker. Rajiv D, A. Charnes, and W. W. Cooper, Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis, Op-Cit, 1078-1092. 
2- Coelli, T.J, Parasado Rao, D.S, O’Donnel, C.J, Battesse, G.E, An Introduction To Efficiency and Productivity Analysis, New 
York, Springer, 2005, p 172.  
3- W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 89. 
4- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p65. 
5- Harold.O.Freid, C.A.Knox Lovell, Shelton.S.Schmidt, The Measurement Of Productive Efficiency and Productivity Growth, 
Oxford University Press, NeW York, USA, 2008, p278. 
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 تزايد عوائد الحجم تناقص عوائد الحجم
 NIRS= مؤشر الكفاءة VRSمؤشر الكفاءة 

 Cو  Eمثل الوحدات 
 NIRSمؤشر الكفاءة ≠ VRSمؤشر الكفاءة 

 Dو  Aمثل الوحدات 
، و هذا يف حالة مثال بسيط (VRS)( ميثل حدود الكفاءة وفقا القتصاديات احلجم املتغرية 3-9الشكل رقم )     

( وبالتايل فهي  VRSو املتغرية  CRSتقع على اثنني من احلدود )الثابتة  (B) ملدخل واحد و خمرج واحد، الوحدة
حتت فرضية اقتصاديات احلجم املتغرية  %100كفئتني بنسبة   (C)و  (A)كفؤة حتت هاتني الفرضيتني، الوحدتني 

VRS  و ليست كفؤة يف ظل اقتصاديات احلجم الثابتةCRS الوحدتني ،(E)  و(D)  غري كفئتني يف ظل فرضييت
 VRS.1و املتغرية  CRSاقتصاديات احلجم الثابتة 

 VRS تغيرةمو ال CRSقتصاديات الحجم الثابتة وفقا ال DEA (: نموذج9-3الشكل رقم )
 

Source : Coelli.T, A Guide To DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis 

(Computer) Program, CEPA Working Paper 96/08, 2008, p19. 

 

 

 

 

 

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p60 

. 

 
              Outputs 

                      CRS           
NIRS             

                                  C’   ●    C●                                          w 
       V                                  E’’●  ● E’                   ●  E                         

                                                                    ●B U 
            

                                                           D ●           ● D’  ●         D’’ T        
       ●A                          VRS                                S      A’ ● 

Inputs         
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 هي كالتالي: Dالوضعية الخاصة بالوحدة  -
ؤة وفقا ل ي غري كفه، بعبارة أخرى هي غري كفؤة حتت فرضية عوائد احلجم املتغرية و الثابتةف Dبالنسبة للوحدة      

VRS  وCRS و لكي تصبح كفؤة وفقا لفرضية ،VRS  جيب عليها االنتقال من النقطةD النقطة  إىلD’ حيث،
   .VRSعلى منحىن حدود الكفاءة  تقع  ’Dأن 

  D، و لكي تصبح النقطة ’DDذات التوجه املدخلي تتعلق باملسافة  Dللنقطة  VRSعدم الكفاءة التقنية      
لى حدود الكفاءة اليت تقع ع ’’Dإىل النقطة  ’Dمن النقطة  D، جيب أن تتحرك النقطة CRSكفؤة وفقا ل 

CRS. 
متثل  ’’D’D، أما املسافة ’’DDذات التوجه املدخلي تتعلق باملسافة  Dللنقطة  CRSاءة التقنية عدم الكف     

 1:كما يليتظهر  و  ،(1( و الواحد )0احملصورة بني الصفر )قياس مؤشرات الكفاءة عدم كفاءة احلجم، 
Efficience D’échelle de D  Efficience Technique de D 

Sous Hypothèse VRS 

Efficience Technique de D 

Sous Hypothèse CRS 

SE= TD’’/TD’ TEVRS= TD’/TD TECRS= TD’’/TD 

 هي كالتالي: Eالوضعية الخاصة بالوحدة   -
جيب عليها االنتقال إىل  VRS، لكي تصبح كفؤة حتت فرضية VRSو  CRSغري كفؤة يف ظل  Eالوحدة      

، أما عدم الكفاءة ’EEذات التوجه املدخلي تتعلق باملسافة  Eللنقطة  VRS، عدم الكفاءة التقنية ’Eغاية النقطة 
CRS  للنقطةE  ذات التوجه املدخلي تتعلق باملسافةEE’’ الفرق بني هاتني املسافتني هي ،E’E’’   تتعلق بعدم

 2:كما يليتظهر  و (، 1( و الواحد )0احملصورة بني الصفر )قياس مؤشرات الكفاءة كفاءة احلجم، 
Efficience D’échelle de E  Efficience Technique de E 

Sous Hypothèse VRS 
Efficience Technique de E 

Sous Hypothèse CRS 

SE= VE’’/VE TEVRS= VE’/VE TECRS= VE’’/VE 

 هي كالتالي: Aالوضعية الخاصة بالوحدة   -
جيب عليها  CRS، لكي تصبح كفؤة حتت فرضية VRSو كفؤة يف ظل  CRSغري كفؤة يف ظل  Aالوحدة      

 ، ’AAدخلي تتعلق باملسافة ذات التوجه امل Aللنقطة  CRS، عدم الكفاءة التقنية ’Aاالنتقال إىل غاية النقطة 
 
 

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p61. 
2- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p61. 
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تظهر  (1( و الواحد )0احملصورة بني الصفر )قياس مؤشرات الكفاءة و هذا يرجع ذلك إىل عدم كفاءة احلجم،     
 1يف اجلدول التايل:

Efficience D’échelle de A  Efficience Technique de A 

Sous Hypothèse VRS 

Efficience Technique de A 

Sous Hypothèse CRS 

SE= SA’/SA TEVRS= SA/SA TECRS= SA’/SA 

 هي كالتالي: Bالوضعية الخاصة بالوحدة 
و بالتايل فهي كفؤة  VRSو  CCRتعمل عند حجمها األمثل و تقع بيانيا على منحىن الكفاءة  Bالوحدة      

و بالتايل فهي كفؤة أيضا من ناحية احلجم  ،(TECRS/VRS=1)تقنيا حتت فرضية عوائد احلجم الثابتة و املتغرية 
(SE=1) ، 2اجلدول التايل: (، تظهر يف1( و الواحد )0احملصورة بني الصفر )قياس مؤشرات الكفاءة 

Efficience D’échelle de B  Efficience Technique de B 

Sous Hypothèse VRS 
Efficience Technique de B 

Sous Hypothèse CRS 

SE= UB/UB=1 TEVRS= UB/UB=1 TECRS= UB/UB=1 

 هي كالتالي: Cالوضعية الخاصة بالوحدة  -
جيب  CRS، و لكي تصبح كفؤة وفقا ل CRSلكنها غري كفؤة وفقا ل  VRSكفؤة و فقا ل   Cالوحدة      

 ’CCذات التوجه املدخلي، تتعلق باملسافة  Cللنقطة  CRS، عدم الكفاءة التقنية ’Cعليها االنتقال إىل النقطة 
اجلدول (، تظهر يف 1( و الواحد )0احملصورة بني الصفر )اخلاصة بعدم كفاءة احلجم، قياس مؤشرات الكفاءة 

 3التايل:
Efficience D’échelle de C  Efficience Technique de C 

Sous Hypothèse VRS 

Efficience Technique de C 

Sous Hypothèse CRS 

SE= WC’/WC TEVRS= WC/WC=1 TECRS= WC’/WC 
 VRS (BCC Efficiency) تعريف كفاءة اقتصاديات الحجم المتغيرةالفرع الثاني: 

,∗+𝑠 إذا كان احلل األمثل )      𝑠−∗, 𝜃∗, ʎ∗, الذي مت احلصول عليه وفق منوذج )BCC للوحدة DMUo 
∗θحيقق  = ∗+𝑠 )و قيم  1 = 0 , 𝑠−∗ =      ، BCCكفأة وفق منوذج   DMUo، نقول أن الوحدة (0

 4ة.ؤ و إذا مل حتقق هذه الشروط فهي غري كف
 
 
 

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p63. 
2- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p63. 
3- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p63. 
4- Cooper. W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 92. 
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 .VRS الكتابة الرياضية لنموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة الفرع الثالث:
 CCRوفقا القتصاديات احلجم الثابتة  DEAمن خالل االستعانة بنفس املتغريات املعرفة على مستوى منوذج     

ذات   BBCحتت فرضية اقتصاديات احلجم املتغرية   DEAميكننا كتابة النموذج الرياضي ل   (8- 3:)اجلدول رقم
 1التوجه املدخلي و املخرجي على النحو التايل:

 :)بالتوجه المخرجي (VRS BCC-O نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة أوال:
إضافة قيد مع ملخرجي ابالتوجه  CCRهو نفسه منوذج بالتوجه املخرجي  BCCكما أشرنا سابقا أن منوذج       

 و ذلك على النحو التايل: ،النموذج الثنائي على 29 القيد رقماملبني يف  احلجم 
(DLPo)    Max    ∅𝑜…………………………………..…………. 13  

Subject To    ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛
𝑗=1  ≥ 𝜃𝑜 𝑦𝑟o     𝑖=1, 2, …..m;……… 23  

                        ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  ≤  𝑥𝑖o          𝑟=1, 2, …..s;…….…. 33  

                        ∑ ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 = 1                  𝑗 =  1, 2, . . . . . 𝑛 ; … … .34   

                        ∅𝑜, ʎ𝑗 ≥0                          
 :)بالتوجه المدخلي (VRS BCC-I نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة ثانيا:
، VRSاحلجم املتغرية  حتت فرضية اقتصاديات  DEAبنفس املبدأ، فإننا حنصل على النموذج الرياضي ل      

 يل:على النحو التا CCR( على منوذج الثنائي 29من خالل إضافة قيد احلجم )القيد رقم 
Min    𝜃𝑜………………....................……………………….….. 53  

Subject To    ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  ≤ 𝜃𝑜𝑥𝑖o         𝑖=1, 2, …..m;…….... 63  

                        ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛
𝑗=1  ≥ 𝑦𝑟𝑜         𝑟=1, 2, …..s;……….. 73  

                  ∑ ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 = 1                    𝑗= 1, 2, .....𝑛;… ……38      

                        𝜃𝑜, ʎ𝑗 ≥ 0                               
 
 
 
 

                                     
1- Wade. D Cook, Joe Zhu, Op-Cit, p10. 
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 :(NDRS)و عوائد الحجم المتزايد  (NIRS)ثالثا: عوائد الحجم المتناقصة 
( فيمكن كتابة NDRS( و عوائد احلجم املتزايد )NIRSبالنسبة لنموذجي عوائد احلجم املتناقصة )     

 1منوذجها الرياضي على النحو التايل:
 : CCR انطالقا من نموذج اقتصاديات الحجم الثابتة -أ

 إضافة القيد ذات التوجه املدخلي أو املخرجي مع  CCRحتفاظ بالنموذج الرياضي من خالل اال و هذا     
1∑ ʎ𝑗𝑛

𝑗=1 ∑، و القيد (NIRS)بالنسبة لعوائد احلجم املتناقصة   ≥ ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 ≥ بالنسبة لعوائد احلجم  1

 .(NDRS)املتزايدة 
 : BCC انطالقا من نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة -ب

∑1  استبدال القيد  من خالل و هذا      ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 يف النموذج الرياضي لعوائد احلجم املتغرية بالتوجه املدخلي   =

∑بالقيد  VRSو املخرجي  ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 ≥ ∑، و القيد (NDRS) بالنسبة لعوائد احلجم املتزايدة 1 ʎ𝑗𝑛

𝑗=1 ≤ 1 
 .(NIRS)بالنسبة لعوائد احلجم املتناقصة 

 .DEAالمطلب الثالث: بعض النماذج األخرى ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
الذي يبىن على افرتاض  (DEA)لقد تطرقنا سابقا إىل النموذج األساسي ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

تلفة من خممالحق  قرتاحية مت ا، لكن يف الواقع منذ بداية دراسات هذه الطريقة غري معلم(CCR)ثبات عوائد احلجم 
، و فيما يلي سنتطرق فصيلبالتالذي تطرقنا له  (BCC)على غرار منوذج اقتصاديات احلجم املتغرية  (CCR)منوذج 

 .(DEA)ألهم النماذج األخرى ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
 .(Additive Model) : النموذج التجميعيالفرع األول

وجهة حنو اإلدخال و امل تتطلب منا التمييز بني النماذج املوجهة حنو (CCR, BCC)إن النماذج السابقة      
لتجميعي النموذج مى بااإلخراج، إال أن هناك منوذج آخر يسمح باجلمع بني كل التوجهات يف منوذج واحد يس

Additive Model. 
     .مفهومه أوال:
ب التحليل التطويقي للبيانات و اليت كانت تفرض بالنماذج األساسية ألسلو  (Charnes et al)مل يكتف      

حتديد نوع التوجه عند قياس مؤشر الكفاءة، فيمكن اختيار التوجه املدخلي الذي يعمل على تقليص املدخالت مع 

                                     
1- Yaw-Shun Yu, Op-Cit, P 215. 
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احلفاظ على املخرجات احلالية، كما ميكن أيضا بصفة مستقلة اختيار التوجه املخرجي الذي يعمل على الرفع من 
 ستخدام نفس املدخالت. املخرجات با

بتتويج  (Charnes, Cooper, Golary, Seiford and Stutz)قام هؤالء الباحثني  1985ففي عام      
جمهوداهتم من خالل وضع منوذج آخر جديد يسمح بتخفيض املدخالت و زيادة املخرجات يف نفس الوقت و أطلقوا 

                1توجهني املدخلي و املخرجي.عليه اسم "النموذج التجميعي" ألنه جيمع بني كلى ال
تخدم مدخل تس DMUs (A, B, C, D)و لشرح هذا النموذج بشكل أفضل نفرض أن هناك أربع وحدات      

فإن حدود  (BCC)وذج له نفس إمكانيات اإلنتاج احملددة يف من (ADD)إلنتاج خمرج واحد، و مبا أن منوذج 
 الكفاءة ستظهر على الشكل التايل:

 Additive Model (: التمثيل البياني للنموذج التجميعي10-3الشكل رقم )

 Source : W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A 

Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver 

Software,2007,Op.Cit, p 95. 
كما هو ( +𝑆و  −𝑆 ) Dإسقاط  عن طريق  DMUD يتم تقييم كفاءة الوحدة (10-3) من خالل الشكل   

، و ي فسر ذلك على أنه الزيادة يف Bعند  +𝑆و  −𝑆يتم حتقيق القيمة القصوى ل حيث موضح يف اخلط املتقطع، 
اليت تقع على احلدود  Bاملخرجات الناقصة و التخفيض من املدخالت الزائدة يف وقت واحد للوصول إىل النقطة 

  .Dعن النقطة  تبعدالكفؤة اليت 
 

                                     
1- Cooper W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 94. 

 Y  
 
                         C 
                                      ● 
                     B●                   
     𝑆+ 
            A  ●               𝑆−   D    
 

X                   0 
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 .(ADD Efficiency) مفهوم الكفاءة حسب النموذج التجميعي ثانيا:
 التجميعي إذا وفقط إذا: DEAكفؤة حسب منوذج   DMUoالوحدة      

𝑺+∗ = 𝟎  𝒂𝒏𝒅 𝑺−∗ = 𝟎 
 1.(BCC Efficient)كفؤة إذا و فقط إذا كانت   DMUoالوحدة  :1نظرية 
 :2نظرية 
 ليكن لدينا :      

 Xˆ𝑜= Xo - 𝑆−∗  and  Yˆ𝑜=  Yo + 𝑆+∗   
 
                 Xˆ𝑜 𝑎𝑛𝑑 Yˆ𝑜 𝑖𝑠 𝐴𝐷𝐷 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡  

خالل هذه النظرية تتحقق  التحسينات اليت تؤدي إىل حتقيق الكفاءة )إسقاط النموذج التجميعي( الذي  من     
املثلى، و اليت تعترب مبثابة إحداثيات النقطة اليت تقع على احلدود الكفؤة املستخدمة لتقييم  Yˆ𝑜و   Xˆ𝑜يعطي 
 .DMUoالوحدة 

دخل واحد و خمرج مع م DMUsوحدات  08( يبني 9-3و لتوضيح ما ذكر أعاله أكثر فإن اجلدول رقم )     
ت ية و اليت متثل وحداد جمموعة مرجععلى حد سواء يتم حتدي BCCواحد ، و حلل النموذج التجميعي و منوذج 

DMUs  حظ أن ن نالأمن اجملموعة األساسية املثلى من مشكلة الربجمة اخلطية، و لذلك فمن املهمB  وC  وE  
 .ADDو  BCCكلها كفؤة متاما يف ظل منوذجي 

ا وفق منوذج ال تساوي الصفر مما يدل على أهنا ليست كفؤة متام Aللوحدة  ∗+𝑆و عالوة على ذلك فإن      
BCC  و كذلك منوذجADD 1، فهي ضعيفة الكفاءة على الرغم من أن=θ∗   و هذا يدل على أن الوحدةA 

يعين أهنا ال  ∗θ<1على جزء من احلدود غري الكفؤة، و بطبيعة احلال بالنسبة لبقية احلدود فهي غري كفؤة متاما ألن 
( يف حلوهلم 0لديها ال تساوي الصفر ) ∗+𝑆و  ∗−𝑆تقع متاما على احلدود )بعيدة كليا عن حدود الكفاءة(، فقيم 

 A.2من احلدود كما هو احلال بالنسبة للوحدة  غري الكفؤ املثلى، و بالتايل ميكن حتقيق الكفاءة بتعديل اجلزء
 
 
 

                                     
1- W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 95. 
2- W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis, Op.Cit, p 95, 96. 
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 .للنموذج التجميعيشرح تفصيلي (: 9-3الجدول رقم )
Additive Model BCC Output Imput DMU 

Ref S+* S-* 𝝦* Y X 

C 1 0 1 1 2 A 
B 0 0 1 3 3 B 
C 0 0 1 2 2 C 
B 0 1 0.75 3 4 D 
E 0 0 1 5 6 E 
C 0 3 0.40 2 5 F 
B 0 3 0.50 3 6 G 
E 0 2 0.75 5 8 H 

Source : W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A 

Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver 

Software,2007,Op.Cit, p 95, 96. 

 .الكتابة الرياضية للنموذج التجميعي ثالثا:
 هناك العديد من النماذج التجميعية و اليت سنختار أحدها على النحو التايل:     

 :CCRانطالقا من نموذج  النموذج التجميعي –أ 
 1على النحو التايل: CCRتكتب الصيغة الثنائية للنموذج التجميعي انطالقا من منوذج      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
1- Rita Markovits Somogyi, Ranking Efficiency And Inefficiency Decision Making Units In Data Envelopment Analysis, Op.Cit, 
p 246. 

                                        
Min θ  - 𝜀 (  ∑ 𝑆+𝑠

𝑟=1 + ∑ 𝑆−𝑚
𝑖=1 ) .....…..……..……...…39                        

S.C :  
  ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖j𝑚

𝑖=1 + 𝑆𝑖− = θo𝑥𝑖o (j=1,…,n)…...…………….....40 
  ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟j𝑠

𝑟=1 -𝑆𝑟+ = y𝑟o ……………………………..….41 
(ʎ𝑗, 𝑆𝑖−, 𝑆𝑟+ )≥ 0 ………………….…………………………………42  
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 :BCCانطالقا من نموذج  النموذج التجميعي –ب 
 1على النحو التايل: BCCكما تكتب الصيغة الثنائية للنموذج التجميعي انطالقا من منوذج       

 
 
 
 
 
 

 .SBM (Slacks Based Model) : النموذج المتباطئالفرع الثاني
يعتمد على النموذج التجميعي يف شكل مقياس  DEAيف هذا القسم سنقوم بتقدمي منوذج آخر من مناذج       
عام   (Tone Kaoru)الذي مت تقدميه من قبل الباحث  "SBM "Slack-Based Measure يسمى

 3و له جمموعة من اخلصائص اهلامة التالية: 2001،2
 بتة(. وحدات ثا)خرجات املقياس ثابت بالنسبة لوحدة القياس لكل من املدخالت و امل الخاصية األولى: -
 طئة.املتبا هو مقياس يقوم برتتيب متناقص لكل من املدخالت و املخرجاتالخاصية الثانية:  -

 .SBM تعريف نموذج أوال:
على أنه التباطؤ يف املدخالت و املخرجات، و الذي يستدعي رياضيا  SBMنموذج املتباطئ الميكن تعريف         

ر لغويا من جانب املخرجات بأنه املقدار الناقص من املنتجات )املخرجات( مقارنة باملنتجات فس  إضافة متمم ي  
، +𝑆بالرمز  املمكن إنتاجها من خالل املدخالت املستخدمة يف اإلنتاج )املخرجات اليت ميكن إضافتها( و يرمز هلا

أم ا من جانب املدخالت فيفسر على أهنا املدخالت الفائضة )الزائدة( و اليت ميكن التقليل منها دون التأثري على 
 𝑆−.4اإلنتاج )املخرجات اليت ميكن التقليل منها( و يرمز هلا بالرمز 

 
 

                                     
1- Yaw-Shun Yu, Op-Cit, p215. 
2- Tone Kaoru, A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis. European Journal of Operational Research 
130, (3), 2001,p 498. 
3- Cooper W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 99, 100. 
4- Wade. D Cook, Joe Zhu, Modeling Performance Measurement:Applications and Implementation Issues in DEA,Op.Cit, P 11. 

                                        
Max θ  + 𝜀 (  ∑ 𝑆+𝑠

𝑟=1 + ∑ 𝑆−𝑚
𝑖=1 ) .....…..……..…….……42                        

S.C :  
  ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖j𝑚

𝑖=1 + 𝑆𝑖+ = 𝑥𝑖o (j=1,…,n)….......…………….......43 
  ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟j𝑠

𝑟=1 -𝑆𝑟− = θoy𝑟o ………………….........…..….44 
  ∑ ʎ𝑗𝑠

𝑟=1 = 1 
(ʎ𝑗, 𝑆𝑖−, 𝑆𝑟+ )≥ 0 ………………………………………………………45   
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 1خرجات باملعادالت التالية:و لتوضيح ذلك بشكل أفضل ميكننا متثيل التباطؤ املتعلق باملدخالت و امل    
 𝑥 = ∑ ʎ𝑗𝑥j𝑚

𝑖=1 + 𝑆− 
𝑦 = ∑ ʎ𝑗𝑦j𝑚

𝑖=1 - 𝑆+ 
𝑆− ≥ 0, 𝑆+ ≥ 0 

 SBM Efficient تعريف الكفاءة حسب النموذج المتباطئ ثانيا:
∗−𝑆) يكافئ، هذا الشرط 𝑃∗=1إذا وفقط إذا كان  SBMة وفق ؤ كف  DMU (Xo,Yo)الوحدة       =

)0=𝑆+∗  2يف املدخالت و ال يوجد نقص يف الناتج )املخرجات( يف احلل األمثل.، مبعىن أنه ال يوجد زائد 
          ت املدخال باطؤة بتءن ميثالن قياس الكفايو ميكن توضيح ذلك بشكل أفضل من خالل الشكلني الذ     

 و املخرجات على النحو التايل:
 اءة بتباطؤ المدخالت(: قياس الكف12-3(: قياس الكفاءة بتباطؤ المخرجات     الشكل رقم )11-3الشكل رقم )

 
 
 

                                     
1- Tone Kaoru, SBM Variations Revisited, National Graduate Institute Policy Studies, 7-22 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo 106-
8677, Japan, 05/08/2015, p 03. 
2- Cooper. W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Op.Cit, p 102. 

 X2/Y  
 
       A’  ●  D ●            
                                ● B’        
                                         ●C 
       ●A         ●B     
     

           
X1/Y                           0 

Source : John  Dilip Raj, Efficiency 

Estimation Using a Hybrid Of Data 
Envelopment Analysis and Linear 

Regression, Paper 1872-214, p02. 

 X2/Y  
                  ●A 
                         
        A’ ●                         B ●   
            ●  C                                
         B’●      
  ●D        

X1/Y    
  0   

Source: Coelli. T, Adata Envelopment 

Analysis (Computer) Program, A Guide To 
DEAP Version 2.1, CEPA Working Paper 

96/08, p12. 
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باستخدام  (Y)تنتج منتج واحد  DMU (A,B,C,D) ( أربع وحدات 12-3( و )11-3يظهر الشكلني )     
ما تشكالن حدود الكفاءة، عكس الوحدتني  كفئتني  Cو  Dيتضح أن الوحدتني  حيث، (X1,X2)مدخلني  ألهن 

A  وB   إسقاطها على حدود الكفاءة من خالل  ميكن حساب كفاءهتما بيانيا بعدكفئتني و غري(OA’/OA, 

OB’/OB) ،و1بالنسبة للتوجه املدخلي ’)OB/OB,  OA/OA’( .2بالنسبة للتوجه املخرجي 
اليت ال تقع على  Aيقع على احلدود الكفؤة عكس الوحدة  Bبالنسبة للتوجه املخرجي فإن  إسقاط الوحدة      

و الذي حيدث  Y1مما يدعوا إىل ضرورة تصحيح قيم الكفاءة هلا بتوسيع املنتج  )اخلط املتقطع(، ’Aاحلدود احلقيقية 
أما بالنسبة للتوجه املدخلي فيتم تصحيح الكفاءة  A’D،3يف املخرجات املمث ل يف املسافة  اطؤمن خالل ختفيض التب

  A’C.4باملسافة  X2من خالل ختفيض املدخل 
  .SBM الصيغة الرياضية للنموذج المتباطئ ثالثا:
 كما يلي:  SBMتكتب الصيغة الرياضية للنموذج املتباطئ      

 التطويقي للبيانات بمرحلة واحدة:باستخدام برنامج التحليل  -أ
,−𝑆، نقوم بصياغة النموذج الكسري عند )DMU (Xo,Yo)من أجل تقدير كفاءة الوحدة       𝑆+, ʎ  على )

 5النحو التايل:
  (SBM)    Min        p= 1-1/m ∑ 𝑆−𝑚

𝑖=1 /𝑥𝑖o / 1+1/s  ∑ 𝑆−𝑚
𝑖=1 /yro ……46 

  Subject To          ∑  ʎ𝑗 𝑥𝑖𝑗 + 𝑆𝑖−𝑚
𝑖=1 = 𝑥𝑖o;   𝑖 = 1…..,m  ………….47     

                              ∑  ʎ𝑗 𝑦𝑟𝑗 + 𝑆𝑟+𝑚
𝑖=1 = 𝑦𝑟o; 𝑟 = 1…..,s  …………..48 

ʎj≥0, j=1…..n, 𝑆𝑖− ≥ 0, 𝑖 = 1 … 𝑚, 𝑆𝑟+ ≥ 0, 𝑟 = 1 … . 𝑠. ……….49     

 Orientedذا التوجه )املدخلي/املخرجي(  SBMانطالقا من النموذج الرياضي السابق ميكن كتابة منوذج      

SBM Model  و هذا عن طريق إمهال املقام )البسط( لدالة اهلدف السابقة، و بالتايل فإن قيم الكفاءة ،𝑃𝐼∗       
 6ميكن احلصول عليها على النحو التايل: ∗𝑃𝑂و 
 

                                     
1- Coelli.T, Op-Cit, p 10. 
2- John Dilip Raj, Efficiency Estimation Using a Hybrid Of Data Envelopment Analysis and Linear Regression, Paper 1872-214, 
p02.  
3- John Dilip Raj, Op-Cit, p02.   
4- Coelli.T, Adata Envelopment Analysis (Computer) Program, A Guide To DEAP Version 2.1, CEPA Working Paper 96/08, p 
10. 
5- Hiroshi Morita, Koichiro Hirokawa, Joe Zhu, A Slack-Based Measure Of  Efficiency In Context-Dependent Data Envelopment 
Analysis, The International Journal Of Management Science, 33, 2005, p 359.  
6- Cooper. W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software,2007,Op.Cit, p 105. 
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SBM ذا التوجه المدخلي SBM ذا التوجه المخرجي 
  (SBM-I)     Min   𝑃𝐼∗= 1-1/m ∑ 𝑆𝑖−𝑚

𝑖=1 /𝑥𝑖o  
  Subject To          
  𝑥𝑜= 𝑋ʎ+𝑆− 

𝑦𝑜≤Yʎ 
ʎ≥0,  𝑆− ≥ 0.    

(SBM-O)  Min   𝑃𝑂∗= 1/1+1/S ∑ 𝑆𝑟+𝑆
𝑟=1 /𝑦𝑟o  

  Subject To          
  𝑦𝑜=𝑌ʎ-𝑆+ 

𝑥𝑜≥Xʎ 
ʎ≥0,  𝑆+ ≥ 0.    

 التطويقي للبيانات بمرحلتين:باستخدام برنامج التحليل  -ب
و هذا لتحديد مؤشر  BCCأو  CCRلكتابة هذا النموذج نفرتض أنه جيب أوال قياس الكفاءة وفقا لنماذج      

,+𝑆دون إدخال التباطؤ ) ∗θالكفاءة  𝑆−م إدخال قيمة ت( املتعلقة باملدخالت و املخرجات، أما يف املرحلة الثانية في
و املخرجات  الذي يهدف إىل إجياد مقدار التباطؤ يف املدخالت SBMضمن القيود لصياغة منوذج  ∗θالكفاءة  

ذا التوجه CCR انطالقا من منوذج   SBM، و لتوضيح ذلك سنكتفي بصياغة منوذج DMUلوحدة صنع القرار 
على النحو  BCCذج ذا التوجه املخرجي و كذا منو  CCRاملدخلي، مع االحتفاظ بنفس املبدأ بالنسبة لنموذج 

 1التايل:
 ذا التوجه المخرجي SBMنموذج  ذا التوجه المخرجي CCRنموذج 

(DLPo) Min    𝜃 
Subject To    𝜃 𝑥𝑖o- ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛

𝑗=1  ≥ 0     𝑖=1, 2, …..m 
                        ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛

𝑗=1  ≥ 𝑦𝑟𝑜           𝑟=1, 2, …....s 
                 ʎ𝑗 ≥ 0                              𝑗= 1, 2,…...𝑛     

(DLPo) Min    ∑ 𝑆𝑖−𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑆𝑟+𝑠

𝑟=1  
Subject To     ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛

𝑗=1 + 𝑆𝑖−
 ≥ θ∗ 𝑥𝑖o   𝑖=1,…..m 

                        ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛
𝑗=1  ≥ 𝑦𝑟𝑜           𝑟=1, 2, …....s 

                 (ʎ𝑗, 𝑆+
, 𝑆−

) ≥ 0                                  

اين وحدات ( الذي يعرض بيانات مث10-3بشكل أفضل نستخدم اجلدول رقم ) SBMو لفهم منوذج      
DMUs  تنتج باستخدام مدخلني(X1, X2) خمرج واحد (Y1)  :على النحو التايل 

 
 
 
 
 
 

                                     
1- Wade. D Cook, Joe Zhu, Modeling Performance Measurement: Applications and Implementation Issues in DEA, Op.Cit, P 03, 
05. 
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 SBMو  CCR (: بيانات و نتائج نموذجي10-3الجدول رقم )
Mix 

Effi 

SBM CCR Data DMU 
S+-* S2-* S1-* Ref 𝑷∗=𝑷𝑰∗ 𝝦* Y X2 X1 

0.972 0 1 0 D 0.833 0.875 1 3 4 A 
0.98 0 1 3 D 0.619 0.632 1 3 7 B 

1 0 0 0 C 1 1 1 1 8 C 
1 0 0 0 D 1 1 1 2 4 D 
1 0 0 0 E 1 1 1 4 2 E 

0.9 0 0 2 C 0.9 1 1 1 10 F 
0.833 0 0 4 C 0.833 1 1 1 12 G 
0.978 0 0.5 2 C 0.733 0.75 1 1.5 10 H 

Source : W.W Cooper, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A 

Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver 

Software,Op.Cit, p 105. 

الوحدات جنبا إىل جنب، و جمموعة مرجعية نالحظ أنه على الرغم من أن  SBMو  CCRباستخدام منوذجي      
(F, G)  هلا كفاءةCCR    1=كاملة وفقا لنموذج  𝜃∗ إال أنه لديهم تباطؤ مقارنة مع الوحدة ،(C) مما انعكس ،

∗SBM (𝑷𝑭على معدل التباطؤ  = 𝟎. 𝟗, 𝑷𝑮∗ = 𝟎. 𝟖𝟑𝟑). 
و هذا بسبب  CCRاخنفض قليال مقارنة مبعدالت  (A, B)غري كفؤة  من جانب آخر، نسبة التباطؤ للوحدات     

، و لكن ∗𝜃ال يعكس فقط قيم الضعف يف الكفاءة  SBMاخلاصة هبا، و بالتايل فإن مقياس  Slacksالتباطؤ 
 1أوجه القصور األخرى )التباطؤ( كذلك.

 ت.اناللبي ية باالعتماد على أسلوب التحليل التطويقيالفرع الثالث: السالسل الزمن
 ا:مهل السالسل الزمية و اثنني من امللحقات اليت تسمح بتحلي DEAألسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

 . Index De Malmquistحتليل ماملكويست لقياس التغري يف الكفاءة  -       
  .Window Analysisحتليل النافذة  -       

 
 

                                     
1- Cooper. W.W, Seiford LM, Tone K Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software,2007,Op.Cit, p 107. 
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 .Index De Malmquist في الكفاءة:نموذج مالكويست لقياس التغير أوال
( يكون ذو طبيعة ساكنة، و ملا كانت موارد DEAيالحظ أن تقدير الكفاءة باستخدام حتليل مغلف البيانات )     

من خالل مؤشر  1البنوك ذات طبيعة ديناميكية مت األخذ بعني االعتبار إمكانية انتقال هذا املغلف ليكون ديناميكيا،
 ألول مرة من قبل اإلحصائي السويدي اقرتاحه ماملكويست الذي يعترب أحد أنواع األرقام القياسية الذي مت

"Malmquist"  لقياس منو اإلنتاجية الكلية، إذ أن هذا املؤشر ال يتطلب  كأحد الطرق الالمعلمية    1953عام
أسعار مدخالت عناصر اإلنتاج، كما يسمح باستخدام أي افرتاضات مسبقة عن شكل دالة اإلنتاج أو توفر 

مدخالت و خمرجات متعددة يف نفس الوقت و جتزئة مكونات تغري اإلنتاجية إىل مصادرها )تقنية حبتة، حجمي، 
بتطويره و استخدامه  يف تقييم مؤشر  (Chrstensen and Diweert, 1982 Cave)و قد قام  2تكنولوجية(،

ليتم استخدامه بعد ذلك لدراسة التغريات يف إنتاجية البنوك على غرار الدراسات اليت  3اإلنتاجية اخلاصة بالشركات،
 ,Berger. S.A)اعتمدت على هذا املؤشر لقياس التغريات يف اإلنتاجية الكلية للبنوك األسكندنافية مثل 

Forsund.F, and Jansen.E, 1992 )و (Berger.S.A, Forsund. F, and Jansen. E, 1991)      
 و كذا البنوك (Rebelo et Mendes, 2000)، و البنوك الربتغالية مثل دراسة (Mlima. A.P, 1999)و 

 4.(2003Isik. I, and Hassan. M.K ,)الرتكية 
معلومات عن أسعار املوارد اليت يستخدمها البنك  يعتمد مؤشر ماملكويست على املعلومات الكمية و ال يتطلب      

كما ال يتطلب املساواة بني األسعار و اإلنتاجية احلدية، باإلضافة إىل ذلك فهو يضع افرتاضات على سلوك 
الوحدات اإلنتاجية كتقليص التكاليف أو تعظيم األرباح، كما يتيح التمييز بني التحوالت يف حدود اإلنتاج )التغري 

(، و بالتايل فإن التغري يف EFFCHو حترك البنوك حنو احلدود الكفؤة )تغري الكفاءة   (TECCHجي التكنولو 
و الذي يعرب عن مدى  (EFFCH)هو ببساطة ناتج عن التغري يف الكفاءة  (TFPCH)اإلنتاجية الكلية للعوامل 

-The Catching"حترك البنك حنو حدود الكفاءة )أداء أفضل( و تسمى بظاهرة "اللحاق أو التأخر عن الركب" 

                                     
عية، ة و االقتصادية  و التغري يف اإلنتاجية املستخدمة يف إنتاج األرز يف مجهورية مصر العربية، جريدة السعودية االجتماعية للعلوم الزراهشام حسني رشاد صقر، تقدير الكفاءة التقني -1

 .52، ص 2014، 01، العدد 13اجمللد 
2- Fare. R, Grosskopf. S, Norris. M, Zhang. Z, Productivity growth, technical progress and efficiency change in industrialized 
countries, American Economic Review, Vol  84, No 1,1994, 66–83. 
3- Caves.D.W, Christensen.L.R, and Diewert.W.E, 1982. The Economic Theory of Index Numbers and Measurement of Input, 

Output and Productivity, Econometrica, 50, 1982, 1393. 
 أنظر: -4

- Berger. S.A, Forsund.F, and Jansen.E, Malmquist Indices of Productivity Growth during the Deregulation of Norwegian 
Banking, 1980-89, Scandinavian Journal of Economics 94, 1992, p 211.  
- Berger.S.A, Forsund. F, and Jansen. E, 1991. Technical Efficiency of Norwegian Banks: A Nonparametric Approach to 
Efficiency Measurement, Journal of Productivity Analysis 2, 1991, p 127. 
- Isik. I, and Hassan. M.K, Efficiency, ownership and market structure, corporate control and governance in the Turkish banking 
industry, Journal of Business Finance and Accounting 30, 2003, p 1363. 
- Mlima. A.P, Productivity Change in Swedish Banks: A comparison of Malmquist Productivity Indexes, In dissertation Four 
Essays on efficiency and productivity in Swedish banking, Göteborgs Universitet: Economiska Studier, 1999. 
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UP Effect"بينما يعرب التغري التكنولوجي ، (TECCH)  عن مدى حترك حدود اإلنتاج املرجعي حنو مستوى مزيج
 1ثني يفسرون هذا التغري ب"اإلبداع" أو "االبتكار".املدخالت املرصود لكل بنك، و هو ما جعل الباح

عمل تعين أن البنوك تحتت فرضية العوائد الثابتة و اليت  (EFFCH)و  (TECCH)يتم احلصول على مؤشر      
حلجم بسبب ور يف اجه قصعند حجمها األمثل لتقليل املدخالت على سبيل املثال، و مع ذلك يف الواقع قد توا

فضل تد من الدراسات ل العديا جعممجم أو زيادهتا يف عملياهتا نتيجة للقيود السوقية و التنظيمية، تناقص عوائد احل
 ألهنا أكثر واقعية. (VRS)رية املتغ و تتبىن افرتاض عوائد احلجم (CRS)التخفيف من افرتاض عوائد احلجم الثابتة 

إىل التغري يف الكفاءة التقنية البحتة  (EFFCH)و بالتايل نستطيع تقسيم التغري يف مؤشر الكفاءة      
(PEFFCH)  و التغري يف الكفاءة احلجمية(SECH) و يقس ،(PEFFCH)  مدى اقرتاب البنوك أو ابتعادها

ما إذا كان التحرك داخل احلدود يف االجتاه  (SECH)عن حدود الكفاءة دون وجود تأثري للحجم، يف حني يقيس 
، و حتسب (CRS)الصحيح للوصول إىل النشاط يف ظل اقتصاديات احلجم الثابتة الذي يعرب عن احلجم األمثل 

 2خمتلف املؤشرات رياضيا كما يلي:
TFPCH= TECCH x EFFCH 

EFFCH= PEFFCH x SECH 

TFPCH= TECCH x PEFFCH x SECH 

 حيث أنه:
 ملعين بالقياس.( تشري إىل النمو يف املؤشر ا0كل قيمة أكرب من الواحد )التغري<  -     
 ملعين بالقياس.ا( تشري إىل الرتاجع يف املؤشر 0كل قيمة أقل من الواحد )التغري>  -     
 عين بالقياس.( تشري إىل الثبات يف املؤشر امل0كل قيمة تساوي الواحد )الغري=  -     

  .Window Analysisثانيا: تحليل النافذة 
دراسته ب ددما قامعن 1985يف عام  ( أول من قام بتطوير حتليل النافذةCharnes.A and alيعترب )     

  (Window/Fenêtre)افذة للتغريات يف معدالت الكفاءة لعينة من املنظمات مع مرور الوقت، و يتم حتديد الن

من نافذة أخرى  ت منظمةو كانخالل فرتة زمنية معينة من أجل التحليل حيث يتم التعامل مع املنظمة نفسها كما ل
 ألخرى أثناء التحليل. )فرتة(

                                     
1- Malak.R, Empirical Study Efficiency and Productivity Of The Banking Industry In Egypt, Preceding Of The African 
Economic Conference, AEC, 2008, p 10, 11. 
2- Kofi.A.F, Christopher.G, Liu.Y, Baiding.H, David.C, Efficiency and Productivity Change In The Banking Industry: Empirical 
Evidence From New Zealand Bank, Investment Management and Financial Innovation, Vol 12, Issue 1, 2015, p 22.  
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و بذلك ميكن اعتبار حتليل "النافذة" كوسيلة من وسائل حتليل احلساسية، و كمثال على ذلك نفرتض أن هناك      
سنوات حيث يتطلب التقييم  tمنظمة مع البيانات السنوية هلا، حيث يتم اختيار "نافذة" مكونة من  nمنوذج يضم 

"t x n وحدة و يتم حساب درجة "t  خمتلفة من الكفاءة  بالنسبة لكل منظمة، ليتم بعد ذلك نقل النافذة إىل
 1سنوات أخرى من أجل حتليل الكفاءة.

، لتليها تطبيقات حديثة أخرى متاحة على تطوير منوذج تعليمي للنافذةب 1992يف عام  (Yue.P)كما قام       
 ,Yang.H.H)باإلضافة إىل  2004 عام يف (Avkiran.N.K)و  2003 عام يف (Wcbb.B)غرار ما قدمه 

Chang.C.Y)  2009.2يف عام  
 .Analyse De Sensibilité الفرع الرابع: تحليل الحساسية

اللة دمصطلح احلساسية بال 2006يف إحدى دراساته اليت أجراها عام   (Cooper.W.W and al)ف عر       
إذا ظلت الوحدات  (Zhu.J, 2003)مستقرة  حسب  DEAحيث تكون مناذج  3على "االستقرار" أو "الثبات"،

الكفؤة حمل الدراسة على حدود الكفاءة بعد تعرض البيانات إىل اضطرابات أو صدمات، و يهدف حتليل احلساسية 
 4على الكفاءة. DEAإىل حتديد تأثري تغيري بعض املعلمات من منوذج 

زالة بعض الوحدات من هذا دروسة تتعلق بإضافة أو إللعينة امل DEAالطريقة األوىل الختبار حساسية منوذج      
يف الدراسة اليت  (Wilson.P.W)على غرار ذلك يف بتطوير مناهج خمتلفة النموذج، و قد قام العديد من الباحثني 

كما قام   5للكشف عن القيم املتطرفة يف النماذج غري املعلمية يف ظل تعدد املخرجات، 1993أجراها يف عام 
و هو ما  1995،6 دراسته لعام يف DEAب التحليل التطويقي للبيانات بالكشف عن املالحظات املؤثرة ألسلو 

 ,Pastor.J.M)و من جانبه  1995،7 يف دراستهم لعامو آخرون   (Dusansky.R)سعى للكشف عنه أيضا 

                                     
1- Jean-Marc Huguenin, Op.Cit, p70. 

 أنظر: -2
- Yue.P, Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer With Applications To Missouri Banks, 
Federal Reserve Bank Of St Louis Review, 74(1), 1992, p31. 
- Wcbb.B, Level Of Efficiency In UK Retail Retail Banks: A DEA Window Analysis, International Journal Of The Economics 
Of Business, 10(3), 2003, p 305. 
- Avkiran.N.K, Decomposing Technical Efficiency and Window Analysis, Studies In Economics and Finance, 22(1), 2004, p 61. 
- Yang.H.H, Chang.C.Y, Using DEA Window Analysis To Measure Efficiencies Of Taiwan’s Integrated Telecommunication 
Firms, Telecommunication, Policy, 33(1-2), 2009, p 98. 
3- Jean-Marc Huguenin, Op-Cit, p69. 
4- Zhu.J, Quantitative Models For Performance Evaluation and Benchmarking, New York: Springer, 2003. 
5- Wilson.P.W, Detecting Outliers In Deterministic Non-Parametric Frontier Models With Multiple Outputs, Journal Of Business 
and Economic Statistic, 11(3), 1993, p 319. 
6- Wilson.P.W, Detecting Influential Observations In Data Envelopment Analysis, Journal OF Productivity Analysis, 6(1), 1995, 
p 27. 
7- Dusansky.R, Wilson.P.W, On The Relative Efficiency Of Alternative Modes OF Producing Public Sector Output: The Case Of 
Developmentally Disabled, European Journal Of Operational Research, 80(3), 1995, p 608. 
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( Zhu.J) ليقوم 1،قام بتحديد مدى تغري الكفاءة بسبب إدراج منظمة ما يف عينة ذات داللة إحصائية (1999

 2001.2لتحليل احلساسية يف دراسته اليت أجراها يف عام  شامل و معمق بتقدمي عرض
ت و املخرجات، حيث و هي تقدير قيم املدخال DEAكما أن هناك طريقة أخرى الختبار حساسية منوذج       

 ا النهج:ريات هذم تفسحيدد هذا النهج احلد األقصى للتغري يف الكفاءة الناتج عن تغيري املتغريات و تض
 3تغيري متغري واحد لوحدة كفؤة أما متغريات الوحدات املتبقية ثابتة. -
تغيري نسبة املدخالت و املخرجات يف نفس الوقت للوحدة الكفؤة بينما تبقى متغريات بقية الوحدات ثابتة )التغيري  -

 4يف النسبة(.
الوحدات ثابتة )التغيري يف تغري مدخالت و خمرجات الوحدة الكفؤة بشكل فردي بينما تبقى بيانات بقية   -

 5النوع(.
 6تغيري مدخالت و خمرجات كل الوحدات يف نفس الوقت سواء الكفؤة و غري كفؤة. -
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 :الفصل خاتمة
( اركني )الفاعلنييع املشيت تشمل مجمن خالل هذا الفصل تبني أن قياس كفاءة البنوك يعترب من القضايا املهمة ال     

حل كيف تتأثر مصا   إظهاريففاءة يف ذلك املدراء و املسامهني و املستثمرين، حيث يساهم تقييم الك التجاريني، مبا
تنفيذ  فز البنوك على، كما حيكفاءةعلم ما إذا كانت املوارد احلالية للبنوك تستخدم باملسامهني و املستثمرين، و ي  

 من التحسينات. املزيد ل علىندماج من أجل احلصو و يف مقدمتها اال لتعزيز كفاءهتا و تنافسيتها تاالسرتاتيجيا
لية  خدم النسب املاليت تستيدية ااملناهج املستخدمة هلذا الغرض، بداية بالطرق التقلكما تضمن هذا الفصل أهم      

 كنراهتا أنه ال ميتلف مؤشملخ ريأظهر التحليل النظ قدكأدوات لتخطيط و مراقبة أنشطة البنوك و تقييم كفاءهتا، و 
ليل النسب ما أن حتكاحد،  و أن تكون طريقة معتمدة إال للمؤسسات اليت تدير مدخال واحدا لتوليد خمرج )ناتج( 

 ملة.ءة الشاالكفا ال يوفر معلومات كافية عند النظر يف آثار وفورات احلجم و تقدير تدابرياملالية 
حثني بادفع الصرفية، دات امللتعقياملالية يف ظل إن أوجه القصور اليت أظهرها تقدير الكفاءة باستخدام النسب ا     

و يف مقدمتها  ةكي بدقاج البنلتقدير كفاءة االندم كمية و رياضيةأساليب   على تعتمد إىل البحث عن مناهج بديلة
 الطرق املعلمية و غري املعلمية.

عتمد عليها  ي  اليت اضيةالريألساليب اتظهر أمهية النهج املعلمي و غري املعلمي كأجنع املناقشة الوصفية على ضوء      
ي القرار أو ء ملتخذت سوامن خالل ما تقدمه من معلومات و حتليال يف تقييم الكفاءة البنكية على نطاق واسع

 بنوك اليت تشكلف عن الة للكشرياضي الباراميرتي على تقنياتغري املسامهني و كذا املستثمرين، حيث يعتمد النهج 
  دراستنا التطبيقية باعتبارهالذي سنستخدمه يف (DEA)حدود الكفاءة، و أمهها أسلوب التحليل التطويقي للبيانات 

         .ل املمارساتدود أفضبناء حليعتمد النهج الباراميرتي على تقنيات  يف حنيالطريقة املستخدمة على نطاق واسع، 
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 مقدمة الفصل:

اد العاملي االقتص طبيعة عمل لقد شهدت القطاعات املصرفية خالل العقود املاضية عمليات إعادة هيكلة غريت     
لرئيسية هلذه سباب امل األو طرحت تطورات كبرية على صعيد السياسات االقتصادية يف مجيع أحناء العامل، و تش

و عمليات  مارتجارة و االستثرير الحتاجتاه  القيود التنظيمية العوملة و إلغاء الضوابط واالجتاه حنو العملية غري املسبوقة 
صار  الذيإللكرتونية اخلدمات ت و اباإلضافة إىل التطور التكنولوجي اهلائل يف قطاع االتصاال انتقال رؤوس األموال،

 هتا. جود و مراقبة باستمرار غيري أمناط اخلدمات املقدمة للعمالءيشكل حافزا لدى البنوك لت
كاليف و تعزيز ض التيفختيف  البنوكني أدت إىل ارتفاع حدة املنافسة ب ةالعاملي اليت شهدهتا الساحةتغريات إن ال     

أدى  كل ذلك  لرئيسية،لعامل اناطق امحنو التكتل و الوحدة االقتصادية يف عدد من  املتزايدتوجه اإليرادات من خالل ال
 احلدود. الدول أو عرب داخل بنوكاالندماج بني ال إىل تشجيع ظاهرة

دفع ، ةالعمليهذه ح جنا  ضمان متفق عليه لالندماج ميكن من خالله منوذج عامليال شك أن عدم وجود      
آثارها على اسة در و  اجالندميف عمليات ا املختلفةجتارب الدول  إىل استقراء السلطات الرقابية و مدراء البنوك

يف  و الدولية بنكيةجهات الا التو كذ  واندماج  احمليطة بكل عملية البيئةبار ، مع األخذ بعني االعتالكفاءة البنكية
دماج نيف عمليات اال ملشاركةابنوك ، يف ظل األزمات املالية اليت هتدد طموح الكثري من المقدمتها مقررات جلنة بازل

   يف حتقيق مكاسب الكفاءة. 
بحث يف امل ط الضوءتسلي يفه من خالل هذا الفصل أول طموح هندف إىل حتقيقمن خالل ما سبق يتمثل      
      نوك األمريكية فاءة البكعلى   رهآثاحتليل  االنتقال إىل ، مثأهم جتارب االندماجاليت شهدهتا  على التطورات األول

وطنية عن ك و السلطات الي البنو ملسري  توفري مؤشرات بالغة األمهية هبدف، يف املبحث الثاين و األوروبية و كذا العربية
 .دماجاالنللكيانات الناجتة عن مدى قدرة هذه العمليات على السماح بتوفري مكاسب جديدة 
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 المبحث األول: قراءة ألهم تجارب االندماج البنكي.
  لنامية، ففي حنياالدول  ا يفلقد أخذت عمليات االندماج يف الدول املتقدمة بعًدا أكثر اختالفا عن نظريهت     

قة قادرة على نات عمالق كياكانت عمليات االندماج يف الدول املتقدمة هتدف إىل مزيد من النمو و التوسع و خل
ل عدم السيطرة من أج زيد منو امل فسة بني املصارف املندجمةاملنافسة داخل و خارج احلدود اإلقليمية و تشديد املنا

 صفية.س و التإلفالاخماطر  تفادياالستيالء عليها، كانت عمليات االندماج يف الدول النامية هتدف إىل 
 فعلى الرغم من متيز موجات االندماج يف الدول املتقدمة عن غريها من موجات االندماج يف الدول النامية، إال     

كان إللغاء كثري من القيود حيث  أنه توجد اختالفات واضحة كذلك فيما بني الدول املتقدمة بعضها البعض، 
التنظيمية و القانونية يف الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت حتدُّ من ممارسة األعمال املصرفية خارج الوالية، أثر كبري 

هناية التسعينات و هو ما سنتطرق له يف املطلب األول، و هو ما خيتلف يف اتساع وترية عمليات االندماج ابتداء من 
عن ما حدث يف دول اإلحتاد األورويب و اليابان حيث كان للتوجهات املصرفية األوىل و الثانية يف دول اإلحتاد 

        ول اإلحتاد األورويب و اعتماد اليورو كعملة موحدة دور يف التخلص من املشاكل املتعلقة بأسعار الصرف بني د
االندماج يف منطقة اليورو، كما كان لإلصالحات الضريبية و التشريعية يف اليابان عام  البنوك حنوو تسارع خطى 

و هو  1بعد فرتة تباطؤ النمو االقتصادي منذ أوائل التسعينات دور بارز يف زيادة موجات االندماج يف اليابان 1999
على جتارب عربية خمتارة يف االندماج  فسنقوم بتسليط الضوء، أما يف املطلب الثالث املطلب الثاين سيشكل حمتوىما 

يف الدول العربية صغريا مقارنة عينات يف وقت ال يزال فيه حجم البنوك كوسيلة لتعزيز األداء منذ أوائل التس  البنكي
بدأ مدراء هذه البنوك يدركون احلاجة املاسة للتوسع سواء داخل احلدود أو ما وراءها من خالل  و قدبنظريهتا الدولية، 

يف  البعض اآلخرو رغبة م التنافسي، يف ضل انضمام البعض استخدام سيولة عالية من شأهنا أن تعزز وضعه
ك القطاعات املصرفية للسماح االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية اليت تلزمهم بفتح أبواب السوق مبا يف ذل

 للمنافسني األجانب بالتنافس مع البنوك احمللية.
درات جم و حتسني القرات احلن وفو مبالنسبة للدول العربية، تقوم البنوك باالندماج من أجل احلصول على املزيد      

رجي،    و النمو اخلاوقية أكربسقوة  اإلدارية )الكفاءة العالية( لتجنب اإلفالس، باإلضافة إىل التنويع و احلصول على
 .لعمليات االندماج البنكي ةب الرئيسياسباأل تعزيز الكفاءة من و لكن يبقى

. 

                                     
 .199، ص 122، 121ص  املرجع السابق، ندماج البنوك كإحدى آليات التطوير املصريف،ارمزي صبحي مصطفى اجلرم،  -1
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  تقدمة من خالللدول املاي يف إن كل ما سبق يدفعنا إىل ضرورة القيام بقراءة ألهم جتارب االندماج البنك      
و يف ن، وروبا و الياباأقل إىل  ننتمثد االندماج البنكي يف العامل، جتارب الواليات املتحدة األمريكية اليت تعترب مه

 ي. ج البنك االندما جتارب فتية يفو اليت تعترب  العربية  أهم صفقاته يف بعض الدول نعرج على  األخري
 .الواليات المتحدة األمريكيةالمطلب األول: تجارب االندماج البنكي في 

ندماجات حصلت من اال وجة األوىلألمريكية مهد االندماج البنكي يف العامل ألن املتعترب الواليات املتحدة ا     
ل إىل ثالث مراح مريكيةدة األعلى ساحتها االقتصادية، و ميكن تقسيم جتارب االندماج البنكي يف الواليات املتح

ف االقتصادية ا الظرو كذ  و أساسية و هذا بناء على الظروف الداخلية اخلاصة هبا )تشريعات، اقتصادية داخلية(
الل جمموعة من االندماج من خ عمليات ة علىاحمليطة بالبيئة االقتصادية العاملية، فاملرحلة األوىل تتميز بالقيود التنظيمي

لواليات ا اقرهتلبنكي اليت ألتوسع ااعلى  التشريعات، أما املرحلة الثانية فهي اليت تأيت مباشرة بعد عمليات إزالة القيود
 رجها.ات و خالواليباالرتفاع امللحوظ يف عدد االندماجات داخل ا تاملتحدة األمريكية و الذي ُترمِج 

، جعلنا نقسم مرحلة ما بعد إزالة 2008إن تأثر القطاع املصريف للواليات املتحدة باألزمة املالية العاملية لسنة     
من  يث أن كل مرحلةحاملية، مة العقبل و أثناء و بعد األز القيود على التوسع املصريف إىل ثالث مراحل أساسية و هي 

 هذه املراحل متيزت بتجارهبا اخلاصة باالندماج البنكي.  
 مصرفية.د الفي الواليات المتحدة األمريكية في ظل القيو  الفرع األول: االندماج البنكي

حيث أن حلول أزمة ات املتحدة األمريكية، يف الوالي إىل زيادة عدد البنوك -تارخييا–لقد أدت قوانني املنع      
 اإلجراءاتليتم اختاذ جمموعة من يف الواليات املتحدة وحدها،  بنك 4000إفالس حنو  امعه تمحل الكساد العاملي

  و اجلدول التايل يوضح أشهر القوانني  1ملعاجلة املشكالت السابقة و غريها يف اجملال نفسه،و سن مجلة من القوانني 
 اليت سعت الواليات املتحدة على تفعيلها يف الساحة املصرفية.ت راءاو اإلج

 
 
 
 
 
 

                                     
 .135، 133،134،ص 2007قتصاديان "املصارف منوذجا"، مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلسرتاتيجية، الطبعة األوىل، العيساوي، االندماج و التملك اال عبد الكرمي جابر -1
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 ريكي.(: أبرز القيود التي كانت مفروضة على النظام المصرفي األم1-4الجدول رقم )
 مضمونه القانون أو اإلجراء

 تفعيل قانون كالس ستيجال
Class Stegal Act 

 (1913) 

حلد ، أي اماريةالستثفة اة التجارية و الصري الصريف م النظام املصريف إىليتقسمبوجبه مت 
 من مشولية النظام املصريف األمريكي.

 تفعيل قانون مكفادن
Mecfadden  

)1928( 

 حضر األعمال املصرفية فيما بني الواليات.

  اعتماد قانون المصارف
(1933) 

فع الفوائد منع د كم،  املنافسة على األسعار بني املصارف التجارية هذا القانون يقيد
عضاء رف األملصاضع حد أقصى للفائدة اليت تدفعها او  على الودائع حتت الطلب، و

 يف نظام االحتياطي الفيدرايل على الودائع و املدخرات.
 تشجيع االختصاص

 المصرفي 
ؤسسة وع املاس نو هو ما كان معمول به يف اخلمسينات و الستينات، و هذا على أس

غار بئة ودائع صم بتعتقو  املالية و املناطق اجلغرافية للواليات، فمثال مؤسسات االدخار
 دمات التوسطية خبثمار املدخرين، بينما تقوم شركات األوراق املالية و املصارف االست

 بني كبار املستثمرين. 
 و ها حننتج عنه جمموعة من االندماجات الطوعية املختلطة اليت بلغ عدد (1960قانون االندماج المصرفي )

الحتكار، اسة و ملنافعرض النتقادات متعلقة بالتأثري على اجعله يتمما  اندماج،1600
كرب أندماج و الذي نتج عن ا فيالدلفيا"بنك "و اليت جاءت على أساس خلفية 

ات و هو ما من ودائع أربع والي  %36ين مصرف واحد يسيطر على مصرفني و تكو 
 خيالف قانون منع االحتكار.

بإصدار قانون  1960تعديل قانون 
عام في مراجعة إجراءات المصرف 

1966. 

 اللخمن م حملاكتسوية اخلالفات بني املصارف على مستوى ا هوفحوى هذا القانون 
 ليات االندماج املصريف. تطبيق قانون حماربة االحتكار على عم

قانون تحرير اللوائح الصادر عام 
1980 

ليت تقل اسابات احل إلغاء احلدود القصوى ألسعار الفائدة على كل الودائع، إال على
غاة فقط يوما، و هذا بعدما كانت مل 31و تستحق يف حدود  دوالر 2500عن 

 .1973ألف دوالر أو أكثر عام  100على الودائع اليت تبلغ 
 قتصاديانملك االج و التالندما ع: عبد الكرمي جابر العيساوي، اعتماد على املرجمن إعداد الطالب، باال المرجع:

 .134، 133، ص املرجع السابق"املصارف منوذجا"، 
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تعترب الواليات املتحدة األمريكية من أهم الدول اليت شهدت حركات االندماج البنكي، حيث اخنفض عدد      
، رغم القيود اليت وضعتها 1980بنك يف عام  12700بنك يف منتصف الستينات إىل  13400من  هبا البنوك

 1السلطات من خالل مجلة من القوانني اليت كان هلا األثر الواضح على عمليات االندماج البنكي.
 (.1961-1954(: االندماجات الكبرى للبنوك التجارية األمريكية ما بين )4-2الجدول رقم )

بالنسبة إلجمالي  % تاريخ االندماج البنوك المندمجة
 الموجودات في و.م.أ

Chemical Bank & Trust Co- 

Corn Exchange B&T Co 
15/10/1954 1.5 

Bank of The Manhattan Co- 

Chase National Bank 
31/03/1955 3.8 

National City Bank of New York- 

First National Bank of New York 
30/03/1955 3.5 

Bankers Trust Co- 

Public National Bank & Trust Co 
08/04/1955 1.4 

Manufacturers Trust Co- 

Hanover Bank 
08/09/1961 2.4 

Source: Stephen A. Rhoades, Bank Merger and Banking Structure in The United 

States, 1980-98, Staff Study 174, Board of Governors of Federal Reserve System, 

August 2000, p 14. 

( امليل املتزايد حنو عمليات االندماج بني البنوك الكبرية جدًّا، فمنذ اندماج بنكي 2-4ر اجلدول رقم )ظهِ يُ      
"Chemical Bank "مع "Trust Corn Exchange"  مل يكن هناك سوى  1986 عام و حىت 1954عام

  2( عمليات اندماج بني البنوك الكبرية جدًّا يف الواليات املتحدة األمريكية.5مخسة )
 لمصرفي.رر افي الواليات المتحدة األمريكية في ظل التح بنكي: االندماج الالفرع الثاني

م دالصغرية لإلفالس خصوصا يف الواليات النفطية  و الزراعية األمريكية، بسبب ع إن تعرض العديد من البنوك     
قدرهتا على توسيع شبكات أعماهلا الفرعية عندما تتاح هلا فرصة خارج نفوذها، أدى إىل إزالة القيود االحتادية اليت  

ا أعطى حافزًا حلدوث موجة من كانت متارس يف ظلها هذه البنوك نشاطها ملدة طويلة داخل الواليات تدرجييا ممم 
 3االندماجات يف تلك الفرتة.

 
 

                                     
 .122رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1

2- Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 14. 
 .138، 133عبد الكرمي جابر العيساوي، املرجع السابق، ص  -3
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 (.2005-1980بين ) ة ماتطور االندماج البنكي في الواليات المتحدة األمريكية للفترة الممتد وال:أ
بعد التحرر املصريف الذي شهدته الواليات املتحدة األمريكية بلغ متوسط عدد االندماجات يف الثمانينات       
صفقة اندماج على التوايل و هذا  751و  1086الة، حيث عرفت "تكساس" و "إلينوي" أكرب عدد ب ح 403

كان عدد االندماجات املصرفية يف الواليات املتحدة   1988و  1985نظرا لشساعة مساحتيهما، فخالل عامي 
البنوك األمريكية مرة  و بالتايل اخنفض عدد 1(،1990-1997األمريكية أكرب من أي سنة خالل الفرتة ما بني )

  1990.2بنك يف منتصف عام  11000أخرى إىل حوايل 
إن إزالة القيود املفروضة على التوسع اجلغرايف يف جمال اخلدمات املصرفية يف الواليات املتحدة األمريكية بلغت      

، و الذي مسح يف للبنوك يف جوان 1994عام  (Riegle-Neal) "رجيل نيل"ذروهتا بعد صدور القانون االحتادي 
مسح هذا  1997سبتمرب  30و اعتبارا من  3،بإنشاء الشركات القابضة و فتح فروع يف الواليات األخرى 1995

 "بليلي -ليش-جرام "القانون بقيام الفروع بدخول جمال صريفة التجزئة ما بني الواليات، و أخريا جاء قانون 
(Gramm-Leach-Bliley)  ليفتح اجملال أمام حصول بعض االندماجات ما بني املصارف التجارية  1999عام

 4الكربى أوال، و مؤسسات التأمني على األوراق املالية ثانيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1- Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 03.  

 . 122رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
3- Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 01. 

 .138، 133عبد الكرمي جابر العيساوي، املرجع السابق، ص  -4
 



 لبنوك في ظل عمليات االندماجواقع كف اءة ا    الفصل الثاني:                              -نياالباب الث

 
192 

 ة (: عدد االندماجات الكبرى في الواليات المتحدة األمريكي3-4الجدول رقم )  
 (.1998-1980ما بين )

 االندماجات الكبرى بين الدول الكبرى*االندماجات  السنوات
1980 0 0 
1981 0 1 
1982 0 2 
1983 0 5 
1984 0 7 
1985 12 7 
1986 9 5 
1887 19 11 
1988 14 8 
1989 2 0 
1990 6 1 
1991 16 12 
1992 22 15 
1993 17 11 
1994 15 10 
1995 14 11 
1996 28 21 
1997 25 24 
1998 34 32 
 168 248 اجملموع

 مالحظة: 
 مليار دوالر أمريكي. ندماجات الكربى هي االندماجات اليت فاقت قيمتهااال -

Source: Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 08.     

( عرفت 1998-1995( أن الفرتة املمتدة ما بني )3-4يف جمال اندماج البنوك مع بعضها يظهر اجلدول رقم )     
عمليات االندماج املصريف يف الواليات  معظمنسبة عالية من عمليات االندماج، حيث يوضح العمود األول أن 

-1990فالفرتة املمتدة ما بني ) مليار دوالر أمريكي كانت خالل التسعينيات، 1املتحدة األمريكية فاقت قيمتها 
املختلفة على و هذا راجع باألساس إىل إزالة القيود  عملية اندماج من هذا احلجم، 173ت ( فقط عرف1998

 الذي عرفته الواليات املتحدة األمريكية يف تلك الفرتة. التوسع اجلغرايف البنكي
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اقيات التفريا يف ظل افاعا كبت ارتأما العمود الثاين فيظهر أن عمليات االندماج البنكي الكربى بني الدول عرف     
 1994ام بني الدول ابتداء من ع األبواب أمام األعمال املصرفية (Riegle-Neal)املتبادلة بينها، بعدما فتح قانون 

 من خالل احلوافز اليت مينحها هذا القانون.
شهدت الصناعة املصرفية يف الواليات املتحدة األمريكية موجة غري مسبوقة من عمليات االندماج، فمن  و قد       

تريليون  2.4عمليات اندماج بقيمة بلغت حوايل  8000كان هناك ما يقارب   1998حىت عام  1980عام 
تاريخ الواليات املتحدة ( عرفت أكرب عمليات اندماج يف 1999-1990دوالر، إال أن الفرتة املمتدة ما بني )

، سواء تلك اليت تتعلق ا الدولة على التوسع اجلغرايف البنكياألمريكية، خاصة يف ظل إزالة القيود اليت كانت تفرضه
قد ساهم  و 1،بإزالة القيود املفروضة داخل الدول أو بني الدول يف مجيع أحناء العامل، مما مسح للبنوك بتوسيع عملياهتا

ندماجات أيضا على مستوى الصناعة املصرفية األمريكية التقدم الذي عرفته تكنولوجيا املعلومات يف حدوث هذه اال
حيث ارتفعت عدد آالت الصراف اآليل  2،و الناتج عن تسارع خطى العوملة اليت سهلت عمليات االندماج

(ATMs)  ن مليار معاملة بقيمة ت هبا م، لرتتفع بذلك عدد املعامالت اليت أجنز 1998ألف عام  187لتصل إىل
مليار دوالر عام  762أكثر من  مليار معاملة بقيمة بلغت 12.2إىل  1980مليار دوالر عام  49حوايل  بلغت

هذا باإلضافة إىل التحرمر من القيود الذي شهدته معظم دول العامل  و حترير جتارة اخلدمات املالية،  19983،
مسح لكافة البنوك بتقدمي خدمات البنوك الشاملة و هو ما ترتب عنه الذي  1999باإلضافة إىل صدور قانون عام 

زيادة  إىل أدى، مما (Gross-Border)إلغاء القيود و السماح للبنوك األمريكية مبمارسة النشاط املصريف عرب حلدود 
الوفورات  كفاءة التكاليف و كفاءة األرباح من خالل االستفادة من  و حتسنحجم البنوك عن طريق االندماجات 

الكفاءة االقتصادية و السيطرة على  تطورنتج عن ذلك  كما،  النطاقاالقتصادية الناجتة عن اقتصاديات احلجم و 
 األسواق العاملية. 

مليار دوالر  324.7قيمة عمليات االندماج يف الواليات املتحدة األمريكية يف فرتة قصرية حنو  مما أدى إىل بلوغ     
عن نفس الفرتة من عام  مليار دوالر أمريكي 2.5حىت أفريل من نفس العام مقارنة بنحو  1998أمريكي من بداية 

وترية االندماجات يف القطاع املصريف األمريكي لتسجل معدالت مل  فشهد ارتفاعا يف 2004عام  عن، أما 1997
 J.P. Morgan)يكية و هي يسبق هلا مثيل يف السوق املصريف العاملي، و الذي توج باندماج أكرب ست بنوك أمر 

                                     
1- Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 03, p 08, p 01. 
2- Steven J. Pilloff, Op-Cit, p 01. 

 . 148، 147عبد الكرمي جابر العيساوي، املرجع السابق، ص  -3
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Chass)  و(Bank One)  و(Fleet Boston)  و(Bank of America)  و(Regions Financial )   

 و هو يتضح أكثر من خالل اجلدول التايل: 1،(Union Planters)و 
 ينبريكية ما (: عدد عمليات االندماج المصرفي في الواليات المتحدة األم4-4الجدول رقم )

(1980-1998.) 
 السنوات عدد االندماجات السنوات عدد االندماجات

365 1989 190 1980 
366 1990 359 1981 
345 1991 420 1982 
401 1992 428 1983 
436 1993 441 1984 
446 1994 475 1985 
345 1995 573 1986 
392 1996 649 1987 
384 1997 468 

 
1988 

518 1998 
Source: Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 04, 05. 

بعصر االندماجات الضخمة مع انفجار  2000عام إىل  1990تسمى فرتة عشر سنوات املمتدة ما بني عام      
اليت أدمت إىل ثورة يف  (Enron) "أنرون"الفضائح املالية و املصرفية مثل ما حدث يف شركة  كذا   فقعات األلفية، و

ات ال تزال مستمرة حىت اليوم، حيث أن االرتفاع الكبري يف أسعار األسهم شجع الشركات على عقد جمال إدارة الشرك
صفقات جتارية مع الشركات األخرى للحد من درجة املنافسة الشديدة يف السوق األمريكي، و أكرب مثال على ذلك 

 Travelers".2"مع شركة   "Citibank"اندماج 
( عملية 25( شهدت حوايل مخسة و عشرون )1999، 1986أن الفرتة ما بني )( 5-4يوضح اجلدول رقم )     

( عمليات اندماج، لتشهد 04( وحدها عرفت أربع )1988-1986اندماج بني البنوك الكبرية، فالفرتة ما بني )
ة التسعينيات من عمليات االندماج بني البنوك الكبرية يف فرت واسعة بعد ذلك بنوك الواليات املتحدة األمريكية موجة 

 3.( عملية اندماج كربى21هذه الفرتة لوحدها حوايل واحد و عشرون ) عرفتإذ 

                                     
 . 122، 123رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1
 .130، ص املرجع نفسه  -2

3- Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 08.     
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 (.1999-1986(: االندماجات الكبرى للبنوك التجارية األمريكية ما بين )4-5الجدول رقم )
بالنسبة إلجمالي  % تاريخ االندماج البنوك المندمجة

 الموجودات في و.م.أ
Wells Fargo- 

Crocker National 
29/04/1986 1.7 

Chemical Bank- 

Texas Commerce 
25/03/1987 2.5 

Republic Bank Corp- 

Interfirst Corp 
29/04/1987 1.7 

Bank of New York- 

Irving Bank Corp 
25/02/1988² 1.4 

C&S- 

Sovran (Avantor Financial Corp) 
24/07/1990 1.6 

Chemical Bank- 

Manufacturers Hanover 
29/11/1991 3.6 

NCNB- 

C&s/Sovran 
04/12/1991 3.1 

Bank America- 

Security Pacific 
23/03/1992 5.4 

Key Corp- 

Society Corp 
27/01/1994 2.8 

Bank America- 

Continental Bank Corp 
18/07/1994 5.2 

First Union Corp- 

First Fidelity Bank Corp 
26/10/1995 3.3 

First Chicago Corp- 

NBD Bank Corp Inc 
07/11/1995 2.5 

Fleet Financial Group Inc- 

Shawmut National Corp 
14/11/1995 2.2 

 
Chemical Banking Corp- 

Chase Manhattan Corp 
05/01/1996 4.9 

Wells Fargo & Co- 

First Interstate Bancorp 
06/03/1996 3.1 

Fleet Financial Group Inc- 

National Westminster Banc 
15/04/1996 3.0 

National Bank Corp- 

Boatmen’s Bancshares Inc 
16/12/1996 5.6 

First Bank System Inc- 

US Bank Corp  
23/06/1997 1.7 

National Bank Corp- 

Barnett Bank Inc 
10/12/1997 5.5 



 لبنوك في ظل عمليات االندماجواقع كف اءة ا    الفصل الثاني:                              -نياالباب الث

 
196 

First Union Corp- 

Core states Financial Corp 
13/04/1998 4.6 

Nations Bank Corp- 

Bank America Corp 
17/08/1998 10.7 

Bank One Corp- 

First Chicago NBD Corp 
14/09/1998 4.9 

Wells Fargo & Co- 

Norwest Corp 
14/10/1998 4.2 

Firstar Corp- 

Mercantile Bancorp 
01/09/1999 1.6 

Fleet Financial Group Inc- 

Bank Boston Group 
07/09/1999 3.6 

Source: Stephen A. Rhoades, Op-Cit, p 14,15. 

األمريكية   نكيةنني البرى ألن القوايف واليات أخ ح للبنوك الوطنية بفتح فروع هلاسم  مل يكن يُ  1994قبل عام      
يت تعرتض قيام أي بنك كل احلواجز الألغى   1994الصادر عام  (Riegle-Neal)كانت متنع ذلك، إال أن قانون 

ع باالندماج م نوكنون للبالقا داخل الوالية بتوسيع نشاطه من خالل فتح فروع له بالواليات األخرى، كما مسح هذا
 أخرى. بنوك أخرى يف واليات

الذي مسحت للبنوك باالندماج عرب احلدود نتيجة الركود االقتصادي  1997كما صدرت تشريعات يف يونيو       
    ضها ألزمة مالية عاتية عصفت بكثري من البنوك الصغرية، عاشته الواليات املتحدة األمريكية، و الذي أدمى إىل تعرم 

ى تريليون دوالر أمريكي، مما أدم  1.6و قد أسفرت التغريات اجلديدة عن تنفيذ صفقات اندماج بقيمة تقدر بنحو 
بنك يف عام  8000إىل ما يقارب  1990يف منتصف عام  بنك 11000إىل اخنفاض عدد البنوك من حوايل 

بلغ متوسط عمليات  و قد ،بنوك صغرية احلجم عبارة عن، و كانت معظم البنوك اليت خرجت من السوق 1999
كبرية ال نتج عنه حتسني واضح يف كفاءة البنوك حالة يف العام الواحد طوال عقد التسعينات، مما 400االندماج حنو 

يوضح اجلدول املوايل عدد االندماجات داخل الواليات و خارجها  و 1،األمريكي ملة يف السوق البنكياحلجم العا
 (.1988-1980خالل الفرتة املمتدة ما بني )

 
 
 
 

                                     
 .131صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  رمزي -1
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 ترة خالل الف (: االندماجات المصرفية في الواليات المتحدة بحسب األشكال6-4الجدول رقم )
 (1988-1980ما بين )

األفقية داخل  االندماجات السنوات
 الواليات

االندماجات التوسعية خارج 
 الواليات

 العدد اإلجمالي

 % العدد % العدد % العدد
1980 85 45 105 55 190 100 
1981 117 49 182 51 359 100 
1982 209 50 211 50 420 100 
1983 278 65 150 35 428 100 
1984 239 54 202 46 441 100 
1985 210 44 265 56 475 100 
1986 287 50 286 50 573 100 
1987 213 30 436 67 649 100 
1988 191 41 276 59 468 100 
1989 195 56 155 44 350 100 
1990 195 53 170 47 366 100 
1991 189 55 156 45 345 100 
1992 164 41 237 59 401 100 
1993 222 51 214 49 436 100 
1994 237 53 209 47 446 100 
1995 116 33 229 66 345 100 
1996 137 35 255 65 392 100 
1997 142 37 242 63 384 100 
1998 207 40 311 60 518 100 
 100 7985 54 4291 46 3694 المجموع

 .141ص املرجع السابق، عبد الكرمي جابر العيساوي، المصدر: 
نالحظ أن االندماجات التوسعية خارج الواليات يف حالة تناوب من الناحيتني  النسبية  (6-4رقم )من اجلدول       

تفوق االندماجات التوسعية خارج الواليات ت(، فأحيانا 1994-1980و العددية مع التوسع األفقي خالل الفرتة )
و يتقاربان عدديا على غرار ما  و أحيانا تتفوق االندماجات األفقية داخل الواليات و أحيانا أخرى يتعادالن نسبيا

حققت االندماجات التوسعية خارج الواليات األغلبية  1995، و ابتداء من عام 1986و  1982حدث عامي 
، و يدل ذلك 66%و  60%من بني االندماجات اليت شهدهتا الساحة املصرفية األمريكية بنسب تراوحت بني 

جديدة تتسم بالتحرر و قلة التشدد من خالل مجلة من التشريعات  األمريكي دخل يف مرحلة على أن النظام البنكي
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داخل الواليات األمريكية، على الرغم من أن  تتيح للمصارف األجنبية فتح فروع هلاو القوانني املصرفية اجلديدة اليت 
 احلال مع البنوك ج أراضيها، مثلما هيال متتلك االستعداد نفسه للعمل خار  بنوكهاالواليات املتحدة تدرك أن بعض 
بريطانيا و أملانيا  منالكبرية العائدة  ( اليت شهدت دخول البنوك1995-1985ة )األجنبية و خصوصا خالل الفرت 

إىل جمال صريفة التجزئة، كما  نشاطها يف اجملاالت االستثمارية مث امتدللعمل يف السوق األمريكية، و قد بدأت العمل 
 First Boston) "فريست بوسطن برايفت"مصرف و  (Credit Suisse) "كريديت سويس"قامت بشراء 

Private).1 
سبع  1996و قد صاحب االرتفاع يف عدد عمليات االندماج ارتفاعًا يف حجم البنوك فقد سجلت سنة      

كل عمليات االندماج األوىل جتاوز   (10) عشرالف 1997مليار دوالر، أما خالل سنة  10عمليات جتاوزت قيمتها 
  على النحو التايل: 1997، و ميكن عرض عشر عمليات األوىل املعلن عنها سنة 2مليار دوالر 11منها 

 .1997االندماج من حيث القيمة لعام (: أكبر صفقات 7-4الجدول رقم )
 مريكيلمبالغ بالمليار دوالر أا                                                                              

 قيمة الصفقة البنك المشتري البنك المستهدف 
MCI Communication Corp World Com 41.91 

NY Nex Bell Atlantic British Telecom 21.35 
Associates First Capital Shareholders 17.64 
Corstates Financial Corp First Union 17.12 

Pacific Telesic Group SBC Communication 16.49 
US West Media Group Shareholders 16.12 

Barnetre Banks Nation Bank 14.82 
ITT Corp Star Wood Iadging Trust 13.75 

Mfs Communication World Com 13.60 
MC.Donnels Douglas Boing 13.36 

 .150ق، ص ع السابعمليات االندماج، املرجضيف روفيه، إسرتاتيجية النمو املصريف من خالل المصدر: 
( شهدت لوحدها أكثر من 2003-1994( يتضح أن الفرتة املمتدة ما بني )7-4من خالل اجلدول رقم )     

مكتب  47283ودائع و كتريليون دوالر   2.1و  تريليون دوالر كاألصول 3.1عنها  عملية اندماج نتج 3517

                                     
 .141، ص املرجع السابقعبد الكرمي جابر العيساوي،  -1
 .150ضيف روفيه، املرجع السابق، ص  -2
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كرب من عمليات االندماج يف الواليات املتحدة األمريكية ضمن الفرتة ما شهد عددا أ 1998إال أن عام  1،صرف
فقات اندماج على مستوى الساحة صفقة من ضمنها أكرب ثالث ص 493(، إذ بلغ عددها 2003-1994بني )

رف ، لتعيف أمريكا ام التارخيي لعمليات االندماج البنكياألمريكية يف تلك الفرتة، حىت أصبح يسمى بالع البنكية
ذلك مل يؤثر على متوسط األصول املستهدفة و الودائع اليت ارتفعت بشكل عام خالل  إال 1998اخنفاضا بعد عام 

 و هو ما يتضح أكثر من خالل اجلدول التايل: 1998،2عشر سنوات اليت تلت عام 
تم  لتيب الصرف ا(: عدد االندماجات، مجموع الموجودات، مجموع الودائع، مكات8-4الجدول رقم )

 (.2003-1994دمجها خالل الفترة الممتدة ما بين )
عدد  السنوات

 اإلندماجات
 مكاتب  الودائع الموجودات

 المتوسط المجموع المتوسط المجموع المتوسط المجموع
1994 475 187012 77 143651 70 3932 3 
1995 475 254851 86 186968 75 4981 3 
1996 446 406695 87 292740 76 6549 3 
1997 422 311871 93 230148 79 5687 3 
1998 493 836970 112 580972 97 11351 3 
1999 333 276643 108 186440 88 3477 3 
2000 255 200963 125 98190 104 2693 4 
2001 231 359495 139 236067 109 4958 4 
2002 203 150186 115 92102 97 1914 3 
2003 184 88330 135 66950 103 1741 3 
 3 47283 86 2114228 102 3073017 3517 المجموع

Source: Steven.J Pilloff,Bank Merger Activity in The United States (1994-2003, 

Staff Study 176, Boand of Governos of The Federal Reserve System,May 2004,p2.  

        ملكاتب الرئيسية يشري إىل كل من ا( 8-4رقم ) و املسمى "املكاتب" يف اجلدول "offices"مصطلح      
يكية املتحدة األمر  لوالياتبعة لو الفرعية، و تغطي بيانات الواليات اخلمسني و مقاطعة كولومبيا و ثالث مناطق تا

زر جو، بورتوريكو، ة، باالمالييا الش)سامرا األمريكية، واليات ميكرونيزيا املوحدة، غوام، جزر مارشال، جزر مار 
 فريجن بالواليات املتحدة األمريكية(.

                                     
 
2- Steven J. Pilloff, Op-Cit, p 01, 02, 03. 
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من جمموع  %75بنسبة  صفقة 2571( أن اندماج البنوك التجارية مع بعضها بلغ 8-4يوضح اجلدول رقم )     
(، 2003-1994يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة ما بني ) 3517االندماج البالغ عددها  صفقات

 464ؤسسات االدخار و التوفري ماليت قامت من خالهلا البنوك التجارية بدمج  صفقات االندماجبينما بلغ عدد 
عملية خالل نفس الفرتة،   3035اندماج البنوك التجارية مع مؤسسات أخرى  صفقات، يف حني كان عدد صفقة

قامت من خالهلا بدمج بنوك  صفقة 161عملية اندماج منها  482كما قامت مؤسسات التوفري هي األخرى ب 
  1اندماج ملؤسسات التوفري مع بعضها. صفقة 321جتارية و 

حسب  ا، و هذاتي تم دمجه(: عدد االندماجات البنكية، الموجودات، الودائع، و عدد المكاتب ال9-4الجدول رقم )
 (.2003-1994)المؤسسة الدامجة )بنك أو مؤسسة ادخار(، خالل الفترة الممتدة بين 

 لمبالغ بالمليون دوالرا                                                                                                  
ندماجأطراف عمليات اال  عدد 

ندماجاتاال  
 المكاتب الودائع الموجودات

 % اجملموع % اجملموع % اجملموع
 بنك تجاري*

 يدمج
 2571 بنك جتاري

 
2300245 74.9 1597103 75.5 36190 76.5 

 11.9 5622 10.7 226970 10.7 329924 464 مؤسسة إدخار

مؤسسة ادخار** 
 تدمج

 1.7 819 1.2 25108 1.0 30019 161 بنك جتاري
 9.8 4652 12.5 265047 13.4 412829 321 مؤسسة إدخار

 100 47283 100 2114228 100 3073017 3517  المجموع الكلي

 واحد أو مؤسسة متلك بنك جتاري واحد أو أكثر.: هو بنك جتاري *: بنك تجاري
 نها.و أكثر مأهي مصرف واحد للتوفري و االدخار، مجعيات االدخار، أو البنك الصناعي أو املؤسسة اليت متلك واحدة  :**: مؤسسة االدخار

Source : Steven J. Pilloff, Op-Cit, p 03. 
األمريكية بعد إزالة القيود و تشجيع  فته الساحة البنكيةعلى الرغم من التزايد املستمر لالندماج الذي عر      

أثرت على ثقة متعاملي القطاع البنكي  اليت السلطات التنظيمية للتوسع البنكي، إال أن هناك جمموعة من األحداث
اليت  2001سبتمرب  11فرتات عديدة، على غرار أحدات األمريكي مما أدى إىل تراجع االندماجات البنكية يف 

 في حنيفا، األمريكي و أدت إىل تراجع كبري يف عمليات االندماج قيمة و عددً  لنظام البنكيأثرت بشكل كبري على ا
بنكية عرف الصناعة الت، ل2002 سنةيف  184اخنفضت إىل فإهنا  2001سنة عملية اندماج  231 لتجِ سُ 

تريليون دوالر أمريكي  1.2االندماج اليت ارتفعت من  قيمة صفقاتاألمريكية بعد استعادة عافيتها زيادة ملموسة يف 
 2006.2تريليون دوالر أمريكي يف عام  3.4إىل حنو  2002يف عام 

                                     
1- Steven J. Pilloff, Op-Cit, p 04. 
2- Op-Cit, p 02. 
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      عالمية.ة التطور االندماج المصرفي في الواليات المتحدة األمريكية في ظل األزم ثانيا:
إىل اضطراب حاد ومفاجئ يف التوازنات االقتصادية اليت أثرت على  2008لقد أدت األزمة املالية العاملية        

 1)حجم اإلصدار، أسعار األسهم و السندات، اعتمادات الودائع، معدل الصرف(، على غرار جممل املتغريات املالية
ن البورصات و يف مقدمتها بورصة "وول سرتيت" يف فمنذ أن أعلن بنك "ليمان براذرز" إفالسه اهنارت العديد م

 نيويورك، لتنتقل تداعيات األزمة لتضرب البورصات األوروبية و العاملية.
بنكا من بني أكرب البنوك يف الواليات املتحدة األمريكية خالل فرتة وجيزة امتدت من  195إن اهنيار حوايل      

    عمالء يفقدون ثقتهم بالبنوك ال، جعل 2010ر مارس من سنة و حىت منتصف شه 2008الربع األخري من عام 
و يسارعون إىل سحب ودائعهم منها لتجد البنوك نفسها غري قادرة على مواجهة الطلب الكبري من سحوبات 

 2مليار دوالر أمريكي حتملتها اخلزينة األمريكية حىت تنقذ بنوكها من اإلفالس. 700العمالء اليت قاربت 
الذي كان يعد رابع أكرب  (Lehman Brothers)بنك موجة اإلخفاقات البنكية و يف مقدمتها إفالس إن       

، شجع البنوك األمريكية على القيام بعمليات %94بنك يف الواليات املتحدة األمريكية بعد اخنفاض أسهمه بنسبة 
احملافظة على األصول املالية لالقتصاد  االندماج يف إطار خطة اإلنقاذ املايل من أجل تعزيز الصناعة املصرفية و

إال أن متوسط الرتكيز يف األسواق املصرفية احمللية مل يعرف ارتفاعا خالل هذه الفرتة، ألن دمج البنوك  3األمريكي،
الفاشلة من قبل البنوك املنافسة القوية يف تلك الفرتة أدى إىل اخنفاض الرتكيز املصريف يف السوق األمريكي، و مع 

و تتمثل أهم عمليات  4فإن تأثريها احمللي كان على عدد قليل من البنوك اليت تتمركز يف املناطق الريفية، ذلك
 5ندماج البنكي اليت شهدهتا البنوك األمريكية يف تلك الفرتة فيما يلي:اال
          "كسلدمان سا جو "، مع إعالن كل من بنكي "جمموعة مريكل النش"على  "بنك أوف أمريكا"استحواذ  - 

 لفيدرايل.احتياطي نك االبعن حتوهلما من بنوك استثمارية إىل بنوك جتارية ختضع إلشراف  "مورجان ستانلي"و 
ماية ية عن تقدمي احللفيدرالائع اإعالن وزارة اخلزانة األمريكية و بنك االحتياطي الفيدرايل و مؤسسة ضمان الود -

 مليار دوالر أمريكي. 3.6ة تقدر بنحو ، و حتمل خسائر حمتمل"سييت جروب"جملموعة 

                                     
 .65، ص 2008يف جماالت األزمة العاملية، دار النهضة، سوريا، الطبعة األوىل،  اإلسالميسامر مظهر قفطنجي، ضوابط االقتصاد  -1
  .07، ص 2017مارس ،26و االجتماعية،العدد  اإلنسانيةالعلوم  اجمللة العربية يفة املالية، جملة دراسات و أحباث،األزم آثارللحد من  كإسرتاتيجيةاالندماج املصريف  بن معتوق صابر، -2

3- Thomson Reuters, Mergers and Acquisition Review (Financial Advisors), 2015, p 06. 
4- David C. Wheelock, Banking Industry Consolidation and Market Structure, Impact of The Financial Crisis and Recession 

Federal Reserve Bank of ST, Louis Review, November/December 2011, p420.    
 .140، 139، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -5
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        "ل النشمريك" ممنافسيه ، عن إجراءات شراء"يب إن سي"و  "ويلز فارجو"و  "أمريكا فبنك أو "إعالن كل من  -
 األمريكي. ، هبدف تقوية القطاع البنكي"ناشيونال سييت"و  "أكوفيا"و 
إلنقاذه من  %36نحو للتصل  "سييت جروب"برفع حصتها يف جمموعة  2009احلكومة األمريكية يف مارس  قيام -

 .ار دوالر أمريكيملي 27.7أكثر من  2008بلغت خسائر البنك يف الربع األخري من عام  بعدمااإلفالس، 
ينس األ"، "كاونيت بنك" امهس مصرفني أمريكيني جديدين و عن إفال 2009إعالن احلكومة األمريكية يف فرباير  -

، فضال عن إفالس حنو 2009مع بداية عام  أخرى ، باإلضافة  إىل اإلعالن عن إفالس تسع مصارف أمريكية"بنك
 .2008مصرفا أمريكيا يف عام  25

 ، مقابل تقدمي"فاين"و  "ريديف"سيطرت احلكومة األمريكية على شركتني تعمالن يف جمال اإلقراض العقاري و مها  -
من  % 50من ا بضمان أكثر ك ألن الشركتني قامتمليار دوالر أمريكي، و كان ذل 100دعم مايل هلما يقدر بنحو 

 العقارات األمريكية أثناء األزمة.
-2007ل الفرتة ما بني )لقد تواصلت عمليات تعزيز القطاع املصريف األمريكي عن طريق االندماج خال     

فورات احلجم و النمو الذي ميكن أن حتققه و  و قد شجع على ذلك التطور التكنولوجي باإلضافة إىل 1،(2010
            االندماج  تشجعمية اليت مل تعد تبطئ العملية و البنوك من خالل عمليات االندماج يف ظل املوافقة التنظي

األمريكية خالل الفرتة املمتدة ما بني  صفقات اندماج عرفتها الصناعة البنكية و فيما يلي أكرب عشر 2،و التوسع
 ( على النحو التايل:2010-2007) عامي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
1- David C. Wheelock, Op-Cit, p436.   
2- Deloitte, M&a Institute, Top 10 Issues For Banking M&a in 2014, 2014, p 20. 
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       مةث القيمن حي يكية(: أكبر عشر عمليات اندماج شهدتها الساحة المصرفية األمر 10-4الجدول رقم )
                                                                 المبالغ باأللف دوالر أمريكي          (2010، 2007ة الممتدة ما بين )خالل الفتر 

 مجموع الودائع تاريخ اإلندماج البنك الدامج البنك المندمج
 البنك الدامج البنك المندمج

Wachovia Bank, 
NA 

Wells Fargo 
Bank,NA 

March 20, 
2010 

394189000 325417000 

National City Bank PNC Bank,NA 7,November, 

2009 

101141375 84171396 

Wachovia 

Mortagage FSB 

Wachovia Bank,NA 12,October, 

2007 

73243232 314850000 

Countrywide Bank, 
FSB 

Bank of America,NA 27,April, 
2009 

63336672 642252215 

Fifth Third Bank Fifth Third Bank 30,September, 
2009 

41454606 31948335 

Commerce 

Bank,NA 

TD Bank,NA 1,June, 

2008 

40126588 28092910 

North Fork Bank Capital One,NA 1,August, 

2007 

38059484 20567194 

Lasalle Bank,NA Bank of Amarica,NA 17,October, 
2008 

29594901 642252215 

Merrill Lynch Bank 
& Trust Co., FSB 

Bank of America, 
NA 

2,November, 
2009 

28965596 817989321 

LaSalle Bank 

Midwest, NA 

Bank of America, 

NA 

17,October, 

2008 

25011471 642252215 

Source: David C. Wheelock, Op-Cit, p432.      
خالل الفرتة  %25ة بنسببنك، أي  17000لقد اخنفض عدد البنوك يف الواليات املتحدة األمريكية ب      

ريها لكي يربز تأث سنوات ، و هذا ألن األزمة حتتاج إىل عدة2007( مقارنة بعام 2010-2009املمتدة ما بني )
تفاع ار  مقابلدماجات دد االنيف ع ، فخالل هذه الفرتة عرفت الواليات املتحدة األمريكية اخنفاضاعلى النظام البنكي

    ماجات الطوعية  االندجع إىلإال أن السبب الرئيسي الخنفاض عدد البنوك كان را ملحوظ يف عدد البنوك الفاشلة،
 و اليت جتاوزت عدد البنوك الفاشلة يف تلك الفرتة.

 .2010تطور االندماج المصرفي في الواليات المتحدة األمريكية بعد  ثالثا:
يف عام  162إىل  2011يف  73ارتفاعا كل سنة من  2010بعد  الطوعي عدد صفقات االندماجشهد لقد      

مليار دوالر  282.4إىل  2011مليار دوالر أمريكي سنة  110.9ليصاحب ذلك ارتفاع يف قيمتها من  2014،1
  2014.2أمريكي سنة 

                                     
1- Michal Kawalik, Troy Driving Charles S. Morris, and Kristen Regehr, Bank Consolidation and Merger Activity Foollowing 
The Crisis, Federal Reserve Bank of Kansas City, p 06, p 08. 
2- Thomson Reuters, Op-Cit, p 06. 
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 1و تتمثل أهم عمليات االندماج البنكي يف تلك الفرتة فيما يلي:     
والر مليار د 9يف صفقة بلغت  2011سنة  "ING Direct USA" و "Capital One"اندماج بنكي  -

 أمريكي.
مليار  3.45يف صفقة بلغت  2012 سنة "RBC Bank" و "PNC Financial Services"اندماج بنكي  -

 دوالر أمريكي.
يف صفقة بلغت  2013سنة  "Citizens Republic Bancorp" و "FirstMerit Bank"اندماج بنكي  -

 مليون دوالر أمريكي. 912
 يف صفقة بلغت 2014سنة  "United Bank & Trust" و "Old National Bank"اندماج بنكي  -

 دوالر أمريكي.مليون  173
و نظر لألثر الذي حيدثه حتسن الظروف االقتصادية يف جعل األهداف احملتملة أكثر جاذبية لصحة األسواق اليت      

بنوك قدرة أكرب على النمو و التوسع من خالل احلصول للمينح االنتعاش االقتصادي الذي تعمل فيها، عالوة على 
موجة االندماجات اليت عرفتها  تواصلت 2ي املستمر لالندماج البنكي،جديدة يف ظل التشجيع التنظيم بنوكعلى 

 Goldman "خاصة بالنسبة للمصارف األكرب حجما على غرار بنك  2015الواليات املتحدة األمريكية يف سنة 

Sach & Co" ( صفقة اندماج يف نفس السنة بقيمة إمجالية بلغت 27الذي قام بسبعة و عشرون )99896 
( صفقة اندماج بقيمة إمجالية بلغت 17بسبعة عشر ) "Barclays Plc"مليار دوالر أمريكي، متبوعا ببنك 

 Bank Of America" Merrillو  "Lazard"و  "Citigroup"مليار دوالر أمريكي، مث  67674.3

Lynch" ( صفقة اندماج بقيمة إمجالية بلغت 15خبمسة عشر )50933.4و  مليار دوالر أمريكي  62476.2 
 3على التوايل. للبنوك السابقة مليار دوالر أمريكي 40406.3مليار دوالر أمريكي و 

 المطلب الثاني: تجارب االندماج البنكي في أوروبا و اليابان.
بدوره  املصريف و هذا إدراكا منها هاقطاعبتطوير وروبا و اليابان اهتماما بالغا لقد أولت احلكومات يف كل من أ     

و يعترب االندماج البنكي أحد االسرتاتيجيات اليت اعتمدت عليها لتحقيق الفعال يف دفع عجلة التقدم االقتصادي، 
يف العامل، من خالل توفري رؤوس أموال كبرية و زيادة القدرة على  أغلب القطاعات البنكيةنه أحد أسباب منو ألذلك 

قادرة على توفري املزيد من املوارد املالية  ةكبري   بنكيةحتمل املخاطر الناجتة على الودائع و القروض، و إنشاء كيانات 
زيادة على  ،متويلهاة على البنوك الصغري  يتعسر يتال اتستثمار االو تشجيع  قتصاديةاالالالزمة لتمويل املشاريع 

                                     
1- Matthias Rieker, Capital One Wins ING Direct USA, The Wall Street Journal, June 17, 2011, p01. 
2- Deloitte, Op-Cit, p 20. 
3- FACTSET, US M&A New and Trends, March 2016, P05. 

https://en.wikipedia.org/wiki/PNC_Financial_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/RBC_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/FirstMerit_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Citizens_Republic_Bancorp
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304186404576389710699747604
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االندماج اليت  هم جتاربأل استعراضو فيما يلي اكتساب ثقة أكرب فئة من العمالء و الوفاء مبتطلبات املالءة، 
 يف كل أوروبا و البابان.  شهدهتا الساحة البنكية

  الفرع األول: تجارب االندماج البنكي في أوروبا.
و هي املرحلة اليت  1970و  1958ماجات خالل الفرتة املمتدة ما بني لقد عرفت أوروبا أول موجة من االند     

عدة أحداث اقتصادية كان أمهها إنشاء اإلحتاد االقتصادي األوريب، و ما نتج عنه من قرارات حامسة تصدرها  شهدت
  1ا أدى إىل حدوث عدد كبري من االندماجات.مم ة اجلمركية بني دول اإلحتادالتخفيضات يف التعريف

يف دول اإلحتاد األورويب، حيث  تغيري هيكل الصناعة البنكية دور كبري يف له تكامل السوق األوروبية املوحدةإن      
عملة موحدة الدول األوروبية األخرى، كما أن إدخال "اليورو" ك بنوكاالحتاد تواجه منافسة شديدة من  بنوكأصبحت 

افسية، مما أدى إىل زيادة املنافسة السعرية بني دول اإلحتاد األورويب، و متقاربة و أكثر تن جعل أسعار اخلدمات البنكية
، يف ظل عدم التحرر الكامل من ى عمليات االندماج يف الصناعة البنكيةهو ما كان له آثار ملموسة على تسارع خط

تطورات   تشهد املالية اليت قارنة بقطاع اخلدماتبامل يف دول اإلحتاد األورويب البنكيسياسات الكبح املايل يف القطاع 
 2كبرية من حيث إعادة اهليكلة و التخلص من معظم القيود التنظيمية.

 (.1991-1983أوال: تطور عمليات االندماج البنكي في أوروبا للفترة )
     كاسب من حيث القوة السوقية  املظلت هتدف إىل الزيادة يف احلجم من أجل احلصول على  يف أوروبا إن البنوك     

، و هو ما أدى إىل اخنفاض عدد كبري من املؤسسات تتميز بشدة املنافسة أوروبية بنكية و الكفاءة يف ظل سوق
و أخرى عرب  االندماج احمللينتيجة للعديد من عمليات  3يف هناية التسعينيات، 12000ما يقارب  إىلاالئتمانية 
 احلدود. 

 
 
 
 
 
 

                                     
1- jean louis Mucchielli, philippe Kotler, Determinants et conséquence des fusion-Acquisition , Revue Francais de gestion, 
N°131, 2000, p08, p 10. 

 .144، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -2
3- Loannis  Asimakopoulos, Panayiotis P. Athanasoglou, Revisiting The Merger And Acquisition Performance Of European 
Banks  International Review Of Financial Analysis 29(2013), p 237. 
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 لممتدة فترة األوروبي للا(:نشاطات االندماج البنكي المحلية و عبر الحدود لإلتحاد 11-4لجدول رقم )ا
 (.1991، 1985ما بين )

 مليار دوالربال لمبالغا                                                                                               
 مجموع عبر الحدود المشتريات عبر الحدود عبر الحدودالمبيعات  ندماجات المحليةاال السنوات

 القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد القيمة العدد
1983 72 10.6 45 6.2 29 2.3 74 8.6 
1986 195 18.9 106 18.6 44 61 150 14.7 
1987 416 48.9 132 28.1 63 12.3 195 40.5 
1988 1091 79 209 38.3 133 136 342 51.9 
1989 1359 121.8 309 40.1 212 25.1 518 65.2 
1990 1296 109 261 47.6 297 50.1 558 97.8 
1991 788 47.9 142 6.3 211 13.9 353 20.2 

ع كيز على القطا مع الرت  صاديني، دراسة حتليلية لظاهريت االندماج و االستحواذ االقتعبد الكرمي شنجارالمرجع: 
   .147، ص 2005 ،اقالعر  دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية، اجلامعة املستنصرية،املصريف، أطروحة 

بالنسبة للنمو االقتصادي ميكن تظهر من خالل عدد و قيمة البنوك اليت ميكن أن تتأثر  أمهية القطاع البنكي إن     
     تزايدا يف العدد  1983بعدد االندماجات و قيمتها، حيث عرفت مجيع االندماجات اليت حدثت يف أوروبا منذ 

 2412و عرب احلدود ب نشطات االندماج احمللية يف سجلت الذروة حني  1991و تذبذبا يف القيمة إىل غاية 
و هذا مبجموع  1991ليعرف عدد االندماجات و قيمتها اخنفاضا خالل عام مليار دوالر،  304.5اندماج بقيمة 

 1مليار دوالر. 88.3اندماج حملي و عرب احلدود بقيمة إمجالية بلغت  1494
 (. 2000-1992ثانيا: تطور عمليات االندماج البنكي في أوروبا للفترة )

د من يف عد العليه احلان ككما     العامل يف صناعة اخلدمات املاليةمع استمرار االندماج يف مجيع أحناء      
السويد  رار الدمنارك وك على غآنذا الصناعات األخرى أيضا، مل تلتزم بذلك البلدان غري األعضاء يف االحتاد األورويب

 ناك.هلفعل كان مرتفعا با  كيز البنكيرمبا ألن الرت  و اململكة املتحدة بشكل قوي يف البداية
              "Hernando.I "و  "Campa.J.M"و من ضمنهم  اء حتقيق الباحثني يف الصناعة البنكيةو أثن     

الصغرية و كانت حملية  االندماج حدثت يف البداية بني البنوكالحظوا أن معظم عمليات  "Cabral.I" باإلضافة إىل

                                     
1- Loannis  Asimakopoulos,, Op.Cit , p 237.   
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مما أثار قلق البنك املركزي األورويب بسبب نذرة عمليات االندماج عرب احلدود و هذا يف العديد من  1يف املقام األول،
تقاريره، حيث يالحظ أن عمليات االندماج الدولية داخل االحتاد األورويب غالبا ما تنطوي على مؤسسة من خارج 

 2االحتاد و ليس بني بنوك من دول خمتلفة يف االحتاد األورويب.
و مع استمرار االقتصاد األورويب يف االندماج، كان من املتوقع أن تسعى البنوك إىل توطيد وجودها يف سوق      

جغرايف أكرب، و لكنها ركزت أكثر على تأميم حصتها يف السوق احمللية أوال، حيث تواجه بيئة تنافسية بشكل 
و مت تنفيذها يف كثري من األحيان مع بنك أورويب من  جات عرب احلدود قليلة يف البدايةو لذا كانت االندما 3متزايد،

 4خارج منطقة اليورو و ليس بنك من بلد آخر يف منطقة اليورو.
ن ى عينة مكونة مليل علحتجراء اليت شهدهتا البنوك األوروبية يف التسعينات، مت إ اتو لوصف موجة االندماج     

الحتاد  يقع مقرها يف االيت ود، من قبل املؤسسات البنكيةعرب احلد 31حملية و  120عملية اندماج منها  151
ألوراق " لتومسون"انات ( و قد مت احلصول على هذه الصفقات من قاعدة بي2003-1994األورويب خالل الفرتة )

 .M&A (SDC)و قاعدة بيانات  املالية
ط خنفضت فيها نشااليت ا لنقطةو تتميز الفرتة قيد الفحص بأمهية خاصة ألهنا تغطي االجتاه التصاعدي إىل ا     

ضا الفرتة كما يغطي أي  ويبد األور الحتامج سوق واحد يف ااالندماج، فهو يتتبع التغريات التنظيمية املرتبطة بإجناز برنا
ن مقع أن يكون كل ن املتو م دودحمللية و قلة الصفقات عرب احلصفقات اقبل و بعد إدخال اليورو، و نظرا الهنيار ال

 ع املصريف. القطا دود يفبرنامج السوق املوحد و االحتاد النقدي األورويب حافزا ألنشطة االندماج عرب احل
لى أهنا ا إما عتصنيفه ميكن وجدت عمليات املسح أن معظم الصفقات املدرجة هي عمليات اندماج أفقية كبرية     

ستحواذ على الل االمن خ عمليات اندماج كاملة )تشمل اجلميع بني البنوك بصفة كاملة(، أو عمليات االندماج
يضل   ولبنك املستهدف امن خالل شراء البنك املكتسب حقوق امللكية األغلب يف  %49األغلبية اليت تتجاوز 

     املصرفني منفصلني قانونا. كلى
النتائج  ، حيث أظهرت5يل إحصائي على العدد و القيمة اإلمجالية و متوسط القيمة للمعامالتكما مت إجراء حتل      

، و ظهور البنوك الضخمة منذ عام 1996خصائص متثلت يف تسارع عمليات االندماج و االندماج منذ عام 

                                     
1 -Campa.J.M, Hernando.I, M&A Performance in The European Financial Industry, Journal Of Banking and Finance, 30(12), 
2006, p 3367. 
2- European Central Bank, Mergers and Acquisition Involving The EU Banking Industry, Fact and Implication, ECB Frankfurt, 
2000. 
3- Campa.J.M, Hernando.I, Op.Cit, p 3368. 
4- Urio. H.N, The impact of mergers and acquisitions on bank efficiency in Europe. Unpublished PhD Thesis. Coventry: 
Coventry University, 2011, p 03. 

 متوسط قيمة املعامالت = إمجايل املبلغ/عدد العمليات املعلنة و املكتملة.، أما املعاملةضروبا يف سعر السوق يوم اليت تعادل عدد األسهم م ندماجتستند القيمة اإلمجالية إىل قيمة اال -5
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و هو ما  1عرب احلدود،، و كذا تشكيل التكتالت املالية األوروبية يف ظل التطور اخلجول لصفقات االندماج 1999
 ميكن توضيحه أكثر من خالل اجلدول التايل:

 فترةبي خالل ال(: تطور عدد عمليات االندماج البنكي لدول االتحاد األورو 12-4الجدول رقم )
(1995-2000.) 

المنطقة االقتصادية  المحلية 
 األوروبية

 المجموع الدول النامية

1995 275 20 31 326 
1996 293 7 43 343 
1997 270 12 37 319 
1998 383 18 33 434 
1999 414 27 56 497 
 234 39 23 172 2000 السداسي األول

Source : European Central Bank, Op-CIT, p 10. 

ت رويب شكلل االحتاد األو ( نالحظ أن عدد عمليات االندماج احمللي لبنوك دو 12-4من خالل اجلدول رقم )     
( مقابل 1998-1995رتة )من جمموع عمليات االندماج اليت قامت هبا البنوك األوربية خالل الف %80أكثر من 
 ول النامية.نوك الدو مع ب لعمليات االندماج اليت متت بني بنوك املنطقة االقتصادية فيما بينها %15أقل من 

 البنكية احمللية ندماجاتموع االجمفشهدت  2000غاية السداسي األول من سنة إىل  1999الفرتة من سنة أما     
 لبقية االندماجات.  %30مقابل  %70لتشكل حوايل  تراجعا
و يعود سبب زيادة عمليات االندماج البنكي احمللية و مع الدول النامية إىل ظهور بنوك عمالقة على غرار      

"Hypo Vereins Bank " " يف أملانيا وPNP Paribas" يف فرنسا و "BCI" و "Intesa Uni Credit يف "
تفضل التوسع من خالل و اليت  2" يف إسبانيا،BBVA" و "SCH" يف إجنلرتا و "Rbos Groupإيطاليا و "

االندماج مع بنوك حملية داخل نفس البلد أو يف األسواق املصرفية لبلدان العامل الثالث، ألن خيار التوسع يف السوق 
نافسة الكبرية و تفضيل البنوك احمللية عقد صفقات اندماج مع بنوك قائمة املصرفية األوروبية يبقى صعب يف ضل امل

من جمموع  %9حمليا، و هو ما جعل عدد عمليات االندماج داخل املنطقة االقتصادية متدين و ال يتجاوز 
 اندماجات البنوك األوروبية يف تلك الفرتة.

                                     
1- Rym Ayadi, George Pujlas, Banking Mergers and Acquisition The EU (Overview, Assessment and Propects), SUERF-The 
European Money and Finance Forum, Vienne, 2005, p 12. 
2- Rym Ayadi, George Pujlas, Op-Cit, p 12. 
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 .2000ثالثا: تطور عمليات االندماج البنكي في أوروبا بعد سنة 
خارج احلدود بقي متواضعا جدا و حمتشم مقارنة بعددها على املستوى احمللي، و هو  االندماجاإن عدد صفقات      

الذي مل يستمر كثريا لتعرف الصفقات عرب احلدود ارتفاعا اعتبارا من منتصف التسعينات حيث شهدت الفرتة من 
مة من يف القي %03يف العدد و  %42تنفيذ صفقات عرب احلدود وصلت إىل ما يقارب  2000حىت  1999

صفقة  193وحدها عرفت  2000حيث أن الستة أشهر األوىل من سنة 1إمجايل االندماجات يف تلك الفرتة،
و كانت هتدف من وراء ذلك إىل مواجهة املنافسة احمللية  2،مليار يورو 35بقيمة إمجالية بلغت  عرب احلدود اندماج

حتسني أرباحها و قدراهتا التنافسية، و هو ما جعل نسبة  بدال من التوسع اجلغرايف و رغبة منها يف ختفيض تكاليفها و
  3يف البلدان األوروبية.  %78تصل إىل  االندماج البنكي داخل نفس البلد

إن االندماج يف أوروبا له مسات خاصة تعكسها طبيعة هذه الدول من القوميات احمللية و حتزب احلكومات      
و هو ما جعل عمليات االندماج عرب احلدود تواجه مشاكل عديدة  4عوملة،ألوطاهنا رغم أوروبا املوحدة يف ظل ال

أمهها اختالف الثقافات املصرفية بني العاملني يف البنوك املندجمة يف الدول األوروبية املختلفة و االختالف يف األنظمة 
اية التسعينيات لتنخفض خالل الرقابية و القواعد املتعلقة بسوق العمل، حيث عرفت عمليات االندماج ارتفاعا يف هن

سبتمرب  11بسبب الركود االقتصادي و اهنيار بعض األسواق املالية نتيجة ألحداث  2003حىت  2001الفرتة من 
صفقة اندماج  80حيث اخنفضت صفقات االندماج البنكي لدول االحتاد األورويب وحدها من أكثر من  2001،5

معظمها بني دول االحتاد  2004صفقة خالل سنة  60إىل أقل من  2003إىل سنة  2000خالل الفرتة من سنة 
 6مقارنة ببقية املناطق األخرى.

، باملقارنة مع 2003مليار يورو يف عام  109لقد عرفت الفرتة الالحقة تنفيذ صفقات عرب احلدود مبا يقارب      
     إجنلرتاالصفقات عرب احلدود خاصة يف مليار أورو، و قد تركزت  22.8الصفقات احمللية لنفس العام و اليت بلغت 

 7و إسبانيا.
عن عمليات االندماج اليت متت يف  %40بنسبة  افقد سجلت عمليات االندماج ارتفاع 2005أما يف عام      
من إمجايل الصفقات  %58سبة نكانت أملانيا  و إيطاليا و أيرلندا من أكثر املناطق  نشاطا ب  حيث، 2004عام 

                                     
  .147، 146رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1

2- European Central Bank, Op-Cit, p36. 
3- Houston, J.C. James and M.Ryngaert, Where do Merger Gains Come From ? Bank Mergers Frome The PERSPECTIVE Of  
Insiders And Outsiders, Journal Of Financial Economics, 60, 2001,p 294. 

 .06ص قتصادية، واقع و حتديات،ت اال، ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية و التحوال-حالة اجلزائر  –ندماج املصريف كآلية لزيادة القدرة التنافسية بوعزوز عمار، دراوسي مسعود، اال  -4
 .147، ص أعالهرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع   -5

6- Europen Central Bank, Banking Structures Report, October, 2014, p13. 
 .163، ص أعالهرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -7
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                    "HVB"قطاع اخلدمات املالية على الرغم من استبعاد أكرب صفقة اندماج بني كل من املنفذة يف 
من إمجايل الصفقات  %62يف تلك السنة، حيث بلغت نسبة الصفقات عرب احلدود حنو  "UNICREDIT "و 

كان هدفها االنفتاح على أسواق الدول النامية يف   %51.8من حيث القيمة منها ما يقارب  2005املنفذة يف عام 
وسط و شرق أوروبا و تركيا و أوكرانيا، فعلى الرغم من توجيه االهتمام الكايف حنو تنفيذ صفقات االندماج عرب 

 2005مليار يورو يف عام  27.20هناك جمال واسع لتنفيذ الصفقات على املستوى احمللي بقيمة  كاناحلدود إال أنه  
من عمليات االندماج  %8على حنو  إجنلرتا، و قد استحوذت 2004مليار يورو باملقارنة بعام  10.1دة قدرها بزيا

على املستوى  2005عام  على الصعيد احمللي )من حيث القيمة( ، إذ بلغت قيمة صفقات االندماج املنفذة يف
 إيطاليا و سويسرا على حدى.  مليار لكل من 3مليار يورو لكل بلد و  5و أملانيا  احمللي الجنلرتا

من أكثر الفرتات نشاطا يف عمليات االندماج يف قطاع  2006كانت تشري التوقعات إىل احتمال أن يكون عام       
 2006، فقد ازدادت قيمة الصفقات املعلنة يف عام ه التوقعات كانت صحيحة إىل حد مااخلدمات املالية و هذ

، إذ بلغت قيمة عمليات االندماج يف دول اإلحتاد األورويب آنذاك 2005 عام من الصفقات املنفذة يف %77بنسبة 
مليار يورو، فيما اخنفضت قيمة صفقات من نشاط االندماج يف مجيع الفئات بشكل حاد يف عام  137حنو 

، 2013مسار تنازيل حىت عام  إتباعو الذي يعترب عاما استثنائيا يف هذا الصدد ليستمر هذا التناقص يف  2007
  اخنفضت القيمة اإلمجالية للصفقات إىل حد كرب  2013سنة غاية إىل  هذه الفرتة من 2008سنة  حيث و خالل

مليار يورو فقط، إذ مل تتم سوى صفقة حملية واحدة و أخرى داخل منطقة اليورو،  8مليار يورو إىل  39و هذا من 
قة اليورو مع مشرتي من بلد آخر خارج اإلحتاد األورويب باإلضافة إىل عملية اندماج واحدة من قبل مؤسسة من منط

 2014.1و النصف األول من عام  2013يورو و مت توقيعها خالل عام  1.000.000.000تتجاوز 
تدرجييا نتيجة االنتعاش االقتصادي الذي شهدته الساحة  2008 لعام بعد تراجع آثار األزمة االقتصادية     

النفتاح أكثر على األسواق العاملية، و كذا إقامة مناطق التبادل احلر يف ظل العوملة و التقدم االقتصادية األوروبية و ا
التكنولوجي، عرفت وترية االندماجات املزيد من االرتفاع من ناحية القيمة رغم اخنفاضها من حيث العدد بسبب 

لثقة يف بعض األنظمة املصرفية لدول و فقدان ا 2010ظهور أزمة الديون السيادية يف دول االحتاد األورويب يف 
 لى عمليات االندماج يف الساحة البنكيةاالحتاد األورويب، ما فتح اجملال أمام إمكانية هيمنة بعض البنوك الكبرية ع

صفقة اندماج بقيمة إمجالية بلغت  141وحده قام ب  "Goldman Sachs & Co"األوروبية، فبنك 
 "JpMorgan Chase & Co"، و على نفس النهج سار بنك 2015مليار يورو خالل سنة  676853.2

                                     
1- European Central Bank, Banking Structures Report, October 2014, p 12, 13. 
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مليار يورو من نفس السنة، أما بنك  674022.9صفقة اندماج بقيمة إمجالية بلغت  139عند عقده 
"Morgan Stanley"  و"Bank Of America Merrill Lynch"  105صفقة و  112منهما فعقد كل 

مليار يورو لكليهما على الرتتيب، و اكتفى بنك  404364.6مليار يورو و  664085.3 صفقة بقيمة
"Baraclays Plc"  1مليار يورو يف نفس السنة أيضا. 319068.1صفقة اندماج بقيمة إمجالية بلغت  85ب 

 ألوروبية: او فيما يلي أهم الصفقات الرئيسية لالندماجات اليت شهدهتا الساحة البنكية      
 لمانيا:أ

هو االندماج الذي حصل يف أملانيا بني بنكني كبريين  2000إن من أهم االندماجات اليت وقعت يف أوروبا سنة      
تريليون  1.2و اليت تعترب أكرب صفقة يف تاريخ االندماجات آنذاك بقيمة 2و مها "دوستيشة ينك" و "بنك درسدنر"،

 نتيجةل ذلك مت تكوين "بنك هايبوفريانس" كثاين أكرب بنوك أملانيا دوالر هبدف تشكيل أكرب بنك يف العامل، و قب
اعتبار االندماج حتمية أمام الكثري من البنوك  هذا بعد، و 1998ندماج اثنني من أكرب بنوك مدينة ميونيخ سنة ال

  3لتحسني مركزها و تقوية قدرهتا التنافسية ألن السوق أصبحت كبرية و املنافسة شديدة.
فلم تعرف صفقات االندماج البنكي يف أملانيا ارتفاعا كبريا و بقت تسري بوترية متوسطة،  2003يف سنة  أما     

مليار يورو يف ظل حمدودية هذه العمليات خارج احلدود باملقارنة مع عددها احمللي الذي كانت  2حيث بلغت قيمتها 
هم عمليات االندماج اليت حدثت يف الصناعة املصرفية تسعى من خالله السلطات األملانية إىل إعادة اهليكلة، و من أ

مليون يورو يف  452يف صفقة قيمتها  "Noris Bank"على  "DZ Bank"األملانية يف ذلك العام استحواذ بنك 
 Entrium Direct"على " Netherlands Bank (ING)"، كما استحواذ البنك اهلولندي 2003يوليو 

Bankers " مليون يورو، يف حني استحواذ البنك األمريكي  275األملاين يف صفقة بلغت قيمتها""General 

Electric (US)  على"All Bank"  4مليون يورو. 176األملاين يف صفقة قيمتها 
 سويسرا:

ا أدى إىل إعادة يف أوائل التسعينيات شهدت سويسرا انكماشا يف األصول العقارية تلتها فرتة طويلة من الركود،مم     
 100بنك إىل  450هيكلة كبرية و تنفيذ عمليات اندماج يف القطاع املصريف نتج عنها اخنفاض يف عدد البنوك من 

جارية اليت ظلت مستقرة إىل حد بنك خالل عقد التسعينيات، إال أن هذا االخنفاض مل يؤثر كثريا على عدد البنوك الت

                                     
1- FACTSET, Europe M&A New and Trend, 2015, p 05. 

 .107، ص 2000إحتاد املصارف العربية، مارس  -2
 .187، 186بركان زهية، املرجع السابق، ص   -3

4- Group Of Ten, Report on Consolidation in The Financial Sector, OECD, January 2001, p 49. 
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مع  عمليات االندماج اليت متت بني البنوكت مالية كبرية احلجم نتيجة ظهرت تكتال 1999ففي هناية عام ما، 
 بعضها البعض و بينها و بني شركات التأمني، كما سعت بعض املؤسسات إىل إدارة األصول خارج احلدود.

ية، كانت سويسرا أقل الدول األوروبية نشاطا يف عمليات االندماج يف قطاع اخلدمات املال  2003أما يف عام      
استحوذ  2003من إمجايل الصفقات )من حيث القيمة(، ففي أكتوبر  %2حيث كان نصيبها ال يزيد عن 

"Royal Bank"  على"Bank Von Ernst"  مليون يورو، و يف مارس من نفس  327يف صفقة بلغت قيمتها
مليون  17بقيمة  يف صفقة" Bank Sabadell Finance"على  "EFG Bank Group"السنة استحوذ 

يف صفقة بلغت  "Bpvi (Suisse) Bank"على  "Ras Bank"استحوذ ف 2003يف مايو من عام  يورو، أما
و تبقى أهم صفقات االندماج اليت وقعت يف سويسرا هو الذي حصل بني "يونيو بنك  1مليون يورو، 16قيمتها 

  2.(SBC)و  (UBS)سويزرالند" و "سويس بنك كوربور" و املعروفني ب 
 يج:النرو 
 2003لقد عرف السوق املصريف النروجيي أكرب صفقة اندماج من بني أكرب عشر صفقات متت يف أوروبا عام      

 DNB Holding"مليار يورو للعشر صفقات، و هذا من خالل اندماج  15مليار يورو أمام  2.5بقيمة 

Bank"  مع"Gjensidige Nor Holding Bank"،  يف النرويج و اليت  بنكيةليخلق ذلك أكرب مؤسسة
  3.ةت من أهم أكرب مخس جمموعات مالية يف الدول األسكندنافيربِ اعتُ 

 فرنسا:
بنك  30مث تقلصت لتصل إىل  بنكيةمؤسسة  450ألف بنك ليصبح  800أما فرنسا فقد كانت لديها حوايل      

و قد      4حيث العدد أو القيمة، و مؤسسة مصرفية، وهذا راجع إىل تبنيها خليار االندماج بشكل متصاعد سواء من
الفرنسية يف عقد التسعينيات و هو ما تسبب يف التناقص امللحوظ يف  بنكيةيف الصناعة ال اتاالندماج زادت وترية

جمموعة من االندماجات كان أمهها  2002عدد املؤسسات املالية خاصة تلك الصغرية منها، حيث شهد عام 
 Crédit"الذي يتمركز يف احملافظات و املناطق الريفية على بنك  "Crédit Agricole"استحواذ بنك 

Lyonnais"  الذي لديه وجود قوي يف املناطق احلضرية يف باريس و غريها من املدن الكربى يف فرنسا، و قد بلغت

                                     
 .180، 179ق، ص رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع الساب  -1
 .107، ص 2000إحتاد املصارف العربية، مارس   -2
 .163، ص ، املرجع أعالهرمزي صبحي مصطفى اجلرم -3
 . 12نزار قنوع، طرفة شريفي، روال غازي امساعيل، املرجع السابق، ص   -4
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يف عام  بنكيات اليت مت تنفيذها يف القطاع المليار يورو و مت اعتبارها من أكرب الصفق 19.5قيمة الصفقة حنو 
 1على الصعيد العاملي. 2002

، حيث كانت 2002اخنفاضا حادًّا يف قيمة صفقات االندماج املنفذة مقارنة بعام  2003كما شهد عام        
  2معظمها داخل السوق احمللي مثل السنوات السابقة و ذلك على النحو التايل:

يف صفقة  "Banque Sanpaolo"من   60%على  " Caise D’Epargne"استحوذ  2003يف يوليو  -
ية بعد أربعة الباق %40اخليار لبيع " Banque Sanpaolo"مليون يورو، كما أعطى االتفاق  516قدرها 

 سنوات.
نك بو هو  "Entenial"من  % 72على "  Crédit Foncier de France"استحوذ  2003يف أكتوبر  -

 مليون يورو. 416متخصص يف التمويل العقاري بقيمة قدرها 

 "Royal Saint Georges Banque"على  "General Electric(US")استحوذ  2003يف ديسمرب  -
 مليون يورو. 56يف صفقة بقيمة 

ناسيونال" من حيازة "بنك لتحدث جمموعة من االندماجات األخرى يف فرتات خمتلفة و من أمهها متكن "بنك      
 Bank Populair"الفرنسية صفقة اندماج حملية بني  عرفت الساحة البنكية 2006 يونيو سنة و يف3باريبا"،

Caise D’epargne"  و"Natixis"  مليار يورو لُتصنمفت كأكرب صفقات االندماج يف االحتاد  10بقيمة
     "CNP Assurances"من نفس السنة مجعت بني بنكي األورويب، تلتها صفقة اندماج أخرى يف شهر أكتوبر 

مليار يورو و هي األخرى اعتربت من أكرب صفقات االندماج يف اإلحتاد األورويب  1.4بقيمة  "Ecureuil Vie"و 
 4آنذاك.
 إيطاليا:

اخنفاض عدد  ىاضح علا األثر الو اندماجات كان هلاإليطالية يف فرتة التسعينيات  لقد شهدت الصناعة البنكية     
ز ودائع يف اجلهاايل الس إمجا، حيث أن ثالث أمخلرتكز البنكيالبنوك إىل أكثر من الثلث يف ظل درجة عالية من ا

 اإليطايل كانت حتت سيطرة أكرب عشرة بنوك. البنكي

                                     
1 -Ryme Ayadi, and al, Op.Cit, p 26. 
2- Group Of Ten, Op-Cit, p 49.  

 .  06بوعزوز عمار، دراوسي مسعود، املرجع السابق، ص   -3
  .169، ص 163ص  املرجع السابق، ،رمزي صبحي مصطفى اجلرم  -4
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االيطالية موجة أكرب من االندماجات  عد التسعينيات( فعرفت الصناعة البنكيةأما خالل الفرتة الالحقة )ما ب     
غلب عليها الطابع احمللي، مما جعلها حتتل املرتبة الثانية ضمن أكرب أسواق االندماجات يف اإلحتاد األورويب يف عام 

  1مليون يورو. 7بقيمة إمجالية بلغت حوايل  2003
        االندماجية على الصعيد احمللي اهتا اإليطالية أكرب صفق شهدت الساحة البنكية 2006 يف سنة غري أنه يف     

 مليار يورو بني بنكي 29.6، و هذا من خالل جمموعة من الصفقات اليت بلغت قيمة إحداها و اإلحتاد األورويب
"Banka Inteasa"  و"Sanpaolo IMI"  أما األخرى فكانت يف أكتوبر من نفس 2006و هذا يف أوت ،

يف صفقة بلغت  "Banca Popolare Italiana"و  "Banco Popolare di Verona"العام بني بنكي 
مليار يورو، لتليها صفقة أخرى يف نوفمرب من نفس السنة بقيمة أكرب من الصفقة اليت سبقتها حيث بلغت  8قيمتها 

 2اإليطاليني. "Banca Lombarada"و  "Banche Populari Unite"مليار يورو بني  6
 بريطانيا: 

الربيطانية يف التسعينيات على غرار بقية دول األوروبية جمموعة من عمليات االندماج  الصناعة البنكيةلقد عرفت      
، لتستمر البنوك الربيطانية على هذا النحو بعد هناية التسعينيات، حيث 20% أدت إىل تراجع عدد البنوك بنسبة 

و هو من أكرب البنوك " HSBC"الهلا مليار دوالر استحوذ من خ 16.2صفقة اندماج بقيمة  2003شهد عام 
 Household"الربيطانية و العاملية يف تلك الفرتة باحتالله للمرتبة الثانية عامليا على الشركة األمريكية 

International".3 
الربيطانية العديد من حماوالت اندماج أخرى فشلت يف بعضها على غرار  ما شهدت الساحة البنكيةك       

"Abbey National Lloyds"  و"TSB"  و هذا حبجة حماربة االحتكار و تشجيع املنافسة يف األسواق
"روايال  إال أن ذلك مل مينع جناح بعض حماوالت االندماج األخرى على غرار عملية االندماج اليت متت بني 4احمللية،

  5بنك أوسكوتالند" مع "ناشيونال و سيتمسرت بنك".
عمليات االندماج اخنفاضا ملحوظا يف أحناء أوروبا بلغ أقصاه مع بداية  تلية العاملية عرفظل األزمة املايف أمما      

، و مع ذلك كانت الصفقات اليت مت اإلعالن 2009حىت النصف الثاين من عام  2008النصف الثاين من عام 
قارنة مع الصفقات اليت مت مرضي إىل حد ما على الرغم من أهنا كانت أقل بامل 2009عنها يف اململكة املتحدة عام 

                                     
1-  Group Of Ten, Op-Cit, p 50. 

 .169، ص 167، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع   -2
3-  Group Of Ten, Op-Cit, p 54  
4- Rym Ayadi, Pujals Georges, Banking Consolidation in The European Union, Overview and Prospects, Research Report in 
Finance and Banking, Centre For European Policy Studies, N°34, April 2004, p36.  

 . 06بوعزوز عمار، دراوسي مسعود، املرجع السابق، ص  -5
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مليار يورو  2.8صفقة بقيمة تقدر حبوايل  29من حيث العدد و القيمة، فقد شهدت  2008تنفيذها يف عام 
  2008.1مليار يورو يف عام  4.1صفقة بقيمة تقدر بنحو  45باملقارنة بنحو  2009بنهاية عام 

 ر الحدود لإلتحاد األوروبي: ندماج المصرفي عببعض صفقات اال
 Entrium Direct"و هو بنك هولندي على  "Netherlands Bank (ING)"استحواذ بنك  -

Bankers"  مليون يورو. 275األملاين يف صفقة بلغت قيمتها 

األملاين يف صفقة قيمتها  "All Bank"و هو بنك أمريكي على  General Electric (US)""استحواذ بنك  -
  2يون يورو.مل 176

 مليار يورو. 1.2بصفقة قدرها  "Zaragozano Banco"على  "Barclays"استحواذ  -

 مليون يورو. 354للتأمني بقيمة قدرها  "Sirius"للتأمني على  "White Mountains"استحواذ جمموعة  -

   مليون يورو.   275بقيمة قدرها  "German on-Line Bank Entrium"على  "ING"استحواذ  -

من عام  )فلندي( يف نوفمرب "Sampo Bank Group")دنيماركي( و  "Danske Bank" االندماج بني -
 مليار يورو. 4يف صفقة بقيمة  2006

يف  2006ام )إيطايل( يف أكتوبر من ع "Cariparma")فرنسي( و  "Crédit Agricole" االندماج بني -
 مليار يورو. 3.8صفقة بلغت قيمتها 

ل من عام )تركي( يف أفري "Finansbank")يوناين( و " National Bank Of Greece" بنياالندماج  -
 مليار يورو. 2.29يف صفقة بلغت قيمتها  2006

، بقيمة قدرها 2006)تركي( يف ماي من عام  "Denizbank")بلجيكي( و  "Dexia" االندماج بني -
  3مليار يورو.1.89

                                     
 .183املرجع السابق، ص رمزي صبحي مصطفى اجلرم،  -1

2- Group Of Ten, Op-Cit , p 49.  
 .169، 168، ص 163، ص أعالهرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -3
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إثر  سستأ "BNP Pariba")إيطايل( حيث أن  "BNL"و  فرنسي() "BNP Pariba"االندماج بني بنكي  -
يا شرة عامل أوروبا و املرتبة العايف، ليحتل املرتبة األوىل "Pariba"و  "BNP"اندماج بنكني مها البنك الوطين لباريس 

 يد.من حيث خدماته املصرفية احلديثة و تسيريها لألصول يف ظل احلضور العاملي املتزا
، و حتولت جمموع  %100بنسبة  "BNP Pariba"فرع تابع ل  "BNL"فبعد عملية االندماج هاته أصبح      

على أساس االندماج احلاصل بينهما، و قد مت التنفيذ  "BNP Pariba"إىل  "BNL"األصول و اخلصوم  ل 
و صنفت  مليون يورو 9 و بلغت قيمة الصفقة1ليال، 12على الساعة  2007أكتوبر  01النهائي لالندماج يف 

  2على أهنا من بني أكرب عشر صفقات اندماج يف اإلحتاد األورويب يف تلك الفرتة.
 : تجارب االندماج البنكي في اليابان.ثانيالفرع ال

 ى أساس األحداثلتني علىل مرحاليابانية إ االندماج البنكي داخل الصناعة البنكيةميكن تقسيم مراحل تطور      
زمات بنكية بسبب األال اتاجالندماليت شهدها االقتصاد الياباين، و اليت انقسمت بني املرحلة اليت عرفت حمدودية ا

تصادي الذي شجع على (، و مرحلة االنتعاش االق2005-1980اليت شهدها االقتصاد الياباين خالل الفرتة )
 . 2005عادة املؤسسات املالية اليابانية لقوهتا املالية بعد عام االندماج بعد است

 .2005أوال: تطور عمليات االندماج البنكي في اليابان قبل 
يث يف الياباين، حع املصر جات يف القطا بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية يف اليابان وقع عدد قليل من االندما     

مانينيات و حىت بداية بنكا من الث 13صعيد الوطين و الدويل ثابتا عند ظل عدد البنوك اليت تعمل على ال
 االنغالق. لسياسة كومةالتسعينات، هذه الفرتة اليت متيزت بُنذرة االندماجات اإلقليمية يف ظل إتباع احل

عن طريق تقييد  يف إطار هذه السياسة حاولت السلطات التنظيمية اليابانية حتقيق االستقرار يف النظام املصريف     
املنافسة بني البنوك و إنقاذ البنوك املتعثرة من خالل طلبها من البنوك القوية حقن رأس املال للبنوك املتعثرة، 

 3أين طلبت احلكومة من البنوك الضعيفة االندماج مع البنوك القوية. ستجابت لذلك إىل غاية الثمانيناتفا
مبجموعة من  2003إىل وقت مبكر من  1990ل السنوات من الياباين خال لقد مر القطاع البنكي     

اإلضرابات، كان أوهلا انفجار الفقعات الذي تسبب يف فشل املؤسسات املالية الصغرية و املتوسطة احلجم يف النصف 

                                     
قتصادية و التسيري و العلوم التجارية، و بنوك و مالية، كلية العلوم اال قتصادية، فرع نقوديل شهادة املاجستري يف العلوم االندماج املصريف يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لنقوال زواوية، اال -1

  . 161، ص 158، ص 2009/2010جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
  .169، 168، ص 163، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -2

3- Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Consolidation Of  Banks In Japan Cause and Conséquence, Finantial Sector 
Development In The Pacific Rim, East Asia, Siminar On Economics, Volume 18, 2007, p 270. 
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عام و غريها من اخلسائر الكربى يف  1997األول من التسعينيات، أما ثانيها فتمثل يف فشل أغلبية املؤسسات يف 
 بدأت املؤسسات املالية اليابانية تستعيد قوهتا املالية و تقلل من املخاطر. 2005، إال أنه و فقط يف 2003

، حاولت العديد من البنوك استخدام 2003و  1997خالل السنوات الصعبة بني الفرتة املمتدة بني عامي      
ط باستمرار نتيجة اخلسائر النامجة عن القروض جمموعة من الطرق لتعزيز قواعدها الرأمسالية، بعدما تعرضت للضغ

اد يف رأس مال مجيع البنوك اليابانية اليت يتعني عليها احلخنفاض اال كذا  األرباح، و و املتعثرة و اخنفاض أسعار األسهم
و قواعد  املالفعلى الرغم من  حماولة االلتزام مبتطلبات رأس 1االلتزام مبعيار كفاية رأس املال وفقا ملقررات بازل،

وجدت خالهلا السلطات ف ،1997إال أن ذلك مل مينع تعرض البالد ألزمة مصرفية يف عام  اإلشراف و الرقابة
التنظيمية اليابانية صعوبة يف االحتفاظ بالنظام املغلق أو االستمرار يف االنغالق يف ظل التحرير املايل املتزايد يف 

ات مالية  أمهها بنك كبري من البنوك اليت تعمل يف املدينة، ففي و خاصة عندما فشلت ثالث مؤسس 2الثمانينات،
بنكا يف  20و الذي يعترب من بني أكرب " Hokkaido Takushoku Ban"اهنار  1997نوفمرب من عام 

 Nippon Crédit "و   "long Terme Crédit Bank"اليابان، كما اهنار بنكني آخرين يف نفس الشهر مها 

Bank  " قامت احلكومة بتقدمي مساعدات يف شكل قروض  1998و هو ما أدى إىل الشعور باألزمة، و يف مارس
لرفع نسبة كفاية رأس املال للبنوك الكربى لكن هذا مل يؤدي إىل اخلروج من األزمة اليت بقيت مستمرة، و هو ما أدى 

ن تسديد القروض اليت قدمت هلا، و من بينها إىل استيالء احلكومة اليابانية على جمموعة من البنوك اليت عجزت ع
و البنك األهلي  التجاري، و هبذا فإن احلكومة ترسل إشارة واضحة إىل البنوك األخرى اليت  LTCBاالستيالء على 

 3الزالت قائمة أن عدم كفاية رأس املال قد يؤدي إىل االهنيار املفاجئ.
وعة من التعديالت و اإلصالحات التشريعية املهمة يف يوليو كما قامت السلطات التنظيمية إزاء ذلك مبجم      

مثل مراجعة قانون مكافحة االحتكار، و الذي رفعت مبقتضاها احلظر املفروض على الشركات القابضة،  1997
         يفرض قيودا تنظيمية على الشركات القابضة كان   1947قانون مكافحة االحتكار لسنة  فإنفكما هو معروف 

راءات شكلية صارمة على تكوينها، أما بعد رفع احلظر مسح القانون اجلديد باحلصول على بعض الفوائد  اليت و إج
مسحت بتحول بعض الشركات اليت كانت داخل جمموعة الشركات القابضة إىل شركات مسامهة، مما أدى إىل تشجيع 

 4كدافع لتنشيط االندماج البنكي.  عمليات االندماج عن طريق سوق األسهم كما ساهم يف ختفيض التكاليف

                                     
1- Kimie Harada, Takatoshi Ito, Did Mergers Help Japaneses Mega-Banks Avoid Failure ? Analysis Of The Distance To Default  
Of Banks, Journal Of Japanese International Economies (25), 2011, p 1,2,3.  
2- Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 07, p 271. 
3- Kimie Harada, Takatoshi Ito, Op-Cit, p 04.    

 .188، 187، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -4
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من خالهلا   السلطات الرقابية شددت 1998ت التصحيحية السريعة يف عام حزمة من اإلجراءا تطبيق مت كما      
باإلضافة إىل إعادة هيكلتها ماليا و إداريا، كما مت  اسبة العاملية و إعادة رمسلة البنوككثريا على تطبيق معايري احمل

و اإلشراف عليها من قبل وزارة املالية  Financial Suprvision Agency (FSA)تدعيم هيئة الرقابة املالية 
Ministary Of Financeاليابانية خالل األلفية  رية من االندماجات يف الصناعة البنكية، مما أدى إىل موجة كب

ة بعدما رأت فيها الطريقة الوحيدة لتعزيز رأس ماهلا و جتنب الفشل بسبب عدم كفاية رأس املال من خالل اجلديد
 1و اقتصاديات احلجم و النطاق. (Synergy)االستفادة من التآزر 

لقد مت اإلعالن على العديد من صفقات االندماج كرد فعل عن هذه اإلجراءات التصحيحية اليت جاءت هبا      
   و املعروف سابقا باسم " Sakura Bank"و " Sumitomo Bank" لطات التنظيمية، حيث اندمج بنكيسال
"Mitsui Bank"   و كان هذا االندماج مهم جدا ألن كال البنكني كان عضوا أساسيا يف 2001نوفمرب  01يف ،

أعلن ثالثة من أكرب  1999أوت  20( شهرا قبل ذلك أي يف 18مثانية عشر ) 2جمموعة من املشاريع التقليدية،
          البنوك اليابانية عن إقامة اندماج من شأنه أن خيلق أقوى جمموعة مالية يابانية تتجاوز أصوهلا تريليون دوالر، 

و ينشط  1902و الذي تأسس عام  "Industrial Bank Of  Japan" و اشتملت على بنك اليابان الصناعي
يف ذلك السندات احلكومية و الشركات  نتيجة المتالكه طاقات هائلة و ذكية، لكن ما يف أعمال األوراق املالية مبا 

أقلقه هو إصداره سندات خلمس سنوات دون أن تكون مغطاة بسلفة حكومية مضمونة، لذلك كان عليه أن يندمج 
بنك فوجي "و  1971و الذي تأسس عام   Daiichi Kangyo"مع بنكني حمليني مها بنك "داي أتشي كانغو

Fuji Bank"  1973.3و الذي تأسس عام  
عة و تقدمي جمموعة من قامت البنوك املندجمة بوضع خطة خللق جمموعة مالية مع املنظمات املتخصصة التابهذا و      

هلا باإلضافة قطع  مكانة متميزةحيث أن هذا التحالف من شأنه أن يعطي  4التجارية و االستثمارية، اخلدمات البنكية
  5الطريق على كل من يفكر يف الوقوف و الصمود أمامهم.

 يل:التا و ميكن تلخيص هذا االندماج الثالثي الذي مت بني البنوك السابقة يف اجلدول     
 
 

                                     
 .194، 188، 187، ص السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع  -1

2- Kimie Harada, Takatoshi Ito, Op-Cit, p 02.    
 .106، 105، ص 1999جملة املصارف العربية، عمليات االندماج املصرفية: هل تسري ببطء؟ أيلول  -3

4 - Kimie Harada, Takatoshi Ito, Op-Cit, p 02. 
 .164مصريا، املرجع السابق، ص  حممود أمحد التوين، االندماج املصريف النشأة و التطور و الدوافع و املربرات و اآلثار مع نظرة على جتارب االندماج عامليا و عربيا و -5
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 : االندماج الثالثي لبنوك  (13-4) الجدول رقم
 Industrial Bank Of Japanو Daiichi Kangyo و Fuji Bank  

 Industrial البنك

Bank Of  

Japan 

 

Daiichi 

Kangyo 

 

Fuji Bank الكيان الجديد 
 

 التأسيس
 

 1902تأسس عام 
 فرع 49لديه 

 1971تأسس عام 
 فرع 381لديه 

 1973تأسس عام 
 فرع 340لديه 

 20مت االندماج يف 
 19991أوت 

 عدد العمال
 

 عامل 34817 عامل 13970 عامل 4752 عامل 16090

 مليون دوالر 56936 مليون دوالر 20818 مليون دوالر 14561 مليون دوالر 21007 حصة المساهمين
مليون  471033 إجمالي األصول

 دوالر
مليون  377381
 دوالر

مليون  415892
 دوالر

مليون  1264306
 دوالر

ى جتارب ثار مع نظرة علت و اآلربراحممود أمحد التوين، االندماج املصريف النشأة و التطور و الدوافع و امل المصدر:
 .106االندماج عامليا و عربيا و مصريا، املرجع السابق، ص 

اليت حدثت يف اليابان خالل الفرتة  البنكيةإن االندماجات الثالثة السابقة الذكر، كانت استجابة مباشرة لألزمة      
و بنك  "Sanwa Bank "، و قد ختللها اندماج ثنائي آخر بني بنكي 1998و  1997املمتدة ما بني 

"Tokai Bank"  و على عكس الواليات املتحدة و أوروبا تبقى 2،و لكل منهما قوة إقليمية 14/03/2000يف
من جمموع   %50دماجات اخلارجية عرب احلدود اليت شكلت أكثر من االندماجات الداخلية قليلة باملقارنة مع االن

 1999، ليتزايد عدد االندماجات بداية من 1990االندماجات و استمر هذا الوضع قرابة عشر سنوات بداية من 
  ، 2000مليار دوالر أمريكي يف عام  351نتيجة لإلصالحات التشريعية و الضريبية إذ بلغت الصفقات ما يعادل 

و يرجع ذلك باألساس إىل صفقات االندماج كبرية احلجم )من حيث القيمة( و إعادة هيكلة الشركات اليابانية 
اململوكة للدولة، و رغم ذلك إال أن أنشطة االندماج كانت أقل من غريها يف الدول املتقدمة األخرى، حيث كانت 

، يف حني مل تسجل سوى حنو 2007يف عام  (GDP)من الناتج احمللي اإلمجايل  %15متثل يف الواليات املتحدة 
  2007.3من الناتج احمللي اإلمجايل الياباين يف  03%

جديدة مالية أخرى يف اليابان و ذلك خالل الفرتة املمتدة ما مالية بعد سنوات من االستقرار، بدأت بوادر أزمة      
( عندها قام البنك املركزي بتشديد معايري تقييم و تصنيف البنوك املتعثرة، كما قام باستخدام 2003-2002بني )

ج عنه األصول الضريبية املؤجلة كجزء من رأس املال و قام بتقدمي شروط الحتياطات القروض املتعثرة، و هو ما نت
                                     

1- Kimie Harada, Takatoshi Ito, OP-Cit, p 02. 
2- Kimie Harada, Takatoshi Ito, OP-Cit, p 02.   

 .190، 189زي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص رم  -3
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 2003جمموعة من اآلثار على العديد من البنوك اليت أظهرت عجزا ضخما يف أعقاب هذه اإلجراءات، ففي ماي 
 1.و االستيالء عليه من قبل احلكومة لعدم كفاية رأس ماله "Resona"على سبيل املثال مت اإلعالن عن فشل بنك 

( عمليات اندماج ما بني البنوك 07سبعة ) 2002املالية إىل السنة  2000عرفت الفرتة من السنة املالية كما       
 ,Mizuho, Mitsui, Sumitomo"جمموعات من البنوك العمالقة و هي الكربى لتظهر بذلك ثالث 

ufj-Mitsubishi".2، كما شجعت احلكومة البنوك اإلقليمية و بنوك شينكني على االندماج 
إىل  1990ا بني رتة املمتدة مج اليت حدثت يف اليابان خالل الفإىل حاالت االندما  (14-4)و يشري اجلدول      

2004. 
 بين  رة الممتدة(: عدد البنوك اليابانية و عدد حاالت االندماج خالل الفت14-4الجدول رقم )

(1990-2004) 

 
 بنوك شيكين البنوك اإلقليمية البنوك الكبرى

 السنوات
عدد 
 البنوك

عدد 
 ندماجاتاال

عدد 
 البنوك

عدد 
 ندماجاتاال

عدد 
 البنوك

عدد 
 ندماجاتاال

1990 22 1 132 0 451 3 
1991 21 1 132 1 440 3 
1992 21 0 130 1 435 4 
1993 21 0 129 1 428 5 
1994 21 0 129 0 421 8 
1995 21 0 129 0 416 4 
1996 20 1 128 0 410 5 
1997 19 0 126 0 401 8 
1998 19 0 124 0 396 3 
1999 19 0 123 0 386 5(1) 
2000 18 1 119 1 371 7(2) 

                                     
1-  Kimie Harada, Takatoshi Ito, OP-Cit, p 02. 
2- Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 272. 
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2001 15 3 117 0 349 11(2) 
2002 13 3 116 0 326 15 
2003 13 0 110 2 306 14 
2004 13 0 107 3 298 7 
 (5)102 5834 9 1851 10 276 المجموع

Source : Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 271. 

 حيث تمثل:1 
 ن.االئتما بنوك متثل البنوك املتواجدة يف املدن، بنوك القروض طويلة األجل و البنوك الكبرى: -
 تضم البنوك اإلقليمية من الصنف األول و الثاين.البنوك اإلقليمية:  -
 .فلسةتستخدم للداللة على عدد عمليات االندماج للبنوك امل األرقام ما بين قوسين: -
هي املؤسسات املالية التعاونية  و،  1951من أنواع البنوك اليابانية مت تأسيسها يف عام متثل نوع  بنوك شنكين: -

ة ملنطقة أو مؤسساعمل يف أو ي اليت متول املشاريع الصغرية و املتوسطة و السكان احملليني، حيث أن أي شخص يقيم
أن تكون عضوا يف  متنع منموظف  300ميكن أن يصبح عضوا فيها، و كل املؤسسات اليت يفوق عدد موظفيها 

 شنكني بنك.
 .2005ثانيا: تطور عمليات االندماج البنكي في اليابان بعد 

تقليديا إن فصل سياسات احلكومة يف صناعة اخلدمات املالية يف القطاعات املتخصصة و عدم مساحها      
التجارية و اخلدمات االئتمانية و األوراق املالية و التأمني يتم بشكل  بنكيةباالندماج املايل، جعل تشغيل األعمال ال

سنوات  مخسالشركات القابضة العامة ملدة  1949منفصل و مستقل، و قد حصر قانون مكافحة االحتكار لعام 
 1997.2قبل أن يتم تنقيحه عام 

 من خالل يل عرب القطاعات املاليةفتح الطريق أمام التكامل املا 1997إن قانون مكافحة االحتكار املنقح لعام      
 ملختلفة.ابأن تصبح أحد األصول للمؤسسات املالية  (FHCs)السماح للشركات املالية القابضة 

ندماج و هو ما أدى إىل ظهور موجة من لقد حاولت البنوك الكربى اليابانية البقاء من خالل عمليات اال     
يف إطار خطة إلعادة التأهيل املايل اليت أصدرها وزير اخلدمات املالية  2005االندماجات يف وقت مبكر من 

، و اليت سبقها قيام احلكومة بتنقيح قانون مكافحة 2002يف شهر أكتوبر من عام  (TAKENAKA)"تاكيناكا" 

                                     
1- Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 271. 
2- Kimie Harada, Takatoshi Ito, OP-Cit, p 03. 
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بأن تصبح أحد األصول للمؤسسات املالية  (FHCs)للشركات املالية القابضة للسماح  1997عام يف االحتكار 
و هو ما ساهم يف استعادت  1املختلفة، مما أجرب البنوك على تطبيق معايري احملاسبة الصارمة للحد من قروضها املتعثرة،

أرباحا إضافية إجيابية  البنكيلقطاع حققت أغلب اجملموعات املالية يف ا حيثاليابانية لقوهتا املالية و رحبيتها  البنوك
، كما قامت بتسديد ديوهنا للحكومة اليت كانت قد اقرتضتها يف الفرتة بني 2007إىل  2005خالل السنوات من 

كانت نسبة   2008،و حبلول سنة  %8حتسنت نسبة كفاية رأس املال حيث فاقت  كما  1999و  1998عامي 
 2.%5القروض املتعثرة أقل من 

 71نتج عن ذلك اخنفاض البنوك املصنفة يف املرتبة الثانية و اليت تعمل داخل املقاطعات التابعة للواليات من لي     
املختصة بتمويل ( Cooperative Banks)، و البنوك التعاونية 2005بنكا يف عام  48إىل  1980بنكا يف عام 

بنكا  301إىل   1980بنكا عام  462فضت من املشاريع الصغرية و اليت تعمل داخل الواليات املختلفة فقد اخن
  2005.3يف عام 

ة حدٍّ ما مقارن ذرة إىلجية حأما خبصوص االندماجات عرب احلدود فقد اتبعت البنوك اليابانية سياسة اندما     
مقارنة  2007يف عام  %17لتصل إىل  %3بنظريهتا األمريكية و األوروبية، و مع ذلك فقد عرفت ارتفاعا بلغ 

  .2005بعدد االندماجات عرب احلدود لسنة 
اليابانية أقل تأثريا مقارنة بالواليات املتحدة  على الصناعة البنكية 2008عاملية لسنة لقد كان وقع األزمة ال     

بقية  وراجع طفيف، األمريكية و أوروبا، حيث استمرت البنوك اليابانية يف االندماج حىت أثناء األزمة رغم تسجيل ت
الذي عرف تراجعا ملحوظا،  2007على العموم تسري على نفس وترية ما قبل األزمة باستثناء الربع األخري من عام 

و حىت هناية  2008)عز األزمة( شهد أكرب عدد من االندماجات مقارنة ببقية فرتات  2008فالربع األخري من عام 
ية الصغرية اختذت من االندماج مع بعضها البعض خمرجا لتوخي خماطر اإلفالس ، و يبدوا أن البنوك اليابان2009عام 

  4أو التصفية.
 
 
 
 

                                     
1 - Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 272. 
2 - Kimie Harada, Takatoshi Ito, OP-Cit, p 02.  
3- Kaoru Hosono, Koji Sakai, Kotaro Tsuru, Op-Cit, p 02. 

 .196، ص املرجع السابقرمزي صبحي مصطفى اجلرم،  -4
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 : تجارب االندماج البنكي في الدول العربية.المطلب الثالث
يلعب القطاع املصريف العريب دورا حموريا يف تنمية االقتصاد العريب من خالل متويل قطاع األعمال و التجارة             

و االستثمار باإلضافة إىل توفري التمويل الالزم لألفراد لتلبية االحتياجات املختلفة و يف مقدمتها متويل التجارة 
تريليون دوالر يف  3.31مبوجودات ختطت عتبة   1،بنكيةمؤسسة  430اخلارجية، و يضم القطاع العريب أكثر من 

تريليون دوالر  2.07، أما ودائعه فبلغت 2014العام  عن هناية %8.6بزيادة نسبتها حوايل  2015هناية العام 
 2014.2باملقارنة مع العام  %3.8حمققة نسبة منو يف حدود 

ية رت دراسات غربِ بية أشالبنوك األجناعلى الرغم من هذه اإلحصائيات اليت تبدو إجيابية إال أنه و باملقارنة مع      
ة عن إن معظمها عبار منها ف حمدود العربية وفقا للمعايري العاملية املستخدمة، فباستثناء عدد البنوكإىل تدين حجم 

ن حيث ألوىل ما بنوكحيتل أي مصرف عريب مكانة بني ال وحدات صغرية احلجم و حمدودة رأس املال، حيث ال
 وكمقارنة بالبن فبقى ضعيهتا يداالعربية و إمجايل موجو  عدد البنوك أو من حيث رأس املال، و أضافت أناملوجودات 

   العاملية.
رنة مع نوك مقاصغر حجم الب العريب و املتمثلة يف ون إىل جوانب الضعف يف اهليكل البنكيكما أشار باحث     
 و السوقالقتصاد ع حجم ااسب ماليت ال تتن و التمصرف الزائداألخرى احمللية و الدولية، و انتشار ظاهرة  البنوك

من جممل  دد قليلصيب عنالعريب ككل، إىل جانب ارتفاع  كذا عدد السكان و حجم القطاع البنكي  و املصرفية،
القطرية، إمجايل أصول البنوك  من %45األمر الذي حيد من املنافسة، فمثال  ميلك بنك قطر الوطين  األصول البنكية

       ة العاملة يف مصر، صارف التجاريمن إمجايل أصول امل %70و يف مصر متتلك أربعة مصارف جتارية حكومية 
 يل أصول القطاع البنكيمن إمجا %57و ميتلك البنك األهلي و البنك السعودي األمريكي و بنك الرياض حوايل 

 لدولة.اة يف العامل اتية أكثر من نصف إمجايل أصول البنوكإمار  بنوكالسعودي، فيما متتلك مخسة 
العربية، بأهنا  أثناء تقييمها جملموعة من أهم البنوكؤسسة "ستاندرد أندبورز" و يف هذا السياق وصف تقرير م     
تقليدية جدًّا و غري راشدة بصورة كافية ملواجهة املنافسة األجنبية، إضافة إىل معاناهتا و عجزها عن متويل  بنوك

األسواق العربية عاجاًل أم  املشاريع العمالقة و الصفقات الضخمة، و أهنا مرشحة ملواجهة مصاعب مجة مع انفتاح
 3آجالً.

                                     
 .24ص  2013متخصصة، ديسمرب إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية  -1
 .16ص  2016إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، مارس   -2
 .107نزار قنوع، طرفة شريقي، روال غازي إمساعيل، املرجع السابق، ص   -3
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العربية حباجة ماسة إىل عمليات االندماج سواء اقتصر ذلك على املستوى احللي أو  و لذلك فاألجهزة البنكية     
إال أن الدعوة الندماج  1أكثر تكامال و كفاءة، بنكي عريبعرب حدود الدول العربية من أجل الوصول إىل سوق 

باألمر السهل خاصة يف ظل عدم توفر أطر تشريعية و تنظيمية من شأهنا توفري احلماية خاصة إذا  العربية ليس البنوك
 2ما متتعت باملرونة الكافية ملسايرة املستجدات العاملية.

رن العاملية يف عقد التسعينات من الق د اإلسرتاتيجيات الرئيسية لدى البنوكأح شكل االندماج البنكيلقد      
م لدى القطاعات البنكية كبرية و متنوعة، إال أنه بقي خيارا ثانويا بشكل عا  خالل صفقات اندماجاملاضي من 

مقارنة مبوجة االندماجات على الصعيد العاملي، ففي حني فاق  و قيمةً  الذي عرفت صفقات متواضعة عدداً  العربية
مل يتجاوز الثالثون حالة يف الدول العربية كان عدد عمليات االندماج يف العامل أربعة آالف حالة يف التسعينيات فإنه 

و اقتصرت معظمها فقط على البنوك داخل الدولة الواحدة و مل تظهر الكثري من  3نصفها تقريبا يف لبنان،
العربية خالل  االندماج اليت شهدهتا الساحة البنكية و اجلدول التايل يظهر أهم صفقات 4االندماجات عرب احلدود،

 التسعينيات.
 ات.التسعيني خالل الفترة التي شهدتها الساحة المصرفية العربيةحاالت االندماج  أهم(: 15-4الجدول )

 99 99 98 98 98 98 97 94 91/99 93/99 سنوات االندماج
 البحرين السعودية املغرب تونس  عمان األردن السعودية عمان مصر لبنان الدولة     

 1 1 1 1 1 1 1 1 17 23 عدد االندماجات

 بنك القاهرة بنك األهلي العماين عدة بنوك عدة بنوك البنك المندمج
 السعودي 

الشركة األردنية 
 لالستثمارات 

 املالية   

 بنك عمان 
 البحرين   

 و الكويت

 بنك تونس
 لالستثمارات

 البنك الشعيب
 املركزي    

 البنك   
 السعودي  
 املتحد  

 البنك    
 السعودي 

 العاملي   
 البنك    بنك مسقط عدة بنوك عدة بنوك البنك الدامج

 السعودي 
 التجاري  

 املتحد  

 بنك فيال 
 و لبنان   

 لالستثمار

 بنك عمان 
 التجاري

 االحتاد
 الدويل 

 للبنوك

 جمموعة 
 البنوك  
 الشعبية 

 البنك   
 السعودي 
 األمريكي

 بنك   
 اخلليج

 األول  

 .07ص  السابق،املرجع بوعزوز عمار،  المصدر:
      

 
 
 

                                     
 .162ضيف روفيه، املرجع السابق، ص  -1
 .163، ص املرجع نفسه -2
 .43، ص املرجع السابقحوحو سعاد،  -3
 .107، ص 2000إحتاد املصارف العربية، القطاع املايل العريب يف مواجهة عصر اإلندماج و التملك )جتارب و خربات(، فيفري  -4
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حيث شهدت أول  أن مصر كانت السباقة يف عمليات االندماج (15-4رقم ) يالحظ من خالل اجلدول     
 23بلغت  الندماج اليتا، يف حني احتلت لبنان املرتبة األوىل من حيث عدد عمليات 1991عملية اندماج عام 

 لك الفرتة.ان يف تقية البلدية اندماج واحدة يف بسوى عمل صفقة اندماج يف مصر، بينما مل حتدث 17صفقة مقابل 
العامل، فالواليات املتحدة  عرب من إمجايل عمليات االندماج البنكي %5إن هذه االندماجات ال متثل سوى      

، أما يف 1998صفقة اندماج يف سنة  7000، مث 1992عملية اندماج عام  9000األمريكية وحدها شهدت 
 30و صلت إىل  مث 450بنك إىل  800عمليات االندماج إىل اخنفاض  عدد املؤسسات املالية من فرنسا فأدت 

 1بنك و مؤسسة مصرفية يف نفس الفرتة.
 عصفت باالقتصاد العاملي، مما اليت 2008 لسنة لقد أصبحت البنوك العربية أكثر حتفظا جراء األزمة العاملية      

 34لتصبح بنحو  67%بة ماج يف مشال إفريقيا و منطقة الشرق األوسط بنسأدى إىل اخنفاض قيمة صفقات االند
 .2008مقارنة بقيمة الصفقات اليت أعلن عنها يف عام  2009مليار دوالر أمريكي عام 

إىل ما  2008صفقة يف عام  465فمن حنو  % 24أما من حيث العدد فعرفت الدول العربية اخنفاضا بنسبة      
، لتستمر صفقات االندماج البنكي يف االخنفاض لتبلغ حسب مؤسسة "كابيتال 2009عام  صفقة يف 353يقارب 

 2010.2صفقة خالل شهر أكتوبر  22لينك جلوب" املصرية املتخصصة يف االندماجات حوايل 
 يف ظل األزمة إىل عمليات االندماج اليت يف الصناعة البنكيةو تتمثل أهم أسباب اخنفاض صفقات االندماج      

شهدهتا الدول العربية قبل األزمة، و اليت أدت إىل تكوين كيانات عمالقة و ال هتدف ملزيد من االندماجات مع غريها 
 اج البنكي اليت شهدهتا الساحة البنكيةعلى األقل يف فرتات عدم االستقرار، و فيما يلي استعراض ألهم جتارب االندم

 3العربية.
 .مصرفي  بنكيندماج ال: تجارب االالفرع األول

أربعني مصرفا، تدير شبكة من الفروع  2015يف هناية الفصل األول من العام  املصري البنكيضم القطاع      
 106914املصري  ا بلغ عدد العاملني يف القطاع البنكي، كمماكينة صراف آيل 7855و فرعا  3753بلغت 
 4موظفا.

 
 

                                     
 .07، ص املرجع السابقبوعزوز عمار، دراوسي مسعود،  -1
 .264رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
 .266، ص 264، ص املرجع نفسه -3
 .11، ص 2016كانون الثاين/نوفمرب   ،422ف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد إحتاد املصار  -4
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 الرابعة بني القطاعات البنكية املرتبة 2015الفصل الثالث من عام املصري يف هناية  احتل القطاع البنكي لقد     
رتتيب ة، و بالنسبة لري نفطيية غللدول العرب املرتبة األوىل بني القطاعات البنكية العربية من حيث حجم األصول، و

 63.7 هلصو حيث بلغت أ املصرية، يتصدر "البنك األهلي املصري" البنوك املصارف املصرية من حيث املوجودات
 ة(، و هي بذلك شكلت حوايل)و هي أحدث البيانات املتوفر  2014مليار دوالر يف هناية الفصل الثاين من العام 

  مليار دوالر  38.3املصري. تاله "بنك مصر" بأصول بلغت حوايل   من جمموع أصول القطاع البنكي 23.2%
 هناية يف 20.1 لغت حوايلالتجاري الدويل" بأصول باملصري، مث "البنك  من جممل القطاع البنكي %13.9 بنسبة
 . 2014العام 
عريب أعلى نسبة منو يف املوجودات بلغت  بنك 100املصرية املدرجة يف الئحة أكرب  سجلت البنوك كما      

 و من املتوقع أن يشهد القطاع البنكي هذا اإلقراض للقطاعني العام و اخلاص،نتيجة لتعايف  2014عام  18.32%
املصري املزيد من النمو و االستقرار و ذلك بسبب استقرار األوضاع السياسية، باإلضافة إىل اجلهود الرقابية الكبرية 
اليت اعتمدها البنك املركزي املصري لتعزيز االستقرار، و أبرزها اإلجراءات املتعددة لوقف التالعب بسعر صرف اجلنيه 

 16445.2ات النقد األجنيب، حيث بلغ صايف االحتياطات الدولية و مكافحة السوق السوداء و زيادة احتياط
 2015.1مليون دوالر يف هناية ديسمرب 

و مدى  بشكل كبري بالنظم االقتصادية السائدة 1963سنة لقد تأثرت جتارب االندماج البنكي يف مصر منذ      
بعرض جتارب االندماج يف مصر من خالل على هذا الضوء سنقوم و  2يف العامل، االنفتاح على التطورات البنكية

 أربعة مراحل أساسية على النحو التايل:
 مرحلة الستينات: وال: أ

نتيجة للتحول  البنوك و السيطرة على اجلهاز البنكي لقد تأثر القطاع املصريف املصري بقيام احلكومة بتأميم     
  3على فروع البنوك األجنبية العاملة يف مصر، الذي شجع استحواذ بنوك القطاع العام 1963االشرتاكي يف عام 

الذي يهدف إىل متصري البنوك يف مصر من خالل تأسيس العديد من البنوك املصرية  1957مبوجب القانون رقم 
    "الذي تأسس من أجل شراء " بنك باركليزبغرض شراء البنوك الفرنسية و االجنليزية، على غراء "بنك اإلسكندرية" 

حتاد التجاري" لشراء "البنك الشرقي"، كم مت بيع بنكي "الكردي ليونيه" و "اخلصم الباريسي" إىل "بنك و "بنك اال
 4القاهرة" و بنكي "الرهونات املايل" و "العثماين" إىل بنكي"التضامن املايل" و "اجلمهورية" على الرتتيب.

                                     
 .18، ص 14، ص 11، ص 2016، كانون الثاين/نوفمرب 422إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -1
       .51، ص 2005ثالثون، قتصادية، اجمللد السابع و ، النشرة االسكندريةاإلإدارة البحوث و الرتمجة، بنك  -2
 .51، ص 2005قتصادية، اجمللد السابع و ثالثون، سكندرية، النشرة االبنك اإل -3
 .233طفى اجلرم، املرجع السابق، ص رمزي صبحي مص -4
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ن أجل تأميم البنوك املصرية إىل اخنفاض عدد املصرية لعمليات االندماج م لقد أدى تشجيع السلطات البنكية     
 مخسبنوك جتارية و  مخس، و تنقسم إىل 1906بنك يف عام  32بنوك فقط مقابل  10البنوك العاملة يف مصر إىل 
احد للتسليف الزراعي             بنوك عقارية و بنك واحد للتنمية الصناعية و بنك و  ثالثةبنوك متخصصة، منها  

 1و التعاوين.
     يف إطار تأميم البنوك  1963املصرية يف عام  االندماج اليت شهدهتا الصناعة البنكيةو تتمثل أهم عمليات      

  2و متصريها و تدعيمها فيما يلي:
 اندماج "بنك النيل" و "بنك االسترياد و التصدير" يف "بنك اإلسكندرية". -
كا" و "البنك وف أمريأونال يطايل املصري" و "ذي فرست ناشياندماج "البنك التجاري اإليطايل" و "البنك اإل -

 ري".لي املصاأله التجاري اليوناين" و "البنك املصري لتوظيف األموال" و "بنك التجارة" يف "البنك
"بنك  وملايل" اضامن مت دمج كل من "بنك مصر السويس" و "البنك األهلي التجاري السعودي" و "بنك الت -

 مصر". سوارس" يف "بنك
 اندماج "بنك اإلحتاد التجاري" يف "بنك القاهرة". -
 اندماج "بنك اجلمهورية" يف "بنك بورسعيد". -

احلكومة املصرية عام من قبل إن البنوك اليت تعاين من عسر مايل و مل تشارك يف عمليات االندماج املدعومة      
ا بقية البنوك اليت قامت بعمليات اندماج مع بنوك تعرضت للتصفية اجلربية و بلغ عددها سبعة بنوك، أم  1963

بفعالية يف خطط التنمية  مشاركةعلى وجودها و  ةافظحمأخرى حملية و فروع بنوك أجنبية استجابت ملتطلبات املرحلة 
 3اليت تتسق مع احتياجات املرحلة.

 مرحلة السبعينات و الثمانينات:  ثانيا:
 يف ظل التحول حنو التحرر االقتصادي صرية سياستها الداعمة لالندماج البنكيامل بنكيةلقد واصلت السلطات ال     

الذي يهدف يف مضمونه إىل تشجيع عمليات  ،1971لسنة  2422من خالل صدور قرار رئيس اجلمهورية رقم 
أدى إىل اخنفاض عدد االندماج بني البنوك احمللية ملواجهة املنافسة الشرسة املفروضة عليها من قبل البنوك األجنبية، مما 

بنك " " وبنك القاهرة" " وبنك مصر" " والبنك األهلي املصري"بنوك جتارية تتمثل يف  4البنوك جمددا إىل 
 "البنك العقاري العريب"و بنكني عقاريني مها  "بنك التنمية و االئتمان الزراعي"و بنك زراعي متثل يف  "،اإلسكندرية

                                     
 .234، 233رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1
 . 165، ص السابقضيف روفيه، املرجع  -2
 .30، ص 2003(، مارس 79و استحواذ البنوك يف مصر الفرص و احملاذير، ورقة عمل رقم )نبيل حشاد، دمج  -3
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على  1971و هذا نتيجة لصفقات االندماج البنكي اليت مت إبرامها يف عام  1،"البنك العقاري املصري"و 
يف  "بنك بور سعيد"و  "البنك العقاري املصري"يف  "االئتمان العقاري"غرار الدمج القسري  لبنك 

 2.البنكيالرتكيز  التقليل من هبدف "بنك مصر"
الذي يهدف إىل تنظيم آليات  1981نة يف س 159كما عرفت هذه املرحلة صدور قانون آخر حتت رقم       

موحد، و كذا قواعد االندماج و أحكامه  باعتبار البنوك شركات  بنكإىل  بنوكاالندماج و إجراءات نقل ملكية عدة 
 3بنك التنمية الصناعية"  يف "بنك اإلسكندرية"."مسامهة، ليتوج ذلك بدمج 

 مرحلة التسعينات:  ثالثا:
العاملية نتيجة  بنكي عددا و قيمة يف الصناعات البنكيةلقد شهت فرتت التسعينات أكرب عمليات االندماج ال     

، اليت امتد صداها إىل القطاع للتحرر املايل املتزايد و التطور الكبري يف تكنولوجيا االتصال بفعل تسارع خطى العوملة
 5و من أمهها:  4ندماجاملصري الذي شهد العديد من صفقات اال البنكي

و مساعدته بنكي لسوق الة يف اى التحرك و املنافسو إعطاءه قدرة أكرب عل "البنك الوطين"هبدف تدعيم رأس مال  -
لوطنية" "بنوك التنمية ا مت القيام بالدمج الرأسي خلمسة عشرة بنكا من 1992على تنويع منتجاته مت يف عام 
 لطوعي.ادماج يسي بالقاهرة و يعد هذا االندماج مثاال لالنباحملافظات مع "البنك الوطين" الرئ

 د حقوقهم كاملةضمان ر  وملصري" ااملودعني الذين تضرروا من اهنيار "بنك االعتماد و التجارة أموال هبدف إنقاذ  -
يف "بنك  سراإىل دجمه ق 1993 باإلضافة إىل جتنيب هذا البنك املتعثر خطر التصفية،  جلأ البنك املركزي يف عام

 مصر".
 ، نتيجة1998ام رك يف عنيويو باستحواذ "بنك األهلي املصري" على "البنك العريب األمريكي" الذي يتواجد مقره  -

  أمريكاالبنوك األمريكية يف ألزمة اليت تعرضت هلاا بسببمليون دوالر  20مليون إىل  100الخنفاض رأس ماله من 
 الالتينية يف منتصف الثمانينات.

 "البنك يفملصري" قاري اقوي متخصص يف متويل اخلدمات العقارية، مت دمج "البنك الع بنكيف خلق كيان هبد -
 حتت اسم "البنك العقاري املصري العريب". 1999العقاري العريب" يف عام 

 
                                     

 .235املرجع السابق، ص رمزي صبحي مصطفى اجلرم،  -1
 .174حممود أمحد التوين، املرجع السابق، ص  -2
 .52، 51، ص 2005قتصادية، اجمللد السابع و ثالثون، بنك اإلسكندرية، النشرة اال -3
 .235، ص أعالهصبحي مصطفى اجلرم، املرجع رمزي  -4
 .53، 52، ص 2005قتصادية، اجمللد السابع و ثالثون، بنك اإلسكندرية، النشرة اال -5
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 اندماجات البنوك المصرية في القرن الحادي و العشرون:  رابعا:
ة اخلدمات املالية و انفتاح األسواق املالية املصرية أمام املؤسسات املالية العاملية يف ظل تطبيق اتفاقية حترير جتار       

أصبحت البنوك املصرية تتعرض ملنافسة شرسة من قبل البنوك األجنبية، يف ظل معانات الكثري منها من تفاقم الديون 
فتح اجملال أمام االندماج كفرصة لتطوير  املتعثرة اليت تتطلب املزيد من املخصصات على حساب أرباحها املتدنية، مما

 1بنيتها التكنولوجية و إسرتاتيجيتها التنافسية اليت تتطلب ميزانيات ضخمة.
حات االقتصادية و يف قامت السلطات املصرية يف هذه الفرتة بإجراء جمموعة من اإلصال ذلك و لتحقيق     

دي الكفيل بتوقري بيئة مالئمة لذلك،من خالل مترير العديد اليت اعتمدت كثريا على اإلصالح النقمقدمتها البنكية 
ص اخلا 2003لسنة  88من القانون رقم  41من القوانني اليت تشجع على االندماج و يف مقدمتها املادة رقم 

 منه البنوك املرشحة للدمج اإلجباري من بني تلك 79و النقدي، كما تضمنت املادة  بالبنك املركزي و اجلهاز البنكي
اليت تعاين من عجز األصول عن تغطية التزاماهتا و اخنفاض إيراداهتا، باإلضافة إىل اخنفاض حقوق محلة األسهم لدى 

املصرية بذلك بل أقبلت على  ا، و مل تكتف السلطات البنكيةهذه البنوك عن قيمة املخصصات الواجب تكوينه
 1725يف بنوك كبرية و قوية و يف مقدمتها القرار رقم  إصدار قوانني خاصة بإنقاذ البنوك الصغرية من خالل دجمها

البنك املركزي إلزام كافة البنوك العاملة يف على ، و قد فرضت السلطات البنكية قبل ذلك 2004الصادر يف سنة 
    2003.2الصادر يف عام  88مبوجب القانون رقم  %10إىل  %8مصر على رفع رأس ماهلا من 

املصري يف تلك  الندماج و االستحواذ يف السوق البنكيو قد شجع ذلك على تنفيذ العديد من عمليات ا     
 3الفرتة،  و لعل أمهها ما يلي:

و بقيمة قدرها  %84.2سبة على "بنك مصر رومانيا" بن "بلوم مصر"استحواذ "بنك لبنان و املهجر" و املسمى  -
 .2004 مليون جنيه مصري يف ديسمرب 497.9

 100 بقيمة قدرها %100بة " بنساستحواذ "الشركة املصرفية العربية الدولية" على "بنك بورسعيد الوطين للتنمية -
 .2005مليون جنيه مصري يف أغسطس 

طوة خنك املركزي يف علن الباصة أقوي قادر على منافسة البنوك القائمة سواء العامة أو اخل بنكيهبدف إجياد كيان  -
 .2005غري مسبوقة عن دمج "بنك القاهرة" يف "بنك مصر" يف سبتمرب  تارخيية

                                     
 .53، ص املرجع أعاله سكندرية،بنك اإل -1
 . 243، ص 239 ،235 رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص -2
 .244، ص 239، ص نفسهاملرجع   -3
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و بقيمة  %90.6سبة ، بن2005استحواذ بنك "األهلي سوستيه جنرال" على "بنك مصر الدويل" يف سبتمرب  -
 مليار جنيه.  2.4جتاوزت 

مية" يف شهري أكتوبر          استحواذ "البنك األهلي املصري" على كل من "بنك املهندس" و "بنك التجارة و التن -
، و هو األمر الذي من املمكن أن ينتج عنه عدد من النتائج اإلجيابية السيما على 2005و ديسمرب على الرتتيب 
 1الوضع التنافسي للبنك.

 02من رأس مال "البنك املصري التجاري" يف  %87.97استحواذ "بنك برييوس اليوناين" على حصة قدرها  -
 2، ليتغري اسم "البنك املصري التجاري" إىل "بنك برييوس مصر".2006يناير 

نك املصري لى "البية" عاستحواذ "بنك كريدي أجريكول" و "شركة املنصور" و "املغريب لالستثمار و التنم -
 .2006مليون جنيه مصري يف فيفري  1637.2يف صفقة بلغت قيمتها  %56.2األمريكي"، بنسبة 

و بقيمة  %99.7سبة " )جمموعة عودة سردار( على "بنك القاهرة الشرق األقصى"، بناستحواذ "بنك عودة -
 .2006مليون دوالر أمريكي يف مارس  93.8

يف صفقة  %29.9بة بنس "بنك مصر إيران للتنمية"على  "ستثمار القومي، استحواذ "بنك اال2006أفريل  -
 مليون دوالر أمريكي. 18.7قدرها 

     ملصرف اإلسالمي"          صري املتحد" و "او هم "امل 2006بدمج ثالثة بنوك يف يوليو قام البنك املركزي  -
 مليار جنيه مصري. 02و  "االستثمار و التنمية"، برأس مال قدره 

التجاري و البحري" يف  من "بنك اإلسكندرية %94.8استحواذ "بنك االحتاد التجاري اإلمارايت" على نسبة  -
 مليون جنيه مصري. 245يف صفقة بلغت قيمتها  2006أغسطس 

، بقيمة 2006بيع جزء من رأس مال "بنك اإلسكندرية" إىل "جمموعة سان اإليطالية" للخدمات املالية أكتوبر  -
 3مليون يورو. 1.6قدرها 
األجنبية الكربى نتيجة  ت األربع األخرية خروج عدد من البنوكل السنوااملصري خال و قد شهد القطاع البنكي       

لرتاجع االستقرار السياسي و األمين الذي ضاعف من املخاطر التشغيلية، و يضاف إىل ذلك سوء الوضع املايل 
و بنك "يب  قام بنك "سوسيتيه جنرال"حيث ، البنوكو الوضع االقتصادي يف دول هذه  اسرتاتيجيتهالبعضها و تغيري 

      ، 2014أن يب باريبا" الفرنسيان ببيع وحدتيهما يف مصر، مث تبعهما تنازل "البنك العماين" عن رخصته يف العام 

                                     
 . 50، ص 1999ندماج املصريف، القاهرة، قتصادية و اإلدارية لالندماج املصريف، ندوة األبعاد االقتصادية لالعبد العظيم، اآلثار االمحدي  -1
 .60، 61، ص 2005قتصادية، اجمللد السابع و ثالثون، سكندرية، النشرة االبنك اإل -2
 .245، ص 244رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -3
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استحوذ "البنك العريب اإلفريقي الدويل" على قروض و ودائع "بنك نوفا سكوشيا" الكندي،   2015و خالل عام 
مليون دوالر  140فظة التجزئة املصرفية ل"سييت بنك األمريكي" بقيمة كما استحوذ "البنك التجاري الدويل" على حم

البنك األهلي الكوييت" باالستحواذ على بنك "برييوس "مليون دوالر من الودائع، كما قام  190من األصول و 
ليصبح "البنك األهلي  سم البنكمليون دوالر، و اقتضت الصفقة تغيري ا 150مصر" يف صفقة بلغت قيمتها 

 1مصر". -لكوييتا
 .لبنانفي  لبنكيندماج ا: تجارب االالفرع الثاني

ستثمار و التسليف املتوسط لال بنك 16، و بنك جتاري 46موزعا بني  بنكا 67يضم القطاع املصريف اللبناين      
ة من أغلبي ملوكةامل بنوكنب الة تلك البنوك فإىل جاو الطويل األجل، و مخسة مصارف إسالمية، أما بالنسبة مللكي

 مصارف أجنبية. 4بية، و مصارف عر  7مصرفا ذات مسامهة عربية أكثرية، و  11مسامهني لبنانيني، يضم القطاع 
فرعا داخليا، كما  1060 العاملة يف لبنان حوايل بلغ العدد اإلمجايل لفروع البنوك 2015و يف هناية العام      

 2مدينة يف اخلارج. 89بلدا و  32يف  بنك لبناين 18اللبنانية شبكة انتشار خارجي واسعة عرب تواجد  طورت البنوك
العربية و العاملية نسبة إىل حجم االقتصاد  و بذلك يعد القطاع البنكي اللبناين من أكرب القطاعات البنكية     

التجارية من  عقد األخري حيث زادت موجودات البنوكلقد منا القطاع املصريف اللبناين بشكل كبري خالل او الوطين، 
،         2014هاية الفصل الثاين من عام مليار دوالر بن 170إىل حوايل  2005مليار دوالر بنهاية  68.5حوايل 

 فعلى الرغم من الظروف التشغيلية، %147.6و بذلك تكون نسبة منو املوجودات خالل الفرتة املذكورة قد بلغت 
وضعه يف فئة "مستوى منخفض لقابلية التعرض  "فيتش"اللبناين حظي بتقييم من وكالة  ال أن القطاع البنكيالصعبة إ

م ، و الذي حيدد تراك"Macro-Prudential Indicator"قطاعا آخر على مؤشر  73للضغوط" إىل جانب 
يفات خالل سنتني متتاليتني، سعر نتيجة جملموعة من املتغريات )كنمو التسل الضغوط احملتملة يف األنظمة البنكية

مماثل  ىاللبناين يف مستو  ها(، كما وضعت "فيتش" القطاع البنكيالصرف احلقيقي، أسعار األسهم احلقيقية و غري 
 3السعودي. ملستويات القطاع البنكي

هذا ملا شهدته الصناعة نضجا و أما يف جمال االندماج البنكي فتعترب التجربة اللبنانية من بني أكثر الدول العربية      
و يرجع ذلك  4بنك موزعة بني حملية و فروع لبنوك أجنبية، 83اللبنانية من صفقات اندماج مست أكثر من  البنكية

                                     
 .11، ص 2016، كانون الثاين/نوفمرب 422إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -1
 .10، ص 2016، مارس 424إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -2
 .60، 59، 58ص  2014، أكتوبر 407إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -3
 .169، املرجع السابق، ص ضيف روفيه  -4
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اللبنانية اليت مل تتواىن سن جمموعة من التشريعات املشجعة لالندماج  سا إىل الدعم املستمر للسلطات البنكيةأسا
و الذي سهل عمليات االندماج خالل فرتة مخس سنوات  1993الصادر يف جانفي  البنكي، و لعل أمهها القانون

  2003،1سنوات أخرى تنتهي يف يناير  5، ليتم متديدها إىل  1998ابتداء من هذا التاريخ أي إىل غاية 
مرحلة و  هو ما جعل لبنان حتتل الصدارة أمام بقية الدول العربية من حيث صفقات االندماج ، خاصة يف      

و من أمثلة ذلك عملية االندماج بني "بنك بيبلوس" و "البنك  2صفقة اندماج، 23التسعينات اليت عرفت حوايل 
متقدما على جمموعة  البنكي اللبناين، لريتقي الكيان اجلديد إىل املرتبة األوىل يف السوق 1997اللبناين للتجارة" عام 

 لصفقة كما يلي:ذه اكشف التفصيلي هلو ميكن توضيح ال 3الكربى يف لبنان، البنوك
 (.1997م )أرقا "(: اندماج "بنك بيبلوس" و "البنك اللبناني للتجارة4-16الجدول رقم )

 البنك اللبناني بنك بيبلوس المؤشرات
 للتجارة

 بنك بيبلوس
 الجديد

 المرتبة
 بعد الدمج قبل الدمج

 3 3 3778.4 911.6 2766.7 مجموع الميزانية
 3 3 3488.7 800.7 2688.0 الموجودات

 3 4 2607.8 632.2 1970.6 ودائع العمالء
 1 2 325.8 83.0 242.8 حقوق المساهمين

 .171، املرجع السابق، ص حممود أمحد التوينالمصدر: 
    اللبنانية اندماج أربعة بنوك و هي "يوين بنك" و "بنك املغرتب" و "ليتكس بنك"  كما شهدت الساحة البنكية      

 250و "البنك اللبناين للتجارة"  لتكوين بنك جديد حتت اسم  "البنك اللبناين املتحد" الذي قدر رأس ماله ب 
أما من أبرز عمليات مليار دوالر أمريكي يف تلك السنة،  1.5زيد عن يمليون دوالر أمريكي و حبجم أصول 

"بنك االعتماد اللبناين"  مع"جمموعة استثمارية سعودية"  اندماجاللبنانية عرب احلدود،  يف الصناعة البنكية ندماجاال
 %10، باإلضافة إىل استحواذ "بنك اإلمارات الدويل" على 1998اململوك بالكامل من قبل"مصرف لبنان" عام 

 اللبنانية خالل التسعينات: االندماج اليت شهدهتا الساحة البنكية صفقات و فيما يلي أهم 4من "بنك بريوت"،
 
 
 

                                     
 .311، 310، ص 200عربية، إحتاد املصارف الاملايل العريب يف مواجهة عصر االندماجات و التملك، حافظ كامل الغندور، عمليات الدمج و التملك من منظور مصري، القطاع -1
 .250، ص 244رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
 .171ملرجع السابق، ص حممود أمحد التوين، ا -3
 .251، 250، ص 244، ص املرجع أعالهرمزي صبحي مصطفى اجلرم،  -4
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 رة ل الفتنانية خالاللب بنكية(: أهم عمليات االندماج التي شهدتها الصناعة ال17-4الجدول رقم )
(1993-1999.) 

 سنة االندماج   البنك الدامج البنك المدموج
 1993 األوسطالبنك التجاري للشرق  بنك الشرق األردين

 1994 عتماد اللبناينبنك اال فرست فينيسيان بنك
 1994 عتماد اللبناينبنك اال كبيتال تراست

 1995 بنك بريوت للتجارة سيكورييت بنك أوف بيانون
 1997 بنك عودة  عتماد التجاري للشرق األوسطبنك اال

 1997 بنك بيبلوس بنك بريوت للتجارة
 1997 سوستيه جنرال بنك جعجع
 1997 فرنس بنك بنك طعمة

 1997 بنك اإلنعاش اللبناين البنك اللبناين الباكيستاين املتحد
 1998 بنك عودة بنك ادكوم

 1998 بنك املدينة بتك التسهيالت التجارية
 1998 بنك بريوت ترانس أورينت بنك

 1998 أرال فايننشال جروب ليتكس بنك
 1998 أرال فايننشال جروب يونيبنك

 1998 فرنس بنك يونيفرسال بنك
 1998 أرال فايننشال جروب بنك املغرب

 1998 بنك عودة بنك الشرق للتسليف
 1998 فينكورب عتماد الشعيببنك اال

 1998 سوستيه جنرال  غلوب بنك
 1998 بنك بريوت فروع( 5ميكو )
 1998 خليجية استثماريةجمموعة  عتماد اللبناينبنك اال

 1998 البنك اللبناين الفرنسي فرعا( كريديه ليونيه 11)بنك طراد 
 1999 البنك اللبناين املتحد البنك اللبناين للتجارة

ول العربية، يف الد لشركاتبني ا االسرتاتيجيةرفعت السيد العوضي، إمساعيل، االندماج و التحالفات المصدر: 
 .131، 130، ص 2007الطبعة الثانية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
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على غرار عمليات االندماج اليت شهدهتا معظم الدول العربية يف التسعينات، فإن عمليات االندماج البنكي يف      
االندماج أو االستحواذ عليها من   عيفة املهددة بالتعثر من خاللالنقاد البنوك الض اسرتاتيجيةلبنان كان عبارة عن 

 1قبل البنوك القوية.
انة قيمة، رغم ترس وعدادا  عيناترغم استمرار موجات االندماج خالل األلفينيات إال أهنا مل تكن بوترية التس     

-2000لفرتة  )هدهتا اشليت ادماجات القوانني اليت سخرهتا احلكومة يف سبيل إجناحها، و فيما يلي عرض أهم االن
 ( من خالل اجلدول التايل:2002

 ةالفتر  نانية خاللاللببنكية ل(: أهم عمليات االندماج التي شهدتها الصناعة ا18-4الجدول رقم )
 (2000 - 2002) 

 عام اإلندماج العملية               البنك الثاني       البنك األول      
 2000 اندماج بنك عودة ألسربسبنك أمريكان 

 2000 اندماج البنك اللبناين للتجارة البنك اللبناين املتحد
 2000 اندماج بنك سوستيه جنرال بنك اإلنعاش

 شراء البنك الثاين لألول ليصبح باسم  البنك األهلي األردين بنك لبنان و الكويت
 )البنك األهلي الدويل(

2001 

 2002 اندماج بريوتبنك  بنك بريوت الرياض
 .42، ص 2002سبتمرب  ،368من إعداد الطالب باالعتماد على جملة البيان االقتصادية، بريوت، العدد المصدر: 

اهلادف إىل تشجيع االندماج، بل واصلت  1993لعام  192بالقانون رقم  ةاللبناني ت البنكيةمل تكتف السلطا     
، 2005يف عام  675ليات االندماج من خالل إصدارها للقانون رقم دعمها و تشجيعها للبنوك اليت تتبىن عم

إىل تقوية  من خالهلاهتدف الذي مينح للبنوك اليت تستوعب بنوك ضعيفة حق احلصول على قروض ميسرة يف خطوة 
املزيد من االندماجات  الضعيفة، لتشهد بذلك الصناعة البنكية اللبناين من خالل التقليل من البنوك القطاع البنكي

خاصة مع صدور القانون التطبيقي الذي ينظم و يشجع عمليات االندماج على غرار استحواذ "بنك بلوم" على  
 2"بنك مصر و رومانيا" و كذا استحواذ "بنك عودة" على "بنك القاهرة الشرق األقصى".

، اج و االستحواذللبناين عددا من عمليات االندما البنكياملاضية فقد شهد القطاع  ربعأما خالل السنوات األ     
 102ة بلغت قيمتها يف صفق 2014 وحيث استحوذ "فرنس بنك" بالكامل على "البنك األهلي الدويل" يف ماي

مليون دوالر  23استحوذ "سيدروس إنفست بنك" على كل أسهم "ستاندارد تشارترد بنك" مببلغ  مليون دوالر، كما
                                     

 .252رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -1
 .10، ص 2016، مارس 424إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -2
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من أسهم "بنك فرعون  %99.18استحوذ "بنك بيبلوس" على  ادار"، و امسه إىل "بنك سر و تغري 2014يف يونيو 
أنه يتفاوض لشراء عمليات و فروع  2016و املهجر" يف يوليو ، و أعلن "بنك لبنان 2016 مايو و شيحا" يف

 1" يف لبنان.HSBC"بنك 
 .السعودية في بنكيندماج ال: تجارب االالفرع الثالث

جودات ن حيث حجم املو ملعربية ة و ااخلليجي املرتبة الثانية بني القطاعات البنكيةالسعودي  حيتل القطاع البنكي     
يل موجودات القطاع من إمجا %19مليار دوالر، و اليت تشكل  589حوايل  2015اليت بلغت يف هناية العام 

موعة العشرين   دول جمءة بنيذا القطاع سجل أعلى مالالعريب، و حبسب بيانات صندوق النقد الدويل فإن ه البنكي
 كدليل على قوة مؤشراته و سالمته املالية.

ماكينة صراف  17291افة إىل دير شبكة من الفروع باإلضي ينكا 24العاملة يف السعودية  يبلغ عدد البنوك      
( على 24العشرون ) واألربعة  موظفا، و تشمل البنوك 49563القطاع البنكي السعودي  يشغلآيل، كما يعمل 

 .عربية بنوك 5أجنبية و  بنوك 7إسالمية( و  بنوك 4بنوك حملية و  8حمليا ) بنكا 12
عريب حبسب املوجودات  بنك 100ضمن الئحة أكرب  12السعودية احمللية  و جتدر اإلشارة إىل دخول البنوك     
العريب، كما  من موجودات القطاع البنكي %19موجودات حبوايل  ، حيث كانت تدير هذه البنوك2015لعام 

السعودي حوايل  يب، بينما ميثل رأس مال القطاع البنكيمن اإلمجايل العر  %24و قروضها  %21شكلت ودائعها 

يف  12السعودية احمللية  ا جتدر اإلشارة أيضا إىل دخول البنوككم  ،العريب رأس مال القطاع البنكي من إمجال 23%
يف  "The Banker"مصرف يف العامل حبسب الشرحية األوىل لرأس املال، و اليت أصدرهتا جملة  1000الئحة أكرب 

 2016.2شهر متوز/يوليو 
العربية من حيث عمليات االندماج البنكي، فإن  انية للقطاعات البنكيةاللبن على غرار تصدر الصناعة البنكية     

ليج من خالل موجة من االندماجات       اململكة العربية السعودية تعترب السباقة يف هذا اجملال بالنسبة لبقية دول اخل
         بني بنكه "السعودي التجاري" 1997و لعل أمهها صفقة االندماج اليت أشرف عليها األمري وليد طالل عام 

من رأس ماله، مما أدى إىل بروز "البنك السعودي  %70و "بنك القاهرة السعودي" الذي كان يستحوذ على 
باالندماج مع  1999، ليقوم هذا األخري يف شهر يناير مليار لاير سعودي 257.3املتحد" الذي بلغت موجوداته 

سهم من "بنك القاهرة  1.52ملتحد" ب "البنك السعودي األمريكي"، من خالل استبدال كل سهم من "التجاري ا
مليون لاير، حيث توقع احملللون أن تبلغ حقوق املسامهني بعد  250السعودي" لريتفع بذلك رأس مال األول إىل 

                                     
 .10، ص 2016، مارس 424إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -1
 .22، 19، 18ص ، 2016، أكتوبر 431إحتاد املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد  -2
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بليون دوالر، كما بلغت  13 بلغ بإمجايل ودائعمليون دوالر أمريكي ليصبح أكرب بنك سعودي  2423االندماج 
بليون دوالر ما مكنه من احتالل املرتبة الثانية بعد "األهلي التجاري" من حيث  204موجودات البنك اجلديد 

 1الودائع و املوجودات.
بل سعت إىل اخرتاق احلدود من خالل إبرام صفقات عرب  ةاحمللي االندماج مل تكتف البنوك السعودية بصفقات     

من مع بنوك السعودي  بنوك تعمل يف السوق البنكي ندماج ستة، و أبرزها ادود هبدف التقليل من الرتكيز البنكياحل
 2جديد برأمسال يقرتب من  بنكياململكة املتحدة و هولندا و فرنسا و ثالث بنوك إقليمية لينتج عن ذلك كيان 

 2مليار دوالر يف املرحلة األوىل إلنشائه.
 في فلسطين. بنكيندماج ال: تجارب االالفرع الرابع

 بنوك 09حملية و  بنوك 07ميكن تصنيفها حبسب جنسيتها  إىل  بنكا 17عاملة يف فلسطني ال يبلغ عدد البنوك     
ميني، و قد بلغ عدد إسال بنكنيجتاريا و  بنكا 15أجنيب واحد، أما بالنسبة لنوعها  فهي تنقسم إىل  بنكعربية و 

تابعة  110احمللية و  بنوكلل تابعة 121فرعا و مكتبا، منها   232حوايل  2012بنهاية العام  فروع تلك البنوك
        3األجنيب العامل يف فلسطني. بنكالعربية و فرع واحد تابع لل للبنوك
الفلسطيين، من خالل إصدار  تأسيسها على تدعيم وضع اجلهاز البنكيلقد عملت سلطة النقد الفلسطينية منذ      

 إىل احلوار مع إدارات البنوك 2002ام أت منذ عحيث جل 4ي،نشاط البنكالقوانني و التعليمات اخلاصة بتنظيم ال
ه، و العمل على إيصال اخلدمات البنكية العاملة يف فلسطني و ذلك لتوحيد قدرات هذا اجلهاز و ختفيض تكلفت

الية اليت يعاين منها اجلهاز للمواطن الفلسطيين بتكاليف منخفضة، باإلضافة إىل معاجلة مشكل ضعف املالءة امل
يف  اتهو عام االندماج 2003لسطني، حيث رفعت سلطة النقد الفلسطينية شعارا مفاده أن عام يف ف البنكي

تلك السنة بسبب األوضاع السياسية            إال أن ذلك كان من الصعب حتقيقه يف  5الفلسطيين، اجلهاز البنكي
لطة النقد الفلسطينية عن حني أعلنت س 13/05/2005و بالتحديد يف  2005عام  ذلك و االقتصادية، ليتحقق

توقيع اتفاقية بني "البنك اإلسالمي الفلسطيين" و "بنك القاهرة عمان" فرع املعامالت اإلسالمية لبيع صايف أصول 
"بنك القاهرة عمان" فرع املعامالت اإلسالمية يف فلسطني إىل "البنك اإلسالمي الفلسطيين" و هو ما يسمى 

                                     
 .167، 166ضيف روفيه، املرجع السابق، ص  -1
 . 250، 249رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -2
 .30، ص 2014، يناير 398د املصارف العربية، جملة شهرية متخصصة، العدد احتا -3
، 2012و العلوم اإلدارية، جامعة األزهر،  املاجستري يف االقتصاد، كلية االقتصاد  رسالة لنيل شهادةفؤاد عبد العزيز عيد، االندماج املصريف للبنوك الفلسطينية، الضرورات و احملددات،  -4

  .115ص 
 .29، رام اهلل، ص 2002/2003، كانون األول، 20تميمي أجمد، جملة البنوك يف فلسطني، العدد ال  -5
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كما حاولت معاجلة أوضاع "بنك فلسطني الدويل" من خالل االتفاق مع إدارة 1بطريقة الشراء، االندماج البنكي
صفقة أخرى بني "البنك اإلسالمي الفلسطيين" مع "بنك  مت عقديف نفس العام  و، 2010"بنك القدس" عام 
 2األقصى اإلسالمي".

 .اإلسالمية معامالتع التجربة اندماج "البنك اإلسالمي الفلسطيني" مع "بنك القاهرة عمان" فر  وال:أ
ملتخصصة يف البنكية ف الكوادر االءة املالية، و ضعاإلسالمية يف فلسطني من مشكالت كنقص امل تعاين البنوك     

ة عملها ة لطبيعناسبود تشريعات ماإلسالمي، هذا باإلضافة إىل ضعف حجم الودائع و عدم وج العمل البنكي
 رى.ت األخملشكالاملستمدة من الشريعة اإلسالمية و ضعف ثقة اجلمهور الفلسطيين فيها و غريها من ا

فلسطينية من لنقد اللطة اسو هو ما دفع إىل ضرورة التفكري يف احللول الكفيلة  بتحسني األوضاع، فوجدت     
ائعها و من مث يادة ودو ز  نوكارتفاع يف حجم رؤوس أموال هذه البينجم عنه االندماج كأحد احللول اليت ميكن أن 

قتصادية لسياسية أو االسواء ا خاطرتستطيع املنافسة و الصمود يف ظل بيئة استثمارية غري مستقرة تعاين من ارتفاع امل
 أو االجتماعية.

قدر  لسطني برأس ماليف ف كيالبن منها اجلهاز اليت تكون لبنوكيعترب "البنك اإلسالمي الفلسطيين" من أوائل ا     
يعمل ضمن إطار الشريعة  النهج اإلسالمي أي أنه 1995ماليني دوالر، و انتهج منذ بداية عمله يف العام  10

 ( فروع.07اإلسالمية من خالل سبعة )
االندماج مع "بنك بدأت إدارة "البنك اإلسالمي الفلسطيين" يف التفاوض من أجل  01/11/2004يف تاريخ      

بدأت تلك الفكرة تشق نورها حليز التنفيذ بعد  2005القاهرة عمان" فرع املعامالت اإلسالمية، و يف شهر فيفري 
متخصصني من أصحاب املؤهالت العالية و العاملني يف  بنكينيإجراء دراسة جدوى مستفيضة معمقة من قبل 
و رجال قانون و مستشارين من سلطة النقد الفلسطينية للتعرف "البنك اإلسالمي الفلسطيين"، و مدققني ماليني 

على اجلوانب البيئية و التسويقية و املالية و الفنية و إجراء تقييم مايل هلذا القرار االسرتاتيجي الذي حيتاج إىل تروي 
 3قبل اإلقدام عليه.

 
 
 

                                     
      مي الفلسطيين، مقدم إىل مؤمتر تنمية خلود رحيان، الدمج املصريف للمصارف العاملة يف فلسطني، تقييم جتربة دمج بنك القاهرة عمان، فرع املعامالت اإلسالمية يف البنك اإلسال -1
 .425، ص 2006فرباير  15إىل  13تطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي املنعقد بكلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية، الفرتة من  و
 .115، ص السابقفؤاد عبد العزيز عيد، املرجع  -2
  .433. ص 425، ص أعالهخلود رحيان، املرجع  -3
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ملوافقة عليه مت البدء فعليا يف عملية االستحواذ إلعطاء ا أمام هيئة الرقابة الشرعية يف البنكبعد طرح املوضوع      
حيث دفع "البنك اإلسالمي الفلسطيين" ملسامهي "بنك 01/07/2005،1على أصول "بنك القاهرة عمان" يف 

مليون دوالر و هي عبارة عن رأس مال "بنك القاهرة عمان"  3.5القاهرة عمان" فرع املعامالت اإلسالمية مبلغ  
تكلفة الشراء، و قد جاءت هذه اخلطوة نتيجة جلملة من الظروف الداخلية احمليطة بالبنك املدفوع مضاف هلا 

اإلسالمي )ضعف السلطات التشريعية و التنفيذية يف قطاع غزة، عدم وجود حماكم متخصصة، ضعف الرقابة من قبل 
طيين" على غرار )عدم القدرة "البنك اإلسالمي الفلس الداخليةسلطة النقد...(، و أخرى داخلية تتمثل يف الظروف 

مليون دوالر، ضعف الكادر البشري...(، إال أن  3على االلتزام باحلد األدىن لرأس املال املقرر، حتقيق خسائر حبوايل 
ذلك مل مينع من قبول "بنك القاهرة عمان" فروع املعامالت اإلسالمية فكرة االندماج مع "البنك اإلسالمي 

 املشجعة اليت يتمتع هبا هذا األخري. الفلسطيين" نظرا للخصائص
 ."تجربة اندماج "البنك اإلسالمي الفلسطيني" مع "بنك األقصى اإلسالمي ثانيا:
حيث استقر عدد البنوك  2005كثريا عما كان عليه يف عام   2010مل خيتلف واقع البنوك اإلسالمية يف عام      

اإلسالمية العاملة يف فلسطني على ثالث بنوك و متثلت يف كل من "البنك اإلسالمي الفلسطيين" و "البنك اإلسالمي 
      2العريب" و "بنك األقصى اإلسالمي".

، و ذلك 04/07/1997ك األقصى اإلسالمي" كشركة مسامهة فلسطينية عامة مبدينة البرية بتاريخ تأسس "بن     
و قد تعرض هذا البنك منذ اللحظة األوىل لضغوط و حتريض  3مليون دوالر أمريكي، 20برأس مال مصرح قدر ب 

      املالية و مشاريعها التجارية،  ملنعه من العمل حبجة أنه يدعم حركات أصولية و ما هو إال غطاء متويلي لنشاطاهتا
مل يكن له سوى فرع وحيد ينشط يف رام اهلل، كما مت جتميد أرصدته من قبل احلكومة األمريكية و حتويل  بذلكو 

القرار لفك احلجز عن  هذاتابعت  اليت مل ترضى بذلك و ودائعه يف اخلارج إىل حساب سلطة النقد الفلسطينية
ضل تصميم اإلدارة األمريكية على إغالق البنك مل جتد سلطة النقد الفلسطينية سوى التوجه  و يف ،األرصدة اجملمدة

 31/03/2010.4يف  "البنك اإلسالمي الفلسطيين" مع البنكهذا حنو اندماج 
 
 

                                     
 .434، 433. ص 425خلود رحيان، املرجع السابق، ص  -1
 .117، 116،  115فؤاد عبد العزيز عيد، املرجع السابق، ص  -2
دكتوراه، برامج العلوم اإلدارية و االقتصادية، كلية الدراسات العليا، اجلامعة ال لنيل شهادةموسى حممد شحادة، مدى جناعة البنوك اإلسالمية و تغلغلها يف االقتصاد الفلسطيين، أطروحة  -3

 .61، ص 2011ا، احلرة يف هولند
 .118، ص أعالهفؤاد عبد العزيز عيد، املرجع  -4
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 قدس".تجربة اندماج "بنك فلسطين الدولي" مع "بنك ال ثالثا:
 ائعه عند مباشرة العململيون دوالر، و بلغت قيمة ود 14برأمسال  1997تأسس بنك فلسطني الدويل عام      
 لس إدارةقصاء رئيس جمإ، و إثر وجود جمموعة من التالعبات على مستوى البنك مت 1999مليون دوالر عام  97

عيني تألزمة، كما مت ني عن اسؤولنك و حتديد املالبنك و تعيني شركة تدقيق دولية لدراسة مجيع امللفات اخلاصة بالب
 جلنة تقوم بإدارة األوضاع من أجل محاية البنك.

انتهاء التحقيقات و تصحيح األمور        و قد وعدت سلطة النقد الفلسطينية بإعادة البنك إىل أصحابه بعد      
إلنقاذ البنوك  اسرتاتيجيتهابعد ذلك يف إطار  و إعادهتا إىل نصاهبا، و يف ظل عدم متكنها من تسوية القضية ارتأت

 28/11/2010.1املتعثرة أن تقوم ببيعه لبنك القدس يف 
 : تجارب االندماج البنكي في األردن.الفرع الخامس

لقد حضي موضوع االندماج باهتمام بالغ من قبل السلطات التشريعية األردنية، متخض عنه ختصيص أجزاء      
( من قانون الشركات 11وضوع بالتفصيل، حيث خصصت الفصل الثاين كامال من الباب )مهمة لتناول هذا امل

لتناول اندماج الشركات يف األردن من حيث إجراءاته و آلياته و أسسه اليت يبىن  1997( لسنة 22األردين رقم )
 2عليها، مع توضيح األدوار اخلاصة بكل اجلهات اليت هلا عالقة بعمليات االندماج.

هو اآلخر فصال كامال مكون من مثانية مواد خاصا  2000( الصادر يف سنة 28كما تضمن قانون البنوك رقم )      
ب( ضرورة حصول البنوك على موافقة خطية مسبقة من البنك املركزي قبل /76باالندماج البنكي، حيث تربز املادة )

( موافقة اهليئة العامة للبنوك على االندماج ملزمة 77الشروع يف إجراءات االندماج، و من جهة أخرى تعترب املادة )
جلميع مسامهي البنوك، أما عن جلنة اخلرباء املتخصصني يف تنفيذ االندماج فيعترب اختصاص تعيينها على البنك املركزي 

ها ( من نفس القانون، و فيما يتعلق حبقوق و مسؤولية البنك الناتج عن االندماج فتطرقت إلي78مبوجب املادة )
أ/ب(، أما يف إطار برنامج اإلنقاذ البنكي الذي تشرف عليه السلطات النقدية يف األردن /79بالتفصيل املادة )

و مهدد بالتعثر يف بنك آخر ي يف دمج أي بنك يعاين من الضعف ( لتجسد حق البنك املركز 80جاءت املادة )
رباء مهمتهم األساسية تقدير موجودات البنك قوي يوافق على ذلك، حيث يشكل البنك املركزي جلنة مكونة من خ

  املندمج و حرصا منه على حتقيق أهداف الدمج فإنه حيل هو حمل جملس إدارة البنك املندمج و هيئته العامة العادية 
( من 81البنوك املتعثرة فإن املادة ) بو غري العادية خالل مجيع مراحل الدمج، و لتشجيع البنوك القوية على استيعا

                                     
 .118فؤاد عبد العزيز عيد، املرجع السابق، ص  -1
 .1997، 11، الباب 22قانون الشركات األردين، رقم  -2
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ذا القانون تتيح للبنك املركزي تقدمي جمموعة من احلوافز يف مقدمتها القروض امليسرة بشروط و ضمانات خاصة ه
 مقارنة بالبنوك غري املشاركة يف االندماج.

و فيما يتعلق بعمليات االستحواذ الكلي أو اجلزئي على موجودات و حقوق أو مطلوبات البنوك و التزاماهتا،      
حتدثت بوضوح تام عن وقع االندماج على كلى البنكني كما أشارت إىل ضرورة اليت ( 82املادة ) قامت بتنظيمه

( لضمان احلماية لرؤساء جمالس البنوك 83بل البدء بأي إجراء، و جاءت املادة )قاحلصول على موافقة البنك املركزي 
ن جهة، و حتميلهم املسؤولية الشخصية اجتاه و دفعهم إىل تبادل املعلومات مع بقية البنوك الراغبة يف االندماج م

 1عليها أثناء مشاركتهم يف مفاوضات أو إجراءات االندماج. االطالعاملعلومات السرية اليت ميكنهم 
لقطاع البنكي اولوية لتقوية هلا األ اليت األردنية ألمهية االندماج البنكي كأحد اخليارات إن إدراك السلطات البنكية     

ثل شريعات اليت متمن الت رسانةو حتضريه ليكون جاهزا للتحديات االقتصادية الراهنة و املستقبلية، جعلها تطرح ت
ي نوين الذي حيماطار القة باإلحىت ال خترج عن أهدافها و تكون حمدد االسرتاتيجيةالقاعدة األساسية لتطبيق هذه 

 راقبتها.مبملخولة هة او إجراءات هذه العملية و اجل من خالل إظهار حقوقهم و واجباهتم األطراف املندجمة
ال كي، إال أن إقباج البنالندميف األردن خبصوص ا بنكيةعلى الرغم من الصخب الكبري الذي شهدته الصناعة ال     

هم ألا يلي استعراض ، و فيملبنكيرى فيه املنقذ الرئيسي للقطاع االبنوك عليه مل يليب رغبات السلطات اليت كانت ت
 األردنية: بنكيةاالندماجات اليت حدثت على مستوى الساحة ال

      عمار إلللوطنية اع "الشركة ماألردنية" مت اإلعالن عن اندماج "املؤسسة املالية العربية  01/01/1989بتاريخ  -
حتاد" بتاريخ ه إىل "بنك االغيري امسعيد تو التمويل" و أطلق على البنك اجلديد "املؤسسة املالية العربية األردنية"، مث أ

26/05/1991. 
ع "بنك خلليج" مردن و اأوصى حمافظ البنك املركزي جلنة األمن االقتصادي باندماج "بنك األ 1989يف عام  -

اج أن هذا االندم دن، إالاألر  البرتاء" يف بنك واحد، حيث يعترب هذا االندماج من أهم االندماجات اليت حدثت يف
مثل يف إلغاء ج، و يتندما بعد عام واحد اختذت جلنة األمن االقتصادي قرار آخر خبصوص هذا االمل يدم طويال ف

 ركزي األردين.لبنك املادده حياالندماج الذي مت بني البنكني و حل جلنة إدارة "بنك البرتاء" يف التاريخ الذي 
     مع "الشركة األردنية لتأجري اآلليات أعلنت "شركة املال و االئتمان" اندماجها  1989يف شهر أيلول من عام  -

 2و املعدات"، و أطلق على الكيان اجلديد اسم "بنك عمان لالستثمار و التمويل".

                                     
 .2000( لسنة 28البنوك رقم )من قانون  83إىل  76 املواد من ملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل -1
 .20ص 2010اإلجيابية و السلبية(، دائرة الدراسات، عمان، األردن،  اآلثارمجعية البنوك يف األردن، االندماج و االستحواذ املصريف )املفهوم، األنواع، الدوافع، و  -2
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  ليج"، و اخلدن "بنك األر  وع "بنك املشرق" معوافق البنك املركزي األردين على دمج فر  12/03/1993بتاريخ  -
 س.ملهددة باإلفاللبنوك ااأحد  إنقاذ "بنك املشرق" الذي كان يعترب و أتاح هذا القرار للبنك املركزي تويل مهمة

أعلن "بيت التمويل للتنمية و االستثمار" عن اندماجه مع "شركة داركو العقارية  1993يف شهر فيفري من عام  -
  1لالستثمار و اإلسكان" ليظهر للوجود بنك آخر حتت مسمى "بنك فيالدلفيا".

بنك "األردن مع  أكرب و أول عملية اندماج طوعي يف تاريخ "بنك األهلي"جنز أ 01/12/1996بتاريخ  -
من خالل   و دويل قليمي، و قد كان اهلدف من هذا االندماج خلق بنك قوي و تنافسي يتميز حبضور إ"األعمال

يفه خفيض من تكاللتاحه و اة أربمجع املسامهات املشرتكة للبنكني و توحيد املوارد و اخلربات، باإلضافة إىل زياد
 التشغيلية باإلضافة إىل االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري.

وافق جملس الوزراء األردين على دمج "بنك فيالدلفيا لالستثمار" يف "البنك  2005يف بداية شهر يناير من عام  -
        األهلي األردين" هبدف تعزيز موقع البنك يف صدارة البنوك العاملة يف اململكة، و جتميع املوارد املالية و البشرية 

   دة رأمسالية صلبة و مالءة مالية عالية تسمح باالنتشار النوعي و الكمي، قوي بقاع بنكيو التكنولوجية خللق كيان 
و مبا يعمل على رفع الكفاءة التشغيلية و زيادة اإلنتاجية و التوسع اإلسرتاتيجي يف األسواق اإلقليمية و ضبط 

يازات و إعفاءات مصاريف التشغيل، حيث ستمكن عملية الدمج هذه "البنك األهلي األردين" من احلصول على امت
و حوافز خاصة لتعويض التكاليف املصاحبة لعملية االندماج و حتسني القدرات التنافسية للبنك الناتج عن 

 2االندماج.
 : تجارب االندماج البنكي في السودان.الفرع السادس

حتقيق األهداف  مسامهته يف أحد الركائز الرئيسية يف االقتصاد السوداين و ذلك من خالل يعترب اجلهاز البنكي     
االقتصادية الكلية و تطبيق السياسات النقدية، خاصة يف ظل التحديات اليت تواجهه من حيث توفري السيولة املالية 

رج السودان باإلضافة إىل حتقيق أرباح مرضية للمسامهني، لذا سعت سلطات النقد السوداين ااجتاه العمالء داخل و خ
اليت متكن البنوك من مواجهة هذه التحديات، فوجدت من االندماج البنكي أفضل املداخل إىل البحث عن احللول 

لذلك من خالل قدرته على خلق كيانات قادرة على حتقيق أرباح أكرب من جمموع أرباح كل من البنكني قبل 
خدمات أفضل  االندماج، و هذا من خالل االستفادة من وفورات احلجم و كذا التوسع يف األسواق عرب تقدمي

للزبائن حتمل معها أرباحا إضافية حلملة األسهم، باإلضافة إىل ذلك متكن البنك من الوفاء مبتطلبات املالءة املالية يف 

                                     
 .20ص 2010السلبية(، دائرة الدراسات، عمان، األردن،  اإلجيابية و اآلثارمجعية البنوك يف األردن، االندماج و االستحواذ املصريف )املفهوم، األنواع، الدوافع، و  -1
 .46، 45، ص 2004البنك األهلي األردين، التقرير السنوي التاسع و األربعون،  -2
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يتميز باملنافسة احلادة من البنوك الكبرية اليت هتدد احلصص السوقية للبنوك الصغرية و تلك املهددة  بنكيظل واقع 
 1بالتعثر.

أول اندماج  ندماج البنكي فرتجع بداياته يف السودان إىل سبعينات القرن املاضي، و بالضبط عندما متأما عن اال     
، متخض عنه دمج "بنك جوبا التجاري" يف "بنك أم درمان" ليظهر 1973السودانية عام  يف تاريخ الصناعة البنكية

يف السودان عدد حمدود من  البنكية، لتشهد بعد هذا الدمج الساحة بنك جديد باسم "بنك جوبا أم درمان"
صفقات االندماج اليت مل يتجاوز عددها مخس حاالت تراوحت بني الطوعية اإللزامية بني خمتلف البنوك سواء تلك 

من خالل مساعدة بنوكه الضعيفة املهددة بالتعثر  و خمتلفة ، هبدف تقوية القطاع البنكياليت تعمل يف أنشطة مماثلة أ
و فيما يلي قراءة ألهم جتارب االندماج البنكي يف  2 توسيع أنشطتها و حتقيق وفورات احلجم الكبري،و اليت حتتاج إىل

 السودان:
 لشعب التعاوني" في "بنك الخرطوم".دمج "بنك ا وال:أ

ة لالندماج البنكي يف الصناعة ثاين جترب 1982ميثل دمج "بنك الشعب التعاوين" يف "بنك اخلرطوم" يف عام       
السودانية، حيث جاء هذا االندماج بتدخل من البنك املركزي السوداين الذي حرص على إنقاذ البنوك  بنكيةال

الضعيفة على غرار "بنك الشعب التعاوين" الذي كان يعاين من مشاكل وخيمة جعلته مهددا بالتصفية، نتيجة لكثرة 
ه و تآكله، و بالتايل فإن دجمه يف "بنك اخلرطوم" ديونه املعدومة و املشكوك فيها و اليت أدت إىل إضعاف رأس مال

الذي ميثل أحد أكرب البنوك يف تلك الفرتة كان ميثل خطوة ناجحة للبنك املركزي السوداين، ألن هذا األخري متكن من 
 3بنك الشعب التعاوين" من االهنيار من خالل ضم أصوله و خصومه و كذا فروعه و طاقمه اإلداري."إنقاذ 
 وم".ك الخرطة بنلتصدير" في "مجموعو ا دمج "بنك الوحدة" و "البنك القومي لالستيراد ثانيا:

   السودانية ثالث عملية اندماج متثلت يف دمج كل من "بنك الوحدة"  ، شهدت الساحة البنكية1993يف عام      
اخلرطوم"، مبوجب قرار صادر عن حد حتت اسم "جمموعة بنك او "البنك القومي لالسترياد و التصدير" يف بنك و 

الذي تضمنته سياسات التحرير و اإلصالح االقتصادي الذي انتهجته  وزراء يف إطار برنامج اإلصالح البنكيجملس ال
، يف إطار دعم البنوك الوطنية و تقويتها حتضريا خلصخصتها يف وقت الحق، و متيز 1992احلكومة السودانية يف عام 

يات كان أمهها افتقاره الواضح للدراسات الكافية و املتأنية اليت حتدد اهلدف املراد حتقيقه من هذا الدمج ببعض السلب
ترجم برتاجع أداء البنك خالل الفرتة املمتدة بني عامي الذي مما أدى إىل احنرافه عن مساره املرغوب  ،هذا الدمج

                                     
1 -Issam.A.W Mohamed, Bank Mergers, Efficiency and Profitability In Sudan, Al Neelain University, Faculty Of Economics and 
Social Studies, Khartoum, Sudan, p 06. 

 .06، ص 2010، الدمج املصريف يف السودان، أكادميية الدراسات املصرفية اخلرطوم، السودان، ةأبو قبالمعتز  -2
 .227، 226، ص 2017، يونيو 1جنالء فتح الرمحن أمحد القاضي، جملة كلية العلوم اإلدارية جبامعة إفريقيا العاملية، العدد  -3
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    دءا بإعادة هيكلة إدارية و وظيفية، جعل القائمون عليه يتدخلون لتصحيح الوضع بهو ما  و، 1995و  1993
فرع مما أدى إىل تقليص العمالة الفائضة خالل  53ليف من خالل تقليص عدد الفروع إىل او التحكم أكثر يف التك

ودانية الرامية إلصالح (، و تطبيقا لربامج و سياسات سلطة النقد الس2006، 2002، 2000، 1995سنوات )
من خالل تسييل جزء من أصوله الثابتة، و تطوير اخلدمات اليت  هعلى رفع رأس مال املركزي عمل البنك النظام البنكي

يقدمها باالعتماد على التكنولوجيا املتطورة و املعلوماتية، خاصة تلك املتعلقة بتشجيع االستثمار احمللي املباشر و غري 
 متويل املشاريع الكبرية على غرار "الشركة القومية املباشر، و إنشاء جمموعة من الشركات التابعة للبنك و املتخصصة يف

 للتجارة و اخلدمات" و "الشركة القومية للمعامالت املالية" باإلضافة إىل "الشركة القومية للبيع بالتقسيط".
لوضع ن اروج تدرجييا مه من اخلي مكنإن التزام "جمموعة بنك اخلرطوم" باخلطط و التعليمات السابقة للبنك املركز      

ال وصل إىل برأس م ليميااحلرج الذي كان يهدد فشل اندماج البنك، حيث متكن البنك من فرض نفسه حمليا و إق
 ما استحوذ "بنكملي عندالعا تف بذلك بل انتقل نشاطه من املستوى اإلقليمي إىلك، و مل يمليار دينار آنذاك 14

 .2006ختصيصه هنائيا مع هناية ليتم اكتمال برنامج من أسهمه،  %60ديب اإلسالمي" على 
 دمج "البنك الصناعي" في "بنك النيلين":  ثالثا:
 ج اليت هتدفندما يات االن عملالسودانية برناجمها اإلصالحي من خالل املزيد م لقد واصلت السلطات البنكية     

ج رة من خالل دمهذه امل و، يلاملا ضيقو القضاء على البنوك الضعيفة اليت تعاين من ال إىل تقوية القطاع البنكي
س صناعية" يف مار نمية ال للت"البنك الصناعي" يف "بنك النيلني" ليظهر كيان جديد حتت اسم "جمموعة بنك النيلني

درا على عله قاجيقوي  ، هبدف تكوين بنك تنافسي من الناحية التنظيمية و البشرية و يتمتع برأس مال1993
 وضعتها احلكومة.املشاركة من برامج التنمية اليت 

قد لعبت "جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية" دورا رائدا يف التنمية الصناعية يف السودان، سواء من خالل و      
النصائح اليت يقدمها للشركات الصناعية القائمة يف مجيع اجملالت سواء اإلدارية و الفنية بعد القيام بالعديد من 

ا يف إطار ن مع السلطات النقدية، أو إنشاء شركات صناعية و توفري التمويل الالزم هلالبحوث و الدراسات بالتعاو 
 16مرة و هذا من  22متكنت اجملموعة بفضل االندماج من رفع رأس ماهلا أكثر من  حيثتوسيع األنشطة القائمة، 

ائتمانية ساعدت على مليون جنيه بعد الدمج، و هذا بفضل اكتسابه جلدارة  266مليون جنيه قبل الدمج إىل 
القومية  االسرتاتيجيةجذب املزيد من رؤوس األموال الداخلية و اخلارجية اليت ميكنها أن تساهم يف جتسيد برامج 

 1الشاملة.

                                     
        دكتوراه عن جامعة السودان للعلوم ال أطروحة لنيل شهادةحممد الشريف، االندماج و أثره على األداء املايل للمصارف التجارية، دراسة تطبيقية على عينة من املصارف التجارية،  -1

 .245، ص 251، ص 2015و التكنولوجيا، اخلرطوم، السودان، 
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 دمج "البنك التجاري السوداني" في "بنك المزارع". رابعا:
فقا ملا و اية رأس املال لبات كفملتط قوية قادرة على املنافسة حمليا و دوليا و تستويف هبدف تكوين كيانات بنكية     

-1994ة )ل الفرت ان خالقام البنك املركزي يف إطار حتسني أوضاع البنوك يف السود ،تنص عليه مقررات بازل
 من ، بعد طلب1998 امع( باملوافقة على عملية دمج "البنك التجاري السوداين" يف "بنك املزارع" يف 1997

ني تولت مهمة لى البنككمن  ة مكونجملس إدارة البنكني و موافقة مجعيتهما العمومية، حيث مت تكوين جلنة مشرتكة 
 ري".تنفيذ هذا الدمج، و وضعت الئحة تأسيس البنك اجلديد حتت اسم "بنك املزارع التجا

 .دمج بنك النيل األزرق في بنك المشرق خامسا:
هبدف حتسني املركز املايل و الرفع من السيولة و كذا ختفيض التكاليف مقابل الرفع من األرباح، باإلضافة إىل      

، 2003عام يف التكامل التكنولوجي و تبادل اخلربات، وافق البنك املركزي على دمج "بنك النيل" يف "بنك املشرق" 
يتهما العامة، و قد مت تكوين بنك جديد حتت اسم مكون من و موافقة مجع و هذا بعد طلب جملس إدارة البنكني

    1و هو "بنك النيل األزرق املشرق". ندماجركني يف االاأمساء البنكي املش
   .اجلواقع كفاءة البنوك في ظل عمليات االندم الدراسات السابقةالمبحث الثاني: 

جعل اجلهات  اج، مماالندمعرب العامل عدد كبري من عمليات ا ى املدى القصري سجلت الصناعات البنكيةعل     
، و على وجه ةالبنكي اجاتائج االندمهتتم باحلصول على فهم أفضل للتطورات احملتملة و نت التنظيمية البنكية

ت ات اليت تناولالدراس أهم ، و فيما يليالتحديد هم مهتمون مبا إذا كانت عمليات االندماج حتسن كفاءة البنوك
   واقع كفاءة البنوك يف ظل عمليات االندماج:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .230املرجع السابق، ص  جنالء فتح الرمحن أمحد القاضي، -1
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 ندماج.واقع كفاءة البنوك في ظل عمليات االل سابقةالدراسات ال(: 19-4الجدول رقم )
 النتائج النموذج الفترة و الفترة العينة الباحث رقم

1 Berger.A.N and 
D.B.Humphrey, 1992 

 

 هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف:الهدف
 وعةاثار عمليات االندماج على الكفاءة جملم

 من األمريكية.

 بنك   55
1981-
1989 

 

Mega Mergers 
in Banking and 

Use Of Cost 
Efficiency as 

Antitrust 

Defense 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

كاسب  محتقيق البنوك املندجمة 
 .كبرية يف الكفاءة

2 Rangan.N and al, 1988 

 
 هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

وعة على الكفاءة جملم االندماجعمليات  آثار
 .كيةمن املصارف يف الواليات املتحدة األمري

 بنك 215
خالل 

 الثمانينات.

The Thecnical 

Efficiency Of 

US Bank 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

البنوك كان بإمكاهنا أن تنتج 
من اإلنتاج مع نفس املستوى 

فقط من املدخالت  70%
ن املستخدمة فعال، مما يشري إىل أ

مصادر عدم الكفاءة تقنية أكثر 
 بدال من حجمية.

3 Peristiani.S, 1997 
 

 : هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يفاهلدف
 يفالتغري يف كفاءة التكلفة بعد االندماج 

 ات.الواليات املتحدة األمريكي يف الثمانين
 

4900 
 اندماج
إىل  1980

1990 

Do Mergers 
Improve The X-

Efficiency ans 

Scale Efficiency 
Of US Bank?, 

Evidence Frome 
the 1980s 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA). 

حتسن ضئيل جدا يف كفاءة 
التكاليف بعد عمليات االندماج 

. 

4 Rhoades.S.A, 1998 

 
 : هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يفاهلدف

 يفبعد االندماج  كفاءة التكلفةالتغري يف  
 ت.الواليات املتحدة األمريكي يف التسعينا

 

عمليات  09
اندماج يف 
 .التسعينات

The Efficiency 
Effects Of Bank 

Mergers: An 
Overview Of 

Case Studies Of 

Nine Mergers 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA.) 

جنحت عمليات االندماج يف 
 حتسني كفاءة التكاليف.

5 Adel. A and al, 2008 

 
 هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يفاهلدف: 

ت آثار التكلفة و الربح الناجتة عن عمليا
 يكلاالندماج البنكي، باإلضافة إىل تقييم ه

 ة.للبنوك املندجمة و غري املندجم اإلنتاج
 

 البنوك املندجمة    
غري املندجمة  و

يف الواليات 
املتحدة 

األمريكية يف 
 .2007سنة 

The Impact Of  
Mergers and 

Acquisition on 
The Efficiency 

Of The US 

Banking 
Industry: 

Further 

Evidence 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 
أسلوب حد 

التكلفة العشوائية 
(SFA) 

تكاليف البنوك املندجمة أقل   -
 من تكاليف البنوك غري املندجمة.

ر كثالبنوك املندجمة هلا القدرة أ -
     على التقليل مزيج املدخالت 

 و زيادة املخرجات.

6 Sergio Clavijo, et al 2006 
 

 يفهدفت هذه الدراسة إىل التحقيق : الهدف
  ة يفالياالهتمام املتجدد باندماج املؤسسات امل

 كولومبيا.
 

بنك  30
إىل  1990

2005 

Mergers And 
Acquisition In 

The Colombian 

Finacial Sector: 
Impact On 

Efficiency 

أسلوب احلد 
القياسي 

(DFA) 

خلصت الدراسة إىل أن الكفاءة 
املصرفية بلغت على الصعيد 

و هي قيمة مماثلة  % 63الكلي 
لتلك اليت مت العثور عليها يف 
الدراسات ذات الصلة بعد انتهاء 

 .األزمة
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7 Hahn.F.R, 2007 

 
 يفهدفت هذه الدراسة إىل التحقيق  الهدف:

يا أداء البنوك النمساوية املشاركة يف عمل
 االندماج.

 

 

بنك  800
إىل  1996

2002 

Domestic 
Mergers In The 

Austrian 

Banking Sector: 
a Performance 

Analysis 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

وجدت الدراسة أدلة تدعم الرأي 
 القائل بأن البنوك اليت شاركت يف

عمليات اندماج حملية يف السوق 
حتقق مستوى كفاءة إنتاجية أعلى 
 من البنوك اليت مل تشارك يف مثل

 هذه العمليات.

8 Resti.A, 1998 

 
 : هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يفالهدف

 أثار عمليات االندماج على كفاءة البنوك
 االيطالية.

 

صفقة  67
اندماج يف 
 التسعينات

Regulation Can 
Foster Mergers, 

Can Mergers 
Foster 

Efficiency? The 

Italian Case 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

مسحت عمليات االندماج للبنوك 
      يةاإليطالية بتعزيز كفاءهتا التقن

 و احلجمية.

9 Haynes.M, Tompson.S, 1999 
 

 : هدفت هذه الدراسة إلى التحقيقالهدف
 نوكلبافي تأثير نشاط االندماج على إنتاجية 

 .األوكرانية
 

بنك  93
إىل  1981

1993. 

The Productivity 

Effects Of Bank 
Mergers: 

Evidence From 

The UK 
Building 

Societies. 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

مسحت عمليات االندماج للبنوك 
 األوكرانية بتعزيز كفاءهتا .

10 Altunbas.Y and al, 2001 
 

 : هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يفاهلدف
تأثري نشاط االندماج على كفاءة البنوك 

 األوروبية.
 

كبرية من   عينة
البنوك 

األوروبية 
خالل الفرتة 

 1989من 
 إىل

1997 

Efficiency In 
European 

Banking 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

حدوث حتسن يف كفاءة التكليف 
 للبنوك األوروبية املندجمة.

11 Suggested Citation, et al 2001 
 

هذه الدراسة إىل البحث يف  هدفت الهدف:
 وعةآثار عمليات االندماج على الكفاءة جملم

 من بنوك دول أوربا.

بنك  52
أورويب 

إىل  1994
1998 

Efficiency 
Effects Of Bank 

Margers And 

ACquision“ 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

خلصت نتائج التحليل لعمليات 
 ةإىل حتسن كفاءة التكلف االندماج

على مستوى املصارف  سواء
الكبرية أو الصغرية على حد 

ح و فيما يتعلق بكفاءة الرب ،سواء
متيل إىل  االندماجاتجند أن 

 التقليل يف كفاءة الربح للمصارف
 ةالكبرية، بينما ترتفع هذه األخري 

 .جملموعة املصارف الصغرية
12 Lang.G, Welzel.P, 1999 

 
هدفت هذه الدراسة إىل حتليل  :الهدف

الدوافع وآثار التكلفة لعمليات الدمج الصغرية 

عملية  283
اندماج 

إىل  1989

Mergers Among 
German 

Cooperative 

Banks, A Panel-
Based 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA.) 

أي دليل  التجريبية النتائجال تقدم 
على املكاسب الناجتة عن الكفاءة 

ولكنها تشري بدالً  االندماج،من 
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 Stochastic 1997 يف اخلدمات املصرفية األملانية.
Frontier 

Analysis 

من ذلك إىل تسوية االختالفات 
 بني الوحدات املدجمة.

13 Passiouras.F and al, 2007 

 
 آثارهدفت هذه الدراسة إىل حتليل  :الهدف

 .االندماج على إنتاجية البنوك اليونانية

بنك  16
يوناين 
إىل  2000

2004 

Estimating and 
Analysing The 

Cost Efficiency 

Of Greek 
Cooperative 

Banks: An 

Application Of 
Two-Stage Data 

Envelopment 
Analysis 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
 للبيانات

(DEA) 

ث اخنفاض طفيف يف و حد
، %3مؤشرات اإلنتاجية بنسبة 
الكفاءة رغم حدوث تطور يف 

 .%66بنسبة 

14 Houda Ben Said And 

Abdelfettah Bouri, 2013  

 
 :هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يفالهدف

على كفاءة البنوك  االندماجأثر عمليات 
 الفرنسية.

بنك من  14
أكرب البنوك 

 الفرنسية
إىل  1999

2006 

Efficiency Of  

French Bank 

Mergers and 
Acquisition 

التحليل أسلوب 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

أظهرت نتائج الدراسة التجريبية 
أنه و مقارنة بفرتة ما قبل 

، كان هناك حتسن يف االندماج
الكفاءة الكلية للبنوك الفرنسة 

حيث  % 17.82بنسبة 
  .% 70.67أصبحت 

 
15 Gjirja.M, 2003 

 
 ريهتدف هذه الدراسة إىل تقييم تأث الهدف:

عمليات االندماج على كفاءة البنوك يف 
 السويد.

بنك  157
 28منها 

شاركت يف 
عمليات 
اندماج، 

إىل  1984
2002 

Assessing The 

Efficiency 

Effects Of Bank 
Mergers In 

Sweden A Pan 
el-based 

Stochastic 

Frontier 
Analysis 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

أظهرت النتائج عدم وجود حتسن 
ملحوظ يف الكفاءة التقنية 

 .يةباإلضافة إىل احلج

16 Vander Vennet, 1996 
 

 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:
 ة.وبيتأثري االندماج على كفاءة البنوك األور 

بنك  492
إىل  1988

1993 

The Effects Of 

Mergers and 

Acquisition On 
The Efficiency 

and Profitability 

Of EC Credit 
Institutions 

النسب املالية من 
خالل نسب 
 التكلفة و الربح

حتسن ملحوظ يف كفاءة  -
األرباح و طفيف يف كفاءة 
التكاليف بالنسبة لعمليات 

 االندماج احمللية.
حتسن طفيف يف كفاءة األرباح  -

و ملحوظ يف كفاءة التكاليف 
بالنسبة لعمليات االندماج عرب 

 احلدود.
 

17 Rym.A and Georges Pujlas, 

2005 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

ة فاءكلى  تأثري االندماج احمللية و عرب احلدود ع
 البنوك األوروبية.

صفقة  33
       اندماج حملية 
و عرب احلدود 

خالل 
 التسعينات

Banking 

Mergers and 
Acquisition in 

The EU 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

وجود أثر إجيايب ضئيل على  -
 ربع رحبية البنوك املندجمة حمليا أو

 احلدود.
حدوث حتسن يف كفاءة  -

التكاليف بالنسبة لصفقات 
 االندماج احمللية.
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ال يوجد حتسن يف كفاءة  -
التكاليف بالنسبة لصفقات 

 االندماج عرب احلدود.
18 Houda Ben Said And 

Abdelfettah Bouri, 2013  
 

 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف:الهدف
على كفاءة البنوك  االندماجأثر عمليات 

  الفرنسية.
 

بنك من  14
أكرب البنوك 

 الفرنسية
إىل  1999

2006 

Efficiency Of 

Frensh Bank 

Mergers And 
Acquisition 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

أظهرت نتائج الدراسة التجريبية 
أنه و مقارنة بفرتة ما قبل 

ندماج، كان هناك حتسن يف اال
الكفاءة الكلية للبنوك الفرنسة 

لتصبح  % 17.82بنسبة 
70.67 %. 

19 Urio.H.N, 2014 
 

 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:
 ا.روبأو  تأثري االندماج على الكفاءة البنكية يف

عملية  56
اندماج يف 

دولة  22
أوروبية 

إىل  2007
2011 

The impact of 

mergers and 

acquisitions on 
bank efficiency 

in Europe 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

 حتسن كفاءة البنوك بعد االندماج
هلا تأثري إجيايب على خلق قيمة 
للمسامهني الذي يرتبط بكفاءة 

 الربح أكثر من كفاءة التكاليف. 

20 Ank Weber, 2017 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

 يا.طالإي تأثري االندماج على الكفاءة البنكية يف

القيم اإلمجالية 
لصفقات 
االندماج 

اخلاصة ب 
بنك  386

على مستوى 
لساحة ا

املصرفية 
اإليطالية 
خالل 
2015 

Bank 
Consolidation, 

Efficiency, and 
Profitability In 

Italy 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

ساهم االندماج البنكي يف 
تسهيل احلصول على مكاسب 

 الكفاءة.

21 Tchibanki.T.K and al, 1991 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

 ان.يابال تأثري االندماج على الكفاءة البنكية يف
 

بنك  61
 1985ياباين 
 1987إىل 

Economies Of 

Scope and 
Shareholding Of 

Banks in Japan 

دالة التكاليف 
 اللوغاريتمية

ساهم االندماج يف حتسني كفاءة 
 التكاليف للبنوك اليابانية، كما

دليال على وجود وفورات وجدوا 
للحجم جلميع أحجام البنوك 
املندجمة خالل السنوات الثالث 

 من الدراسة.
22 Kaoru.H and al, 2006 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

ثره أو  باندوافع اندماج البنوك التعاونية يف اليا
 على الكفاءة. 

بنك  7956
تعاوين 

إىل  1984
2002 

Consolidation 

Of Cooperative 

Banks (Shinkin) 
In Japan: 

Motive and 
Conséquence 

حتسن كفاءة التكاليف و األرباح  النسب املالية
بعد االندماج، خاصة يف النصف 

 الثاين من التسعينات.

23 Rossazana AB Rahim, et al, 

2007 

 

بنوك  10
ماليزية 

إىل  1995

The Cost 

Efficiency 
Effects Of 

Involuntary 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

خلصت الدراسة إىل نتائج متثل 
عموما يف أن إتباع سياسة 
االندماج البنكي أدت إىل حتسني 
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 هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف :الهدف
ى البنكية غري الطوعية عل االندماجاتأثر 

 الكفاءة من حيث التكلفة يف ماليزيا.

2005 Bank Margers: 
Evidence From 

The Malaysian 

Banking 
Industry 

(DEA)  مستويات الكفاءة املصرفية يف
  ماليزيا.

 
24 Ya-Hui Peng and Kehluh 

Wang, 2007 
  هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف الهدف:

وك على كفاءة البن االندماجاتكيفية تأثري 
 التايوانية.

 بنك 44
إىل  1997

1999 

Cost Efficiency 

and The Effect 
Of Marger On 

The Taiwanese 

Banking 
Industry 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

إن نشاط االندماج يؤثر إىل حد  
كبري على الكفاءة من حيث 
التكلفة، حيث أن البنوك 

ع املسيطرة اململوكة للحكومة تتمت
بكفاءة أعلى، بينما القدمية 
اململوكة للقطاع اخلاص لديها  
كفاءة تكلفة أقل، و قد أيدت 
الدراسة سياسة االندماج البنكي 
 على الرغم مما ينتج عنها من رفع

احلواجز و القيود عن القطاع 
 املصريف يف تايوان.

 2012فادي فالح القعايدة،  25
 

 يف تقييم أثر االندماج على الرحبية الهدف:
 الصناعة البنكية األردنية.

بنك األهلي 
األردين خالل 

الفرتتني 
(2001-

( قبل 2004
      االندماج 

-2005و )
( بعد 2008

 االندماج.

أثر االندماج على 
الرحبية: دراسة حالة بنك 

 األهلي األردين.

 ارتفاع مجيع مؤشرات الرحبية بعد نسب الرحبية
 االندماج.

26 Malak Reda, 2013 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل  البحث يف الهدف:

ك تأثري عمليات اإلندماج على كفاءة البنو 
  املصرية.

 

بنوك  10
خالل الفرتتني 

(2000-
( قبل 2003

      االندماج
-2007و )

( بعد 2010
 االندماج

The Effects Of 

Mergers and 

Acquisitions On 
The Efficiency: 

Evidence From 
Bank 

Consolidation In 

Egypt 

أسلوب التحليل 
التطويقي 
للبيانات 

(DEA) 

ساهم االندماج البنكي يف حتسني 
 وكالكفاءة التقنية و احلجمية للبن

 املصرية.

27 Ahmed.B, Kalhoefre.C, 2009 

 
 هتدف هذه الدراسة إىل  البحث يف الهدف:

 يف تأثري عمليات اإلندماج على أداء البنوك
  مصر.

 

بنوك  10
إىل  2002

2007 

The Effects Of 

Mergers and 

Acquisition On 
The 

Performance In 
Egypt 

أظهرت النتائج أن االندماج مل  التحليل املايل
يكن له تأثري كبري على كفاءة 

ك املصرية خالل تلاألرباح للبنوك 
 الفرتة.

28 Said.G, and al, 2009 

 
هتدف هذه الدراسة إىل  البحث يف  الهدف:

بنك  42
 10منها 

The Impact Of 

Mergers and 

Acquisition On 

أسلوب التحليل 
التطويقي 

حققت البنوك املندجمة حتسنا 
أعلى من متوسط حتسن العينة  
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على كفاءة البنوك يف  االندماجتأثري عمليات 
  دول جملس التعاون اخلليجي.

 

 

شارك يف 
عمليات 
اندماج، 
خالل 

إىل  2003
2007 

The Efficiency 
Of GCC Banks 

للبيانات 
(DEA) 

كاملة، لذلك ميكن االستنتاج أن 
لالندماج تأثري إجيايب و إن كان 
حمدود على الكفاءة التقنية 

 .الكلية

29 Bushara.A and al, 2017 

 
هتدف هذه الدراسة إىل البحث يف  الهدف:

 يف تأثري عمليات االندماج على أداء البنوك
 مملكة البحرين.

 

صفقات  4
اندماج 

إىل  2004
2005 

The Impact Of  

Mergers and 
Acquisition On 

Financial 
Performance Of 

Banks In The 

Kingdom Of 
Bahrain During 

(2004-2015) 

منوذج التقييم 
Camel 

عدم وجود فرق كبري يف األداء 
املايل بني فرتيت قبل و بعد 

 االندماج.

 2015حنان ضاهر،  30
 

 هتدف هذه الدراسة إىل  البحث يف الهدف:
 يف تأثري عمليات االندماج على أداء البنوك

 مملكة البحرين.
 

صفقة اندماج 
واحدة متت 

يف سنة 
، أما 2004

فرتة الدراسة 
إىل  2000

2008 

            أثر االندماج 
و االستحواذ على األداء 
املايل للمصرف، دراسة 
حالة جمموعة سرادار 
املصرفية للخدمات 

 اخلاصة

منوذج التقييم  
)جودة األصول، 
جودة األرباح، 
 جودة السيولة..(

Camel 

 ج.ملايل بعد االندما حتسن األداء ا

31 Fadzlan Sufian, 2007 

 

 هدفت هذه الدراسة إىل التحقيق يف :اهلدف
وعة على الكفاءة جملم االندماجعمليات  آثار

  .اسنغافور من املصارف يف 
 

 بنوك 06
إىل  1998

2004 

Efficiency and 

Bank Merger in 
Singapore: A 

Joint Estimation 
of Non-

Parametric, 

Parametric and 
Financial Ratios 

Analysis 

أسلوب  -
التحليل التطويقي 

 للبيانات
 النسب املالية -

أسفرت عن حتقيق  الندماجاتا
مستويات أعلى من الكفاءة بعد 

 .االندماجعمليات 
 

32 Saeid.E, 2015   

 
 يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثري :الهدف

  يفاندماج البنوك على كفاءة القطاع املصريف
 إيران. 

 

بنوك  02
إىل  2003

2012 

The impact of 
bank merger on 

the efficiency of 

the banking 
industry in Iran 

حتليل احلدود 
العشوائية 

(SFA) 

أشارت نتائج الدراسة إىل أنه 
ف احملتملة  ميكن ختفيض التكالي

، حيث يزيد % 48بنسبة 
البنكية من  كفاءةاالندماج من ال

جانب التكلفة على ما يبدوا 
  نتيجة لوجود وفورات احلجم.

 
 2014عصام عبد الوهاب بوب،  33

 
اج دمهتدف الدراسة إىل قياس أثر االن الهدف:

 على كفاءة البنوك السودانية.
 

مصرف املزارع 
 التجاري
 السوداين

إىل  1998
2007 

أثر الدمج املصريف على  
كفاءة األداء و الربح يف 

 السودان

  املنهج الوصفي 
لتحليلي الذي و ا

يعتمد على 
 االستبيان

 

خلصت الدراسة إىل أن االندماج 
املصريف يعترب من طرق تطوير  
كفاءة اجلهاز املصريف يف 

 السودان.
 

 اليت ميكن االطالع عليها يف مراجع األطروحة. من إعداد الطالب باالعتماد على مراجع الدراسات السابقة المصدر:
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 .: واقع كفاءة االندماج البنكي في الواليات المتحدة األمريكيةالمطلب األول
ق وفورات بتحقي االسماح هل ك إىل حتسني الكفاءة من خاللو قد تؤدي عمليات االندماج اليت تقوم هبا البن     

الندماج يف مليات اؤدي عتاحلجم أو من خالل حتقيق خمرجات جممعة أكثر رحبية من ذي قبل، زيادة على ذلك قد 
             ليف ن التكاة حتسالبنوك إىل حتقيق مكاسب الكفاءة عن طريق تغيري مزيج املدخالت و املخرجات بطريق

 و اإليرادات.
 فاءة، و للتحققسني الكحت ىلهتدف إتشارك يف عمليات  ىل أن العديد من البنوك اليتحوث السابقة إتشري الب     

ندماج ( عملية ا55بدراسة مخسة و مخسني ) (Berger.A.N and D.B.Humphrey, 1992)من ذلك قام 
بداية اليت عرفت لفرتة ا، و هي 1989إىل  1981ضخمة حدثت يف الواليات املتحدة األمريكية خالل الفرتة من 

دالة  لباحثان بتقديرايث قام اج، حاألمريكية إىل إلغاء القيود التنظيمية على عمليات االندم توجه السلطات البنكية
ىل إ، و خلصوا Xاءة و الكف لنطاقاالتكاليف اللوغارمتية اليت تسمح هلم بالنظر إىل نوعني من الكفاءة و مها كفاءة 

 اثنني من النتائج األساسية: 
 ة يف الكفاءة.اسب كبري لق مكانت البنوك األكثر كفاءة تستحوذ على البنوك أقل كفاءة، فإن االندماج خيإذا ك -
مل تنجح عمليات االندماج يف املتوسط يف حتسني كفاءة التكاليف حيث كان متوسط حتسني الكفاءة أقل من  -
 1و مل يكن ذو داللة إحصائية. 5%

ك ( فرعا لبن14الكلية ألربعة عشر ) بدراسة الكفاءة (Sherman.H.D and Gold.F, 1985)كما قام       
بينما  2االندماج كانت غري كفئة مقارنة بغريها، قبل( فروع 06أن ستة ) (DEA)ادخار أمريكي، و أظهرت نتائج 

( 35( فرعا من أصل مخسة و ثالثون )11إىل أن أحد عشر ) (DEA)باستخدام ( Parkan.C, 1987)أشار 
 3ان غري كفؤ نسبيا قبل االندماج.فرعا ك
مندمج يف  بنك 215على عينة مكونة من  (DEA)فقاموا بتطبيق  (Rangan.N and al, 1988)أما      

ىل إجم، و للوصول فاءة احلكعدم   الواليات املتحدة األمريكية، حماولني القضاء على عدم الكفاءة التقنية البحتة و
رجات )ثالث مخسة خم وائع( ل ثالث مدخالت )اليد العاملة، رأس املال، الودذلك استخدموا هنج الوساطة من خال

 أنواع من القروض و نوعني من الودائع(.
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Prduction Economics 12, 1987, p 237. 



 لبنوك في ظل عمليات االندماجواقع كف اءة ا    الفصل الثاني:                              -نياالباب الث

 
252 

فقط  %70و قد أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن البنوك كان بإمكاهنا أن تنتج نفس املستوى من اإلنتاج مع      
صور بالنسبة للبنوك الصغرية متثلت يف احلجم نسبيا، مما يشري من املدخالت املستخدمة فعال، يف حني أن أوجه الق

 1إىل أن مصادر عدم الكفاءة تقنية أكثر بدال من حجمية.
التغيري يف كفاءة التكلفة  (Peristiani.S, 1997)و يقيس عدد من الدراسات على غرار الدراسة اليت قام هبا      

يف كفاءة التكاليف بعد عمليات  %5بعد عمليات االندماج، و تظهر نتائجها حتسنا ضئيال جدا يف حدود 
    .2االندماج للبنوك األمريكية يف سنوات الثمانينات

أن  (Rhoades.S.A, 1993)غري أن الدراسات اليت أجريت يف التسعينات أظهرت نتائج متباينة، فقد وجد      
أن البنوك ذات احلجم ، حيث Uاألمريكية يف الثمانينات تأخذ شكل حرف  التكاليف املتوسطة يف الصناعة البنكية

 ,Sherill Shaffer)يف حني وجد  3املتوسط كانت أكثر كفاءة مقارنة بالبنوك ذات احلجم الكبري و الصغري،

أجل حماكات عمليات االندماج بني أزواج البنوك األمريكية بعد استخدامه لدالة التكاليف اللوغارمتية من  (1993
 4اليت تتجاوز أصوهلا مليار دوالر أن عمليات االندماج البنكي تزيد من اقتصاديات احلجم و ختفض من التكاليف.

   ية مثان وث مائة ندماج لثالدالة التكاليف لتقدير كفاءة التكاليف قبل و بعد اال (De Yong, 1993)استخدم      
سة أن كفاءة التكاليف (، و قد أظهرت نتائج الدرا1989-1987( عملية اندماج خالل الفرتة )348و أربعون )

 ث التكلفة، مماا من حينسبي حتسنت يف معظم يف معظم عمليات االندماج بعدما كان البنكني املندجمني غري كفؤين
 .اخلربة()لبنوك االيت تستفيد منها إدارة يوحي بأن وفورات التكاليف تعتمد بدرجة أكرب على الفرص 

ذات احلجم املتساوي نسبيا كانت أقل احتماال لتحقيق مكاسب   حني أن عمليات االندماج بني البنوكيف     
 5الكفاءة، و أخريا معظم البنوك اليت تستحوذ على بنوك أخرى أكثر حتسن لكفاءة التكاليف.

هناك مكاسب متواضعة يف كفاءة التكاليف بالنسبة ملعظم عمليات أن  (Rhoades.S.A, 1998)كما وجد       
يف دراسته عندما أشار  (Berger.A.N, 1998) و هو ما أكده أيضا 6االندماج اليت تنطوي بنوك أمريكية كبرية،

، و صغرية يت تنطوي على بنوك أمريكية كبريةإىل حدوث حتسن ضئيل جدا يف كفاءة التكاليف لعمليات االندماج ال

                                     
1- Rangan.N, Grabowski.R, Aly .H.Y, and Pasurka.C, The Thecnical Efficiency Of US Bank, Economic Letters 28, 1988, p169. 
2- Peristiani.S, Do Mergers Improve The X-Efficiency ans Scale Efficiency Of US Bank?, Evidence Frome the 1980s, Journal Of 
Money Credit and Banking 29, 1997, p 326. 
3- Rhoades.S.A, The Efficiency Effects Of Horizontal Bank Mergers, Journal Of Banking and Finance, Vol 17, 1993, p 22. 
4- Shaffer.S, Can Mega Mergers Improve Bank Efficiency , Journal Of Banking and Finance, Vol 17, 1993,  p 36. 
5- DeYong.R, Determinants Of Cost Efficiencies in Bank Mergers Office The Comptroller Of The Currency Economic & Policy 
Analysis Working Paper, 1993, p01. 
6- Rhoades.S.A, The Efficiency Effects Of Bank Mergers: An Overview Of Case Studies Of Nine Mergers, Journal Of Banking 
and Finance, Vol 22, 1998, p 91. 
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إىل ذلك، أظهرت النتائج أن عمليات االندماج تساعد على حتسني الرحبية عن طريق تغيري مزيج اإلنتاج باإلضافة 
 1لصاحل املزيد من القروض و التقليل من حيازة األوراق املالية.

تحدة إىل أنه ميكن أن يؤدي التقدم التكنولوجي الذي شهدته الواليات امل (Berger.A.N, 2003)و أشار      
  2األمريكية إىل زيادة اقتصاديات احلجم، ألن معظم الباحثني استخدموا بيانات عن البنوك منذ الثمانينات.

إىل أن  (Pilloff.S.J and Santonero.A.M, 1998)و يف اآلونة األخرية خلصت الدراسات اليت أجراها      
يف نتائج ( Benston.G.J and al, 1995)ر حيث أشا 3البنوك املقدمة للعروض أكثر كفاءة من املستهدفة،

دراستهم إىل أن البنوك املقدمة للعروض تقدم عطاء أكرب لتلك املستهدفة عندما يؤدي االندماج إىل مكاسب كبرية، 
 4.ردود للمخاطر املتوقعة و زيادة كفاءة األرباحاملو يتعلق ذلك أيضا مع الدافع لتحسني 

 تأن اقتصاديا( Berger.A.N and Master.L.J, 1997)و وجدت الدراسات احلديثة على غرار دراسة      
احلجم غري مستغلة إىل حد ما بالنسبة للبنوك الكبرية، و يبدوا أن احتماالت حتقيق مكاسب يف كفاءة احلجم يف 

ادة إىل التقدم التكنولوجي و التغريات التنظيمية التسعينات أكرب مما كانت عليه يف الثمانينات، و ترجع هذه النتيجة ع
 5و اآلثار االجيابية الخنفاض أسعار الفائدة.

إىل أن عمليات االندماج البنكي يف الواليات املتحدة  (Berger.A.N and al, 1993)و قد سبق و أشار      
للبنوك املندجمة و متكني  Xالكفاءة  األمريكية، قد تكون موجهة حنو استغالل اقتصاديات احلجم و النطاق و حتسني

 6البنوك من ممارسة املزيد من القوة السوقية.
لتكلفة العشوائية يف دراسته عندما استخدم هنج حد ا (Adel. A and al, 2008)و هو ما توصل إليه      

(SFA)  األمريكي، كما بنكيال لقطاعاللتحقيق يف آثار التكلفة و الربح الناجتة عن عمليات االندماج البنكي يف 
ىل إ، ليتوصل ندجمة و غري املندجمةلتقييم هيكل اإلنتاج للبنوك امل (DEA)استخدم تقنية غري معلمية لتحليل البيانات 

 .بنوكأن عمليات االندماج حسنت من كفاءة التكاليف و األرباح لل
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قل من غري املندجمة ألهنا تستخدم و عالوة على ذلك، أظهرت النتائج أيضا أن تكاليف البنوك املندجمة أ     
تكنولوجيا أكثر تطورا )الكفاءة التقنية(، باإلضافة إىل تقليل مزيج املدخالت )الكفاءة التخصيصية(، كما أشارت 

تسمح عمليات النتائج إىل وجود عقالنية اقتصادية لعمليات االندماج يف املستقبل يف القطاع البنكي، و أخريا قد 
 1األمريكية باالستفادة من الفرص اليت تتيحها التكنولوجيا املطورة. البنكية االندماج للصناعة
 .و اليابان كفاءة االندماج البنكي في أوروباواقع  المطلب الثاني: 

، فإىل جانب إلغاء الضوابط التنظيمية و الياباين تطور سريع لعمليات االندماج األورويب بنكيلقد شهد القطاع ال     
 2و قوة السوق إىل تأجيج هذه العملية،احلاجة إىل خلق القيمة و الكفاءة ، أدت البتكارات التكنولوجية و املاليةو ا

 3و ظهور موجات مل يسبق هلا مثيل من االندماجات سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي.
 : واقع كفاءة االندماج البنكي في أوروبا.ولالفرع األ

بنوك األوروبية توحيدها من خالل عمليات االندماج قبل االحتاد النقدي األورويب، حيث كان لقد اختارت ال     
هناك الكثري من التكهنات حول تأثري إدخال اليورو على هيكل أسواق البنوك األوروبية، و بشكل أكثر حتديدا حول 

 4إمكانية إنشاء بنوك أوروبية.
، تعلقة بآثار االندماج الكفاءة البنكيةلدراسات األمريكية على األدبيات املخالل العقود الثالثة املاضية هيمنت ا     

و مع ذلك فقد ازدادت الدراسات األوروبية يف السنوات األخرية، و يظهر هذا االجتاه اهتماما متزايدا بإجراء املزيد 
مليات االندماج يف الصناعة ت عمن األحباث حول هذا املوضوع، و هلذا مت تكريس أحباث كثرية ملسألة ما إذا كان

األوروبية حتسن من كفاءة البنوك املوحدة، حيث مت التحقيق يف آثار عمليات االندماج يف البنوك باستخدام  البنكية
هنجني أساسيني، يتبع النهج األول منهجية تستند إىل التغريات يف أسعار األسهم خالل فرتة إعالن االندماج 

          (Cybo-Ottone.A and Murgia.M, 2000)من الباحثني على غرار  )احلدث(، و قد حاول العديد

 ,Campa.J.M) باالضافة إىل (Scholtens.B, and al, 2004) و( Hoston.J.F and al, 2001) و

Hernando.I, 2008) التأكد ما إذا كان اإلعالن عن االندماج البنكي خيلق قيمة للمسامهني على شكل عائدات 
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European Money and Finance Forum, Vienna, 2005, p 10.  

 .  144رمزي صبحي مصطفى اجلرم، املرجع السابق، ص  -3
4- Huizinga.HP, Nelissen.J.H.M, Vennet.R. Vander, Efficiency Effects Of Banks Mergers and Acquisition, Tindergen Institute 
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 1غري عادية يف سوق األسهم سواء بالنسبة للمسامهني املستهدفني أو مقدمي العروض. 
كفاءة البنكية، و اليت عادة ما تدرس التغريات يف الكفاءة الأما النهج الثاين فهو حيلل أثر االندماج على      

د من الباحثني على غرار اإلنتاجية مثل الكفاءة التقنية أو كفاءة التكاليف و األرباح، و قد حاول العدي
(Hahn.F.R, 2007)  و(Koetter.M and al, 2008)  التأكد مما إذا كان االندماج يسمح للكيان اجلديد

الذي أنشئ  باحلصول على مكاسب يف الكفاءة من خالل تعديل املدخالت و املخرجات اليت تسمح بتخفيض 
   (، xآزر يف الدخل( و/أو تبادل أفضل املمارسات )الكفاءة التكاليف )التآزر يف التكاليف( و/أو زيادة الدخل )الت

خالل حتسني حجم اإلنتاج و اجلمع   من لدخل إىل حتسني تنظيم اإلنتاج البنكيو يؤدي هذا التآزر يف التكاليف و ا
  2بني عوامل اإلنتاج.

على عمليات االندماج األمريكية على غرار  اليت ركزتمعظم الدراسات حول مكاسب الكفاءة على عكس      
(Pilloff.SJ and Santomero.AM, 1997)  و(Berger and Humphrey, 1997)  باإلضافة إىل
(Hoston.JF and al, 2001) بشكل عام حتقيق مكاسب كبرية للبنوك املستهدفة، و لكنها كانت  الحظت

 3سلبية بالنسبة للبنوك مقدمي املزايدات.
ألن البنوك العاملة يف أوروبا تعاين   الدراسات حول االندماجات األوروبية خلصت إىل نتائج متباينة أغلبفإن      

منذ فرتة طويلة من جمموعة من التنظيمات اليت كانت تقيدها، و رغم ذلك فقد أظهرت الدراسات الفرنسية من 
 ها علىلفة و الربح و عدم تأثري حتسنا طفيفا يف درجات كفاءة التك (Burkart.O and al, 1999)خالل 
 4.احلجم
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إىل أن عمليات  (Haynes.M, Tompson.S, 1999)و  (Resti.A, 1998)خلصت دراسة  كما     
 Focarelli.D) دت نفس النتيجة من قبلجِ و وُ  1بتعزيز كفاءهتا، ةوكرانياألاالندماج مسحت للبنوك االيطالية و 

and al, 2002 ) و أرجع هذا التحسن إىل بعد اخنفاض القروض املعدومة بفضل االندماج اإليطاليةبالنسبة للبنوك ،
زيادة كفاءة استخدام رأس املال يف ظل عدم مرونة سوق العمل يف أوروبا مما قلل من القدرة على خفض التكاليف ال 

 2سيما يف حالة عمليات االندماج األفقية. 
األملاين فهي خمتلفة، ففي حني خلصت بعض الدراسات  البنكييف السوق أما عن آثار االندماج على الكفاءة      

إىل  (Altunbas.Y and al, 1997) و (Altunbas.Y, Gardener.EPM and al, 2001)على غرار 
  (Lang.G, Welzel.P, 1999)فإن دراسة  3بعد االندماج، %80حدوث حتسن يف كفاءة التكاليف بلغ حوايل 

 4يف أملانيا. بنك 283إىل غياب أي مكاسب يف الكفاءة بعد دراسته الندماج  تخلص
و اليت  (Noulas.AG, 1999)ليتواصل هذا التباين مع دراسات القطاع املصريف اليوناين اليت بدأت مع      

استخدم  كما  5خلصت إىل حتسن يف كفاءة بعض البنوك و تراجعها للبعض اآلخر بعد االندماج،
(Passiouras.F, Sifodaskalakis.E, 2007) التعاونية اليونانية  مؤشر ماملكويست لفحص إنتاجية البنوك

( وفق هنجي اإلنتاج و الوساطة، ليخلص إىل حدوث اخنفاض طفيف يف إمجايل مؤشرات 2005-2000للفرتة )
 6.%66رغم حدوث تطور يف الكفاءة بنسبة  %3اإلنتاجية بنسبة 

)من حيث األموال  بنك فرنسييف دراستهم لتأثري عمليات االندماج على الكفاءة لعينة ضمت أكرب أربعة عشر      
باستخدام أسلوب ( Houda.BS and al, 2013)(، و جدت 1996-2006اخلاصة( خالل الفرتة مابني )

باملقارنة مع أنه  جم املتغريةوفق اقتصاديات احل حتت هنج الوساطة ذات التوجه املدخلي (DEA)التحليل التطويقي 
، و يرجع %70.67لتصبح  %17.82فرتة ما قبل االندماج حتسنت الكفاءة الكلية للبنوك الفرنسة املندجمة بنسبة 
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أكثر من التحسن يف الكفاءة التخصيصية  %13.63هذا التحسن بدرجة كبرية إىل الكفاءة التقنية بنسبة 
يف تقليل اهلدر من خالل  حمل الدراسة ه العملية جنحت البنوك الفرنسية، و بالتايل فإنه و يف أعقاب هذ9.21%

اجلمع بني املدخالت و املخرجات بنسب مثلى مع مراعاة ما هو متاح من األسعار و القدرات، و مع ذلك مل تنجح 
 1.عمليات التوحيد يف جعل كل البنوك اليت دخلت يف العملية كفؤة متاما حيث اختلف األثر بني البنوك

يف السويد،  البنكيةدالة التكاليف اللوغارمتية لتقدير كفاءة التكاليف  فاستخدمت (Gjirja.M, 2003)أما      
حيث أظهرت النتائج أنه ال توجد أدلة قوية على أن االندماج يؤدي إىل احلصول على كفاءة أكرب من قبل، و عالوة 

بعد التوحيد، كما تشري  سن ملحوظ يف الكفاءة التقنية البنكيةعلى ذلك، فإن حتليل ما بعد االندماج مل يظهر أي حت
خُلص الدراسة إىل أن سبب ضعف كفاءة البنوك النتائج كذلك إىل عدم وجود حتسينات ملحوظة يف احلجم، لت  

 2الكبرية مقارنة بأقراهنا األصغر حجما يعود لرتكيزها أكثر على احلجم.
واحدة من أكثر تأثريات االندماج حتققا ألن معظم مقدمي عروض االندماج على الرغم من أن كفاءة التكلفة      

من   نيقرتحون يف الغالب أن سبب االخنراط يف عمليات االندماج هو تنفيذ إسرتاجتية توفري التكلفة اليت ميكن أن حتس
كل من كفاءة   و على غرار الدراسات اليت حققت يف (Group Of Ten, 2001)كفاءة البنوك املندجمة، إال أن 

، و قد أدت هذه التكاليف و األرباح يف الثمانينات و التسعينات مل جيد بشكل عام أدلة كافية على حتسني الكفاءة
النتائج إىل اقرتاحه أن سبب استمرار عمليات االندماج على الرغم من عدم وجود حتسينات يف األداء هو تنفيذ 

دالة التكاليف اللوغامتية  عندما استخدم أيضا ( and al, 2003Cabo.V)و هو ما أكده  3مصلحة املسامهني،
لتقدير التكاليف املتوقعة و الفعلية من عمليات االندماج البنكي الفردية بني بنوك االدخار االسبانية ملدة أربع 

أنه إذا متت  و أظهرت نتائج هذه الدراسة أن متوسط تكاليف الوحدات املندجمة مل تتغري كثريا على الرغم من سنوات،
عمليات االندماج بالشكل الصحيح سوف يتسبب ذلك يف ختفيض التكاليف، إال أن معظم عمليات االندماج يف 

 4الدراسة مل تؤدي إىل ختفيض التكاليف.
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General Studies, Vol 2(2), May 2013, p 77. 
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-Cybo)فخلص أما عن الدراسات اليت حبثت يف آثار االندماج على كفاءة اجملموعات األوروبية املندجمة      

Ottone and Murgia, 2000 ) إىل وجود عوائد فائضة كبرية يف وقت اإلعالن عن االندماج، و استشهدا
األمريكي و األورويب كسبب حمتمل للنتائج املتفاوتة، و على وجه التحديد فإن  البنكي بالفروق البنكية بني القطاع

نع االحتكار األكثر مرونة يف أوروبا توفر اللوائح األكثر ليربالية اليت تسمح بتنويع املنتجات باإلضافة إىل قوانني م
 للبنوك فرصة لتحقيق وفورات احلجم و تقليص تكاليف االندماج اإلمجالية.      

جانبني هامني يستحقان الذكر بشكل فتدرس  (Cybo-Ottone and Murgia, 2000) أما دراسة     
السوقية لألسهم ختتلف من بلد آلخر نتيجة  منفصل، فهم أرادوا أوال معرفة ما إذا كانت الزيادات يف القيمة

النتائج اإلمجالية  لالندماج، فهم يفسرون أن ذلك يعين أن التنظيمات عرب البلدان قد ال تكون القوة الدافعة وراء
      1تقييمات األسهم يف أوروبا. املؤسسات باإلضافة إىل لالندماج، بل يعود ذلك إىل

نسب التكلفة و الربح لدراسة  عندما استخدم (Vander Vennet, 1996)نه و هو ما سعى أيضا للتأكد م     
، و خلص (1993-1988بنك خالل الفرتة ) 492تأثري االندماج على كفاءة البنوك األوروبية لعينة مكونة من 

ف أساسا لتحسني أن االندماجات احمللية املتساوية يف البلدان األوروبية هلا تأثري إجيايب على كفاءة األرباح هتدإىل 
الكفاءة التشغيلية، أما فيما يتعلق بعمليات االندماج عرب احلدود فقد وجد حتسنا جزئيا فقط يف كفاءة األرباح، و قد 

  2بة.بنوك املكتسِ للتسعري اليكون نامجا عن تغريات يف سلوك 
أن صفقات االندماج اجلزئي )االستحواذ( اليت متثل شراء  (Focarelli and al, 2002)و من جهته وجد      

جزء من أسهم البنوك املستهدفة أدت إىل حتسينات كبرية يف الكفاءة و يرجع ذلك أساسا إىل اخنفاض القروض 
اإليطالية هتدف إىل تغيري تركيز  دماج الكامل )الكلي( فالحظ أن البنوكاملعدومة، أما فيما يتعلق بعمليات االن

ماهلا حنو توفري املزيد من اخلدمات املالية، و بالتايل زيادة دخلها من غري الفوائد للحصول على مكاسب الكفاءة، أع
     3فبعد عمليات االندماج الحظ زيادة الرحبية يف املدى الطويل و اليت ترتبط أساسا باستخدام رأس املال بأكثر كفاءة.

دراسة تأثري عمليات االندماج على كفاءة  (Rym.A and Georges Pujlas, 2005)كما حاولت        
األرباح و التكاليف للبنوك األوروبية مع التفريق بني املعامالت احمللية و العابرة للحدود، و خلصت الدراسة اليت 

حنو صفقة اندماج حملية و عرب احلدود أن أثر االندماج على الرحبية ضئيل، و لكن اجتاه البنوك املندجمة  33ضمت 

                                     
1-  Cybo-Ottone.A, Murgia .Op-Cit, p 831. 
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Banking and Finance, 20, 1996, 1531.  
3- Focarelli .D, Panetta.F, Salleo.C, Why do Banks Merge?, Journal Of Money Credit and Banking, N°34(4), Novembre 2002, p 
1047. 
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تنويع مصادر إيراداهتا كان واضحا، و أكد التحليل حتسنا يف كفاءة التكاليف بالنسبة لصفقات االندماج احمللية يف 
 حني ال يوجد حتسن يف كفاءة التكاليف بالنسبة للمعامالت عرب احلدود. 

تمثل يف خفض التكاليف، يف احمللي يف أوروبا حققت هدفها امل ه النتائج أن عمليات االندماج البنكيو تعين هذ     
      حني أهنا مل حتقق حتسن كبري يف اإليرادات، بينما عمليات االندماج عرب احلدود مل تؤدي إىل ختفيض التكاليف 

  1و بدال من ذلك أثبتت أن البنوك استفادة من حتقيق عائدات نتيجة االندماجات اليت منحتها فرصة التنوع اجلغرايف.
، و يبدوا أن 2000ج مكاسب الكفاءة يف أوروبا بشكل عام مع نتائج الواليات املتحدة قبل عام و تتفق نتائ     

   االندماجات احمللية بني البنوك متساوية احلجم حتسن من كفاءة التكلفة، و لكنها ال تتحقق بالنسبة جلميع البلدان 
كاسب كبرية يف كفاءة التكاليف عقب إيطالية م بنوكو مجيع البنوك، فقد وجدت دراسات حديثة أجريت على 

عمليات االندماج ، و عالوة على ذلك تشري أدلة احملاكاة إىل أن االندماج األورويب عرب احلدود قد يؤدي إىل ختفيض 
أي مكاسب من  (Vender Vennet.R, 2002)و على النقيض من ذلك مل جيد  2تكاليف البنوك املستهدفة،

مليات االندماج عرب احلدود، و قد تواجه حتسني كفاءة التكاليف جمموعة من حيث كفاءة التكاليف نتيجة لع
الصعوبات و السيما يف قارة أوروبا و املتمثلة يف تقليل العمالة، و الواقع أن ختفيض املوظفني هو أحد املصادر 

 3الرئيسية و ال يكاد يكون خيارا يف البلدان اليت توجد فيها أسواق العمل جامدة.
، فهناك قناعة (Post-2000 Efficiency) 2000بعد سنة  لالندماجنتيجة   ا بالنسبة ملكاسب الكفاءةأم     

أكرب نتيجة لألدلة املتزايدة بأن عمليات االندماج يف البنوك األوروبية تؤدي إىل مكاسب يف الكفاءة، حيث وجد 
الكفاءة و الرحبية كما مت قياسها بطرق خمتلفة  عدد من الدراسات األوروبية مكاسب يف األداء بعد االندماج تتمثل يف

 4مع مرور الوقت.
 Campa.JM) و( Fritsh.M, 2007) و (Altunbas.Y and Marque.I, 2008)جد كل من قد و و      

.and Hernando.I, 2006 )باإلضافة إىل (Diaz.B and al, 2004)  أن البنوك ذات اإلسرتاتيجيات املماثلة
تتفوق على تلك اليت لديها اسرتاتيجيات خمتلفة من حيث الكفاءة و الرحبية بعد االندماج، و هو ما مت احلصول عليه 

 (Campa.J.M, Hernando.I, 2006)و  (Altunbas.Y, Marque.Ibanez.D, 2008)أيضا من قبل 

الذين أفادوا أن عملية االندماج بني بنك و بنك    (Diaz.B, Olalla.M, Azorfa.S, 2004) باإلضافة إىل
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 كماتتفوق على عمليات االندماج بني جمموعة من البنوك مع جمموعة من البنوك من حيث مكاسب الكفاءة ،  
 1إىل أن مكاسب الكفاءة متيل إىل احلدوث قبل حتسن كفاءة األرباح. دراساهتم أيضاخلصت 

 ءة البنوك املندجمةفاعندما قامت بتقييم ك (Rym Ayadi and al, 2010)سعت أيضا للتأكد منه  و هو ما     
ف من جمموعة متطابقة )جمموعة ( لعينة تتأل2003-1996األورويب خالل الفرتة املمتدة ما بني ) يف القطاع البنكي

تحليل من خالل بنك غري مندمج، و مت ال 587بنك مندمج و  42مدخالت و خمرجات متشاهبة( مكونة من 
 خطوتني أساسيتني:

اج معني إىل مستوى إنت للوصول مواردمتثلت اخلطوة األوىل بتقدير الكفاءة الفنية اليت متثل االستخدام الكفؤ لل     
تيار ثل االخاليت مت هليكليةاءة الكل بنك على حدة قبل و بعد االندماج، أما اخلطوة الثانية فتمثلت يف تقدير الكف

 الكفؤ للمخرجات و املدخالت لتحسني إنتاجية اجملموعة املندجمة.
و مع خلصت نتائج الدراسة إىل تطور نسب الكفاءة التقنية مبعدل مماثل جملموعة البنوك املندجمة و غري املندجمة،      

لية ملدخالت و خمرجات البنوك املتعلقة بتغريات الكفاءة اهليكلية تكشف عن عمليات تقارب فع ذلك فإن النتائج
املندجمة و هو ما ال ينطبق على اجملموعة األخرى، و بعبارة أخرى، يبدوا أن مديري البنوك األوروبية مل ينفذوا 
اسرتاتيجيات االندماج لتحسني إدارة التكاليف و إمنا كانت دوافعهم األوىل تتبع مزايا التكامل بني خمتلف خطوط 

   2ندجمة و االستفادة منها.األعمال يف البنوك امل
من خالل فحص أداء   اءة البنكيةفقام بالبحث يف تأثري االندماجات على الكف (Urio.H.N, 2014)أما      

   ، على وجه التحديد يبحث يف تأثري الكفاءة على خلق الثروة للمسامهني عند إعالن االندماج البنكي، قبل و بعده
( باستخدام 2007-2011دولة أوروبية خالل الفرتة ) 22اندماج بنك جتاري يف عملية  56و هذا من خالل 

هنج احلدود العشوائية و منوذج السوق يف تقدير العوائد املتوقعة، حيث يتم احلصول على مدى حتسن األداء يف البنك 
إذا كان للكفاءة تأثري على املندمج من خالل مقارنة كفاءة ما بعد االندماج مع كفاءة ما قبل االندماج، ملعرفة ما 

 3خلق قيمة للمسامهني.
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ة األجل  خلق قيمة قصري تسهم يف ندماجالسابقة لال هلذه الدراسة إىل أن الكفاءة البنكية أشارت النتائج الرئيسية     
أثري ا تاالندماج هل د إعالنوك عنحلملة األسهم، كما مت العثور على بعض األدلة أيضا اليت تشري إىل أن كفاءة البن

 ف.  الذي يرتبط بكفاءة الربح أكثر من كفاءة التكالي إجيايب على خلق قيمة للمسامهني
و بالتايل فإن نتائج هذه الدراسة تدعم وجهة النظر القائلة بأن الدراسات االندماجية األوروبية اليت تدرس ما بعد      
مسامهني بالنسبة للبنوك املستهدفة و املزايدة، مما ، و اليت وجدت أن االندماجات البنكية ختلق قيمة لل2000عام 

يؤكد أمهية الكفاءة كمقياس لألداء إذا كان رد فعل السوق على إعالن االندماج يعكس األداء املستقبلي، و بالتايل 
فإن املسامهني و صانعي السياسات و غريهم من أصحاب املصلحة قد يكونون قادرين على اعتبار ذلك أحد العوامل 

ليت ميكن أن تستند إليها قراراهتم فيما يتعلق باالندماج غري املكتمل بعد، و ميكنهم أيضا استخدام سجالت الكفاءة ا
   1السابقة للتنبؤ باألداء قصري و طويل األجل لألطراف احملتملني يف عمليات االندماج قبل اإلعالن عنه.

   ، اإليطايل لقطاع البنكيايف  على الرحبية لالندماج لةثار احملتماآلتقييم  (Ank Weber, 2017)كما حاول       
خالل  فقة اندماج إيطاليةص 386و مناقشة السياسات لتسهيل عملية توحيد كفؤة قدر اإلمكان، حيث يشري حتليل 

باره الدواء نبغي اعتين ال ، و لكأن االندماج ميكن أن يلعب دورا مهما يف تسهيل مكاسب الكفاءة إىل 2015سنة 
حات لتطهري من إصاللة تتضإسرتاتيجية شامبل جيب أن يكون جزءا من  شايف للتعامل مع مشاكل القطاع البنكيلا

كن هناك حاجة سب، و لاج فح، ففي إيطاليا ال ميكن أن تأيت مكاسب الرحبية من عمليات االندمميزانيات البنوك
لقروض االصحيحة بشأن  لقراراتاختاذ مو باإلضافة إىل اإىل اختاذ تدابري أخرى مثل اإلصالحات اهليكلية اليت تعزز الن

 املعدومة.
و بالتايل هناك حاجة إىل حتليل دقيق لسالمة أوجه التآزر و حتسني الكفاءة من خالل احلاالت الفردية لعمليات      

ر ممكن من االندماج، حيث أن التجارب عرب البلدان املختلفة ميكن أن تربز اخلطوات الصحيحة لضمان أكرب قد
الفوائد اليت ميكن جنيها من عمليات االندماج، كما تربز جتارب البلدان األخرى أمهية تعزيز احلوكمة و التصدي 
للمصاحل اليت ميكن أن تعارض حتسني الكفاءة كجزء من أهداف عمليات االندماج، و تعزيز الرقابة اإلشرافية و اختاذ 

عاجلة املشاكل اهليكلية اليت ميكن أن حتد من مكاسب الكفاءة، و هناك إجراءات تصحيحية فورية عند احلاجة، و م
أيضا دور لسياسات اإلحتاد األورويب لتسهيل وجود جمال متكافئ لعمليات االندماج عرب احلدود، و هو ما أظهرته 

 2األدبيات يف كثري من األحيان.

                                     
1- Urio.H.N, Op-Cit, p 2. 
2- Ank Weber, Bank Consolidation, Efficiency, and Profitability In Italy, International Monatary Fund, 17, 2017, p 1, p 15-16. 
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عدد  ة األمريكية يفاملتحد الياتالثانية بعد الو  من خالل ما سبق كمنطقة اقتصادية، تأيت أوروبا يف املرتبة     
ريكية على ات األملبياناالندماجات اليت حدثت خالل السنوات اخلمس و العشرين املاضية، و مع ذلك هيمنت ا

، ل العقد املاضيوبا خال أور يفدراسات االندماج، فعلى الرغم من إجراء الكثري من األحباث على االندماج البنكي 
ئج  ظل تباين نتايفلكفاءة على ا مازال هناك احلاجة ملزيد من الدراسات لتأكيد اآلثار احلقيقية لالندماجإال أنه 

 الكثري من الدراسات.
 كفاءة االندماج البنكي في اليابان.واقع  : الفرع الثاني

للبنوك  لبيئة الداخليةتبطة باية مر عرفت البنوك اليابانية إخفاقات خالل العديد من الفرتات نتيجة ألسباب داخل     
 رتة ألخرى، العاملية من ف قتصاديةف االو أخرى خارجية مرتبطة بالبيئة االقتصادية اليابانية اليت ميكن أن تتأثر بالظرو 

 لتصفية.تجنب الفشل و الفاءة و كثر كبنوك االندماج فيما بينها جلعل عملياهتا أ و مع تدهور البيئة املالية قررت عدة
ة للمشاكل اليابانية إصالحا هيكليا غري مسبوق متيز مبوجة من االندماجات نتيج شهدت الصناعة البنكيةلقد      

ب إجراء سوى عدد قليل من املستغر  لكن من ي الياباين و الضغوط األخرية لالندماج،اليت مر هبا النظام البنكي
األحباث خبصوص كفاءة البنوك اليابانية عموما و على آثار االندماج على الكفاءة البنكية اليابانية على وجه التحديد، 
و هو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع الكم اهلائل من األحباث اليت أجريت على هذا املوضوع يف كل من الواليات 

ىل أن تشري إ يد من البلدان السيما يف اليابانا، خاصة يف ظل توفر أدلة كثرية يف العداملتحدة األمريكية و أوروب
استنفذت بسبب املستوى املنخفض من اإلنتاج، باإلضافة إىل املشاكل املزمنة  وفورات احلجم يف القطاع البنكي

  1من فرتة ألخرى. ة بسبب اآلثار املدمرة لألزمة البنكيةللرحبي
من أوائل الباحثني الذين ركزوا على هذا اجملال، حيث قام بتقدير  (Tchibanki.T.K and al, 1991) يعترب     

-1985بنك ياباين خالل الفرتة ) 61دالة التكاليف اللوغارمتية لعينة مكونة من  ماثنني من املخرجات باستخدا
 2(، و وجد دليال على وجود وفورات احلجم جلميع أحجام البنوك خالل السنوات الثالث من الدراسة.1987

ءة الكلية اليت تتكون من حتسني الكفاءة سواء تتمثل يف الكفا يفالدوافع الرئيسية الندماج البنوك اليابانية  تتمثل     
و الكفاءة احلجمية، أو حتسني كفاءة التكاليف و كفاءة األرباح، كما  ميكن أن يكون هناك  (PTE)الكفاءة التقنية 
فإنه باإلضافة إىل الدوافع السابقة هناك أهداف أخرى  (Group Of Ten, 2001)قا لتقرير فدوافع أخرى فو 

ا املعلومات و إلغاء القيود املالية، باإلضافة إىل عوملة األسواق و حتقيق رغبات لالندماج تتمثل يف حتسني تكنولوجي
املسامهني املتمثلة يف الرفع من مستوى األداء املايل، و هذا يعين أن االندماجات يف اليابان كانت جزءا من اإلدارة 

                                     
1- Hall.M.J.B, Japan’s Big Bang: The Likely Winners and Losers, Journal Of International Banking Law 7, 1999, p 16, 17. 
2- Tachibanki.T.K.M, H.Kitagawa, Economies Of Scope and Shareholding Of Banks in Japan, Journal Of Japanese International 
Economies 5, 1991, p 261.  
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من خالل إجرائهم لدراسات استقصائية  اإلسرتاتيجية  لتحسني القدرة التنافسية، و هو ما أكده الكثري من الباحثني
، كما رأت (Colomoris.C.W, 1999)و  (Colomoris.C.W, 1998)سابقة حول االندماج على غرار 

العديد من الدراسات األخرى أن البنوك اليابانية اندجمت إلنقاذ البنوك الضعيفة، إال أن القليل منها فقط قام بتقييم 
    1كفاءة البنكية.تأثري عمليات االندماج على ال

أن االندماجات خطوة مهمة للعديد من البنوك الناجحة حنو  (Kimie.H, Takatoshi.I, 2008)يرى      
حتسني الكفاءة من خالل إعادة اهليكلة و اختيار البنوك الكبرية إنشاء هيكل شركات قابضة باإلضافة إىل تعزيز رأس 

 فرتة قصرية من الزمن الذي انعكس على التحسن الطفيف يف كفاءة املال، رغم معاناهتا من عمليات االندماج يف
 2بعضها و تراجعها للبعض اآلخر.

 ,Kimie.H) املرتبط بتمويل البنوك اليابانية الكبرية، قاماستخدام مفهوم التخلف عن التسديد ب     

Takatoshi.I, 2008)  2000بالبحث فيما إذا كانت االندماجات يف أواخر التسعينات وs  يف"Antario" 
 .عززت كفاءة البنوك املندجمة

( اليت تستخدم كثريا DDاملعروفة ب )" La Distance Par Defaut"و لوصول إىل ذلك قام بتطوير طريقة      
ليت ليابانية ااملالية للبنوك يانات اى البيف حتليل أداء البنوك من خالل اخلطوط اليت تريد البنوك اختبارها، باالعتماد عل

ا عار السوق، ألهنة من أسستمدتغلب على أوجه القصور املتعلقة هبا يف الدراسات السابقة باستخدام املعلومات امل
 أكثر دقة و متكررة مقارنة بتلك املستمدة من مصادر أخرى.

ية املالية، هذه أكثر صحة من الناح متثلت النتائج اليت توصلوا إليها يف أن اندماج البنوك اليابانية مل جيعلها     
النتيجة تؤكد الشكوك بأن البنوك اليابانية مل تصبح صحية بعد اندماجها، كما تؤكد النتائج أيضا أن اندماج البنوك 

 3السليمة ينتح عنه بنك كفء و العكس بالنسبة للمؤسسات املالية غري سليمة. 
الياباين،         و تقييم السوق البنكيبفحص  قاما 2006و  2005و كان نفس الباحثني قبل ذلك يف عامي      

و خلصت دراستهما إىل اخنفاض أسعار أسهم البنوك املندجمة ألقل من متوسط السوق، و دفعت هذه التقييمات 

                                     
 أنظر: -1

- Group Of  Ten, Consolidation in The Financial Sector, 2001, (Available BIS Homepage:htp://www.bis.org/publ/gten05.pdf) 
- Colomiris.C.W, Jason.K, Is The Bank Merger Wave Of The 1990s Efficiency? Lessons From Nine Case Studies, In Kalpan, 
Steven.N, (edt), Mergers and Productivity, University Of Chicago Press, 1998, p 99. 
- Colomiris.C.W, Gauging The Efficiency Of Bank Consolidation During a Merger Wave, Journal Of Banking and Finance 26, 
1999, p 615. 
2- Kimie Harada, Takatoshi.I, Mega-Mergers in Japan: Economic Reasons and Performance, Minograph, 2008, p 01. 
3- Kimie Harada, Takatoshi.I, Did Mergers Help Japanese Mega-Banks Avoid Failure?, Analysis Of Distance To Default Of 
Banks, OP-Cit, p 02. 
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تساهم  تما إذا كانعاملتدنية البعض إىل التساؤل عما إذا كانت االندماجات جعلت البنوك اليابانية أكثر صحة و 
  1.ءةفعال يف حتسني الكفا

يبحث يف آثار عمليات االندماج الضخمة بني بنوك املدينة خالل الفرتة  (Okada.T, 2005)و هو ما جعل      
( من خالل تقييم الكفاءة و حتليل أسواق املال و استجابات أسواق املشتقات املالية، باستخدام 1989-2000)

إليها الباحث إىل أن الدافع وراء االندماجات ، و أشارت النتائج اليت توصل (ROA, ROE)مقاييس الرحبية 
الضخمة مل يكن حتسني الكفاءة بل االستفادة من االمتيازات اليت متنحها احلكومة للبنوك اليت تقوم بعمليات اندماج، 

 2.مادامت النتائج مل تؤدي إىل حتسني الكفاءة و زيادت عوائد املسامهني الفائضة الرتاكمية يف احتمالية عدم السداد
مستخدما فيها منهج رد  (2005) ليؤكد هذه النتائج من خالل دراسة أخرى قام هبا سنتني بعد دراسته السابقة    

لدراسة آثار االندماج على كفاءة البنوك اليابانية، و وجد أن البنوك بشكل عام أصبحت أقل   (CDS)فعل السوق 
 3كفاءة بعد االندماج.

     يابان يف ال( Shinkin) بالتحقيق يف دوافع اندماج البنوك التعاونية (Kaoru.H and al, 2006)كما قام       
يت الاملستحوذة هي ن البنوك (، و خلصت نتائج الدراسة إىل أ2002-1984ها خالل الفرتة )نو النتائج املرتتبة ع

ك كربى على البنو بنوك اللحوذ اباإلضافة إىل ذلك من األرجح أن تست، تتميز بقلة الرحبية و تدين كفاءة تكاليفها
 لي.احمل بنكيار النظام الالصغرى، و تتسق هذه النتائج مع دافع املنظمني الساعي إىل استقر 

ليف بعد االندماج، كما او على عكس الدراسات السابقة أشارت نتائج هذه الدراسة إىل حتسن كفاءة التك     
خاصة يف النصف الثاين من فائدة على القروض و حتسن الرحبية أدت عمليات االندماج إىل زيادة أسعار ال

بعد االندماج مل يكن كافيا مللء الفجوة يف نسبة  (ROA)التسعينات، و مع ذلك فإن حتسن العائد على األصول 
ا، حيث مل رأس املال بني البنوك املندجمة و البنوك األخرى مما أدى إىل تدهور رأس مال البنوك املندجمة مقارنة بأقراهن

 4.ام البنكيتسهم عمليات االندماج يف حتقيق رغبة املنظمني املتمثلة يف حتقيق االستقرار الكايف للنظ
 
 

                                     
 أنظر: -1

- Ito.T, Kimie.H, Japan Premium and Stock Prices: Two Minors Of Japanese Banking Crises, International Journal Of Finance& 
Economics 10, 2005, p195. 
- Ito.T, Kimie.H, Bank Fragility in Japan (1995-2003), in Hentchison, M.M. and Westermann, F.(eds), Japan’s Great Stagnation 
Financial and Monetary Policy Lessons For Advanced Economies, MIT Press, 2006. 
2- Okada.T, Consequences Of Banque Mergers [Ginko Gappei No Kouk In Japanese], Paper Presented At Japanese Economic 
Association Spring Meeting, 2005, p 1. 
3- Okada.T, Consequence Of Bank Mergers, Ginko Gappei No Kouka In Japanese, Mimeograph, 2007, p 01. 
4- Karou.H, Koji.S. Katoro.T, Consolidation Of Cooperative Banks (Shinkin) In Japan: Motive and Conséquence, Rieti 

Discussion Paper Series 06-E+034, 2006, p 01. 
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و أخريا متيل عمليات االندماج إىل حتسني رحبية البنوك املندجمة عندما يكون الفرق يف الرحبية و السالمة بني       
 Akhavein, Berger and)هو ما يتفق مع فرضية الكفاءة النسبية ل و  1البنوك املستحوذة و املستهدفة كبريا،

Humphrey, 1997).2 
عند دراسته  (Yamori.N, Kozo.H, 2004) و يف نفس االجتاه سارت نتائج الدراسة اليت قام هبا      

الزيادة بسبب زيادة للشركات القابضة املالية للبنوك اإلقليمية، حيث وجد أن كفاءة الربح بعد االندماج متيل إىل 
 3احلصة السوقية يف املنطقة.

من خالل  (Shinkin)قام من خالهلا بتقدير كفاءة تكلفة بنوك  2005كما أجرى الباحث دراسة أخرى عام       
(، حيث أشارت النتائج إىل أن كفاءة تكلفة البنوك 1998-1989عملية اندماج خالل الفرتة ) 33مالحظة 

 سنوات كاملة للحاق بكفاءة بنوك 06و استغرق الوقت  (Shinkin) متوسط بنوك املستحوذة أقل من

(Shinkin) تحقق عن طريق االندماج من خالل ختفيض ي، كما خلصت الدراسة إىل أن التحسن يف كفاءة التكلفة
 4تكاليف املوظفني و ليس التقليل من الفروع.

يقوم  (Yamori.N, Kozo.H, 2005)على الكفاءة جعل  إن أمهية النتائج و تضارهبا حول آثار االندماج     
و هي الفرتة اليت ( 2003-1998)يف نفس السنة على الفرتة   (Shinkin)بيانات بنوك على  دراسة أخرى بإجراء

تلت فرتة الدراسة السابقة، و قد وجد أن كفاءة البنوك اليت اندجمت مع بنوك أخرى قبل عام كانت أقل بكثري من 
     مل تندمج، يف حني كانت كفاءة البنوك اليت اندجمت قبل عامني أو أكثر أعلى من تلك اليت مل تندمج تلك اليت 

  5و لكن ليس بشكل كبري.
و نظرا ألن دوافع االندماج البنكي رغم تعددها إال أهنا تصب يف مصلحة الكفاءة فإن       

(SolomonTadesse, 2005)  الياباين قبل بداية األزمة  يف اهليكل التكنولوجي للقطاع البنكي قرر البحث      
خرية حنو االندماج يف الصناعة و بعد اإلصالحات اهليكلية يف التسعينات من أجل تسليط الضوء على االجتاهات األ

 6ه أكثر حنو االندماج.يف اليابان، يف ظل اخنفاض وفورات احلجم يف البنوك الكبرية مما يشجعها على االجتا البنكية

                                     
1- Karou.H, Koji.S. Katoro.T, Op.Cit, p 01. 
2- Akhavein.J, Allen.D, Berger.N, David.B.H, The Effects Of  Megamergers On Efficiency and Prices: Evidence From a Bank 
Profit Function, Review Of Industrial Organization 12, 1997, p 95. 
3- Yamori.N, Kozo.H, Governance Of Shinkin Banks and Choice Of Mergers [Shinyou Kinko No Gabanansu to Gappei No 
Sentaku, In Japanesel], Presented At The Symposium On The Governance and Contemporary Meaning Of Cooperative Financial 
Institutions At Hokkaido University, 2004, p 01. 
4- Yamori.N, How Should Shinkin Banks Reorganize? [Shinyou Kinko Wa Saihen Ni Dou Torikumu Bekika? In Japanesel], 
Shinkin Chukin Geppe, August 2005, p 01. 
5- Yamori.N, Kozo.H,  Kondo.K, Are Banks Affiliated With Holding Companies More Efficient Than Independent Banks? The 
Recent Experience Regarding Japanese Regional BHCs, Asia Pacific Financial Markets, 2005, p 01. 
6- Solomon.T, Consolidation, Scale Economies and Technological Change In Japanese Banking, William Davidson Institue 

Working Paper Number 747, February 2005, p 01. 
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تقدم هذه الدراسة دليال أن التقدم التكنولوجي الذي تستفيد منه البنوك بعد االندماج يعمل على تطوير الصناعة      
، و هو ما يربر استمرار البنوك يف االجتاه حنو االندماج، كما تشري النتائج بشكل كبري مما يؤدي إىل حتسني الكفاءة

ندماج اليت تعزز كفاءة البنية ، فإن سياسات االكني من اخنفاض تكاليف اإلنتاج البنكياملستهل إىل أنه مع استفادة
 1األكثر تركيزا قد تكون متسقة مع املصلحة العامة. البنكية
ا عن ال خيتلف كثري  الندماجاليات من خالل الدراسات السابقة يبدوا أن واقع كفاءة البنوك اليابانية يف ظل عم     
د قليل حتسن كفاءة عد سوى يف ماجاتيات املتحدة األمريكية و أوروبا، فبينما مل تساهم املوجة األوىل من االندالوال

 لى عدد أكرب منجيايب عر اإلفقط من البنوك و بنسب ضئيلة جدا، فإن املوجة األخرية من االندماج كان هلا األث
 البنوك اليت حتسنت كفاءهتا بنسب أفضل.

صرفية يف لى الصناعة املائمني عء القة البنوك اليابانية من عمليات االندماج ال يكون ممكنا دون اقتداإن استفاد     
ل أوروبا، من خال ريكية واألم اليابان بتجارب الدول اليت سبقتها يف هذا اجملال و نقصد بذلك الواليات املتحدة

 يئة االقتصاديةمع الب تأقلمتج البنكي و فق شروط توفري جمموعة من التشريعات و التنظيمات اليت تشجع  االندما 
ماج وسيلة تتخذ من االند ية اليتياباناليابانية، و كذا مراقبة عمليات االندماج و التأكد من أهدافها و ردع البنوك ال

من أجل  لعاملانية على االياب ةلبنكيايابانية، و أخريا فتح األسواق لالستفادة من االمتيازات اليت متنحها احلكومة ال
نوك بل االندماج مع من خال بانيةتشجيع االندماجات عرب احلدود ألهنا تساهم يف فتح أسواق جديدة أمام البنوك اليا
كما   طوير االقتصاد،تاهم يف ية تسقائمة، باإلضافة إىل تشكيل كيانات كبرية حمليا هلا القدرة على تقدمي خدمات بنك

 ها.م للبنوك املهددة بالفشل من خالل االستحواذ عليترفع عن احلكومة عبء تقدمي الدع
   واقع كفاءة االندماج البنكي في الدول العربية. المطلب الثالث:

املتحدة  لوالياتاوك يف كل من الدراسات الكثرية للبحث يف أثر االندماج البنكي على كفاءة البنمع  مقارنة     
   الدول العربية نطاق يفاسعة الو يف آسيا، مل يكن هناك دراسات  البنكيةو أوروبا و غريها من الصناعات األمريكية 

ا ت متباعدة نسبيرب فرتاعها عو يرجع ذلك أساسا إىل نقص مصادر البيانات املتاحة و قلة عمليات االندماج و تقط
 مقارنة بالبلدان السابقة.

 

                                     
1- Solomon.T, Op.Cit, p 01.  
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الل ية من خاألردن اعة البنكيةالرحبية يف الصن ندماج على( بتقييم أثر اال2012)فادي فالح القعايدة،  اهتم    
معدل  ئد على األصول،دل العال، معدراسة النسب املالية اليت هلا عالقة بالرحبية و املتمثلة يف )معدل دوران األصو 

 ر(.العائد على املبيعات، معدل العائد على حقوق امللكية، معدل العائد على االستثما
استخدام البيانات املستخرجة من القوائم املالية اخلاصة ببنك األهلي خالل الفرتة ب قامسة و لتحقيق أهداف الدرا     

-2005( و أربع سنوات بعد االندماج )2004-2001( و هذا ألربع سنوات قبل االندماج )2001-2008)
 لعينتني مستقلتني من أجل اختبار فرضيات الدراسة.  t(، كما مت استخدام اختبار 2008

إىل وجود أثر لالندماج على رحبية بنك األهلي، و هو ما يؤكده ارتفاع مجيع مؤشرات الرحبية بعد  خلص      
( %21.06، %36.41، %17.45، 25.25%االندماج، حيث بلغت نسب التغري اإلجيايب بعد االندماج )

على األصول، دوران األصول، بالنسبة ملعدالت )العائد على االستثمار، العائد على جمموع حقوق امللكية، العائد 
، و ميكن هلذا التحسن اإلجيايب أن يتطور أكثر إذا مت توفري الكوادر و الطاقات على التوايل العائد على املبيعات(

 1نة لتبين و إجناح عمليات االندماج اليت حتدث يف السوق األردين.البشرية املكو  
 لبنوك يفعلى كفاءة ا تقييم تأثري عمليات االندماج حول يف أحد دراساته (Malak.R, 2013)حاول  كما     

ريعية ات التشإلصالحاخالل العقد املاضي و لعل أحد  القطاع املصريف بعد اإلصالحات اليت خضع هلامصر، 
دة رأس ماهلا خالل الفرتة البنوك بزيا فرض علىو الذي  2003الرئيسية إصدار "القانون املصريف املوحد" لعام 

(2004-2006.) 
      ارسات السليمة كس املميت تعالو للوصول إىل ذلك قام الباحث أوال بتحليل التغريات يف الكفاءة اإلدارية      

لوب ميرتية و هي أسري بارانية غو  اجليدة املعتمدة من قبل البنوك ألداء وظيفتها الرئيسية للوساطة باستخدام تق
(  2003-2000ائج الفرتتني )، الذي يتيح املقارنة بني نتنهج الوساطةوفق م (DEA)التحليل التطويقي للبيانات 

لكفاءة إىل حتسني ا يالحقة حتت فرضية أن االندماج يؤد ( كفرتة جممعة2010-2007كفرتة جممعة سابقة و )
 البنكية.

      ،(Tobit) مث قام يف املرحلة الثانية بتحديد حمددات الكفاءة و االرتباطات احملتملة باستخدام منوذج االحندار     

و أخريا مت استخدام التحليل املايل التقليدي اللتقاط التغريات يف مؤشرات الرحبية و املخاطر اليت يرى أنه ال ميكن 
 2.(DEA) تطويقي للبياناتأسلوب التحليل ال مباستخداالتقاطها 

                                     
 .01، ص 2012 قسم احملاسبة، اجستري يف احملاسبة، جامعة الشرق األوسط،لنيل شهادة املة حالة البنك األهلي، رسالة فادي فالح القعايدة، أثر االندماج على الرحبية دراس -1

2- Malak Reda, The Effects Of Mergers and Acquisitions On The Efficiency: Evidence From Bank Consolidation In Egypt, 

Working Paper Series N° 770, Economic Research Forum, September 2013, p 12. 
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رية، مة للبنوك املصية العاإلدار القد أشارت النتائج إىل أن عمليات االندماج أدت إىل ارتفاع متوسط الكفاءة      
      ائد، القروض   ل، الفو لتشغيا)نفقات كفاءة اإلدارية و هي الكفاءة التقنية يث أن حتليل املكونات الرئيسية للح

إلدارية يرجع الكفاءة سن احتو اخلدمات( و كفاءة احلجم )احلجم املناسب و املستوى الصحيح للرمسلة(، أظهر أن 
 التحسن يف كفاءة احلجم.إىل 

ال جمها األمثل، إحية عند تشغيلو عالوة على ذلك، أثبت التحليل أن االندماج أدى إىل زيادة قدرة البنوك ال     
الفائدة بعد  دة هامش زيال وفورات احلجم عن طريق خفض تكاليف الوساطة كما يتجلى يفأنه مل يؤدي إىل استغال

 التوحيد.
يض ة تؤدي إىل ختفملتزايداافسة ز املنافسة ألن املنو لتعزيز الكفاءة البنكية يف مصر جيب وضع سياسات تعزم      

 ديثة.يا حتماد تكنولوجتكاليف الوساطة املالية و تشجيع البنوك على تقدمي خدمات نوعية و اع
رحبية رتفاع متوسط الاسفر عن مل ت أما فيما يتعلق بتحليل النسب املالية، فأظهرت النتائج أن عمليات االندماج     

يث أن متوسط حلتكلفة افاءة للبنوك املصرية بعد االندماج، و قد يكون اخنفاض الرحبية ناجتا عن التدهور يف ك
فاض امللحوظ لك االخنذد على املندجمة ارتفع بشكل طفيف بعد االندماج، ز  يف البنوكليف اإلمجالية للدخل التكا

 لية.اإلمجا بنكيةلنسبة القروض إىل األصول و نسبة القروض إىل الودائع مما يؤكد تدهور الوساطة ال
املخاطر إىل أن و باملثل تدهورت مؤشرات السيولة أيضا بعد االندماج ومع ذلك، فقد أشارت إجراءات حتليل      

إجيابيا على نوعية حمافظ القروض اخلاصة هبا، و بالتايل فإن عمليات االندماج أدت إىل  مجيع البنوك شهدت أثراً 
  1تكوين إدارات بنكية أكثر حذرا اجتاه املخاطر املتوقعة.

ة رجع إىل سياسيودائع نسبة االقرتاض إىل الاخنفاض فإن  (Rasmala, 2010)و حسب التقرير الصادر عن      
ض( على الئتمان )القرو ز منح اتركي واالئتمان الصارمة اليت ينفذها البنك املركزي لتحسني نوعية امليزانيات البنكية 

 رية.الصغ والشركات الكربى يف ظل إحجام البنوك عن الدخول بقوة إىل قطاع الشركات املتوسطة 
ج من القيود من جانيب الطلب         طة املنخفض نتيجة ملزيو عالوة على ذلك، ميكن أن يكون متوسط الوسا     

و أجهزة الصراف اآليل للفرد  ن الوصول إىل اخلدمات املالية البنكية ضعيف ألن عدد الفروع البنكيةو العرض، كما أ
  2الواحد أقل منه يف البلدان ذات الدخل الفردي املماثل.

                                     
1- Malak Reda, Op.Cit, p 12, 13. 

 ملزيد من التفاصيل أنظر: -2
- Rasmala, Egyptian Banks Initiation Of Coverage, 2010.(http://www.rasmala.com). 
- Pearce.D, Financial Inclusion In The Middle East and North Africa: Analysis and Roadmap Recommendation, World Bank 
Policy, Research Working Paper 5610, Washington, 2010. 

http://www.rasmala.com/
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 عندما قاما (Badreldin.A, Kalhoefre.C, 2009)إن نتائج الدراسة نفت جزء كبري مما توصل إليه      
ضعت لعمليات خة اليت ملصريألداء البنوك ا ابدراسة أثر االندماج على أداء البنوك يف مصر، من خالل دراستهم

 ليل املايل.ماد على التحباالعت 2007إىل غاية  2002االندماج خالل فرتة اإلصالح املمتدة من 
بنوك عاملة يف  10ة من مكون حبساب معدل العائد على حقوق امللكية لعينة انالختبار فرضيته اختار الباحث     

ي ن سنة األساس هأن تكو  ه علىمصر منها أربعة حملية و الباقي عابرة للحدود، لسنتني قبل االندماج و سنتني بعد
2004. 

فقط من البنوك املدروسة أظهرت حتسنا ذا داللة معنوية  %14ج اليت مت التوصل إليها إىل أن حيث أشارت النتائ     
يف أدائها أو العائد على حقوق ملكيتها بعد االندماج، ، كما خلصت إىل أن عمليات االندماج مل يكن هلا تأثري 

 1يب على خماطر االئتمان.واضح على رحبية البنوك يف مصر خالل تلك الفرتة، يف حني كان هلا أثر إجيا
ول جملس التجارية يف د كا جتريبيا لالندماج البنكي يف البنو تقييم (Said.G, and al, 2009)كما تناول       

تتبع آثار عمليات االندماج الذي يسمح ب (DEA)التعاون اخلليجي، باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
مليات اندماج خالل الفرتة بنوك شاركت يف ع 10بنك منها  42سة املكونة من على الكفاءة التقنية لعينة الدرا

مليات  تقم بعملليت امع تلك  نوك العشرة املشاركة يف االندماجمن خالل مقارنة كفاءة الب ،(2003-2007)
 اندماج خالل هذه الفرتة.

ليت متكن من ألسهم اار اات عن أسعو قد برر الباحث اختياره هلذه الطريقة بأنه يف ظل عدم وجود معلوم     
ب التحليل ام أسلو استخدفاملقارنة بني بلدان جملس التعاون اخلليجي من الصعب استخدام هنج السوق، و لذلك 

 التقارير يف ر عليهايت ميكن العثو عتمد على البيانات الت اميثل الطريقة األنسب باعتباره (DEA)التطويقي للبيانات 
فريجع  1997يف  (Berger and Humphrey)االعتماد على هنج الوساطة الذي اقرتحه خبصوص  ااملالية، أم

أنه  (Husain and al, 2002)حمل دراسة هو دول جملس التعاون اخلليجي، و الذي أوصى  إىل أن القطاع البنكي
  النهج األنسب خلصائص القطاع املدروس الذي ال يزال تقليدي من حيث نطاق منتجاته.

لقد خلصت النتائج إىل أن البنوك املشاركة يف االندماج حققت حتسنا أعلى من املتوسط الذي حققته العينة       
، فمن بني عشر بنوك مندجمة حتسن التصنيف ن كفاءهتا بشكل أسرع يف السوق البنكيكاملة مما يدل على حتس

اله بالنسبة لثالث مصارف و تدهور قليال القائم على الكفاءة التقنية الكلية خلمس بنوك، يف حني ظل على ح
بالنسبة لبنكني، لذلك ميكن االستنتاج أن لالندماج تأثري إجيايب و إن كان حمدودا على الكفاءة التقنية الكلية، حيث 

                                     
1 -Badreldin.A, Kalhoefer.C, The Effects Of Mergers and Acquisition On The Performance In Egypt, German University In 
Cairo, Faculty Of Management Technology, Working Paper N° 18, 2010, p 01. 
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أن هناك حاجة إىل فرتة أطول من أجل تقييم األداء التشغيلي طويل األجل لعمليات االندماج يف منطقة جملس 
 1ليجي.التعاون اخل

ك يف لى أداء البنو عبتقييم آثار االندماج البنكي  افقد قام( Bushara.A and Subhara.G, 2017)أما      
كثر ٌتوجت بأ جة االندماج اليتهلذه الفرتة إىل مو  ا( ، و يرجع اختيارمه2015-2004مملكة البحرين خالل الفرتة )

لنقد أن الديناميكية املتغرية ا، حيث ترى سلطة 2008ية عام عملية اندماج يف أعقاب األزمة املالية العامل 15من 
قد  وو االستدامة،  البقاء ن أجلملألسواق العاملية و زيادة املنافسة التدرجيية جعلت من االندماج طريقا مستعجال 

ستدامة ىل ايؤدي إ لك قدذدعم بنك البحرين املركزي ذلك السيما بالنسبة للبنوك ذات رأس املال القليل ألن 
ن فإنه  الية يف البحريواق امللألس املؤسسات على املدى الطويل، و باإلضافة إىل ذلك و بالنظر إىل حجم الصغري نسبيا

 .   2008كان البد من االندماج املايل خاصة بعد األزمة املالية 
لى منوذج التقييم قها عسنة لتطبي 15و للوصول إىل ذلك مجُِعت البيانات املالية ألربع صفقات خالل      

"Camelت قبل االندماجث سنوال ثال"، كما مت تطبيق النمذجة املالية الختبار أمهية التغري املايل للبنوك خال      
 و ثالث سنوات بعد االندماج.

 كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فرق كبري يف األداء املايل قبل و بعد عمليات االندماج البنكي يف اململكة      
البحرينية، كما مل ُيالحظ أي فرق جوهري يف األداء املايل للبنك املشرتي و البنك املستهدف باستثناء "بنك البحرين 
    السعودي" الذي مت االستحواذ عليه من قبل "بنك السالم"، لتختتم الدراسة بتقدمي حتليل جترييب لعمليات االندماج 

  2يف البحرين. سرتاتيجية املستقبلية للقطاع البنكيقييم لإلو اليت ميكن أن تكون أساسا ملزيد من الت
ليت اة بعض املشاكل ملعاجل لسودانااحلديث يف  البنكيالقطاع  ينتهجهايعترب االندماج البنكي أحد الوسائل اليت      
يف وضع د توجليت األخرى و هذا من خالل تشجيع اندماج البنوك اليت تعاين من املشاكل مع البنوك ا ،هتواجه

يف  ة املصرفيةالصناع هدهتاأفضل، و قد طرحت العديد من التساؤالت حول مدى أثر موجة االندماج البنكي اليت ش
 .السودان على مسرية القطاع البنكي

( من خالل دراسته إىل البحث يف مربرات االندماج و أثره على 2002لقد سعى )عبد املطلب حممد آدم،      
دم ائر، باإلضافة إىل أثره على رأس مال و موظفي "جمموعة بنك اخلرطوم" و كذا حجم متويله املقاألرباح و اخلس

خلصت نتائج الدراسة إىل أن االندماج البنكي باعتباره شكل من أشكال التوسع للقطاعات االقتصادية املختلفة، و 

                                     
1- Said.G, Saeed.A.M, Aiman.A.K, The Impact Of Mergers and Acquisition On The Efficiency Of GCC Banks, Bank and 
Systeme, Volume 4, Issue 4, 2009, p 94. 
2- Bushara.A, Subhara.G, The Impact Of  Mergers and Acquisition On Financial Performance Of Banks In The Kingdom Of 
Bahrain During (2004-2015), Information Management and Business Review, Vol 9, N°4, August 2017,  p 34, 35. 
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حيض  النمو و التوسع داخليا و خارجيا، الذي يستهدف تعظيم األرباح و االستفادة من وفورات احلجم باإلضافة إىل
 السلطات يف السودان من خالل جمموعة من التسهيالت و التحفيزات اليت متنحها للبنوك املندجمة. من قبل تشجيعب

كما أوصت الدراسة البنوك املتعثرة اليت ليس لديها حلول أخرى لزيادة رأس ماهلا باالندماج ملواجهة التحديات       
نك السودان إىل االستمرار يف تطبيق السياسات و اإلجراءات  اليت تساهم يف مسايرة التطورات بمما يدفع  اخلارجية،

العاملية، لالستفادة من املزايا العديدة لالندماج و خاصة تلك اليت تسمح للبنوك بتحسني كفاءهتا من خالل اكتساب 
و االستفادة من اقتصاديات احلجم و النطاق، و تفعيل إدارة التكنولوجيا املتطورة اليت متكن البنوك من التوسع أكثر 

 1املخاطر البنكية.
مد علي عيسى،  علي حم)سهري يف السودان، اختار ر االندماج البنكي على اجلهاز البنكيو للتأكد أكثر آثا     

شكالية متحورت الل إخ ذا من( دراسة جتربة اندماج بنكي "املزارع لالستثمار" و "التجاري السوداين"، و ه2008
 السودانية. امهة االندماج يف تطوير كفاءة البنوكحول مدى مس

للوصول إىل ذلك مت االعتماد على أسلوب البحث اإلحصائي جلمع املعلومات من اجلهات املختصة يف هذا      
املال و جتميع املوارد املالية  البنكي ساعد يف توسيع قاعدة رأسثلت أهم النتائج يف أن االندماج اجملال و حتليلها، و مت

من كفاءات و مهارات إدارية، حيث ارتفعت مجيع املؤشرات اإلجيابية املستخدمة يف التحليل بعد االندماج )الودائع، 
رأس املال(، غري أنه و على غري املتوقع مل يساهم االندماج يف ختفيض مصاريف اإليرادات اليت ضلت أعلى من 

عد االندماج بعدما كانت أقل منها قبل االندماج بالنسبة لبنك املزارع، و يف األخري أوصت ( ب%55النسب املثلى )
الدراسة بضرورة االستفادة من جتارب الدول اليت حدثت فيها عمليات اندماج لتفادي السلبيات و األخذ باإلجيابيات 

 2ت احلكومية.من قبل البنك املركزي و اجلها االهتمام بنشر ثقافة االندماج البنكيمع 
( 2015ر، نان ضاهلت )حاللبنانية فقد حاو  دماج البنكي على مستوى الساحة البنكيةو عن عمليات االن     

رادر" مع "بنك "بنك س ندماجامن خالل دراسة حالة  ستحواذ على األداء املايل للبنوكتقييم أثر االندماج و اال
 رفية".لتشكيل "جمموعة عودة سرادار املص 2004عودة" يف 

ذج للتحليل املايل، فهو يقيس أداء الذي يعترب أحدث منا CAMELو للتمكن من ذلك مت استخدام منوذج      
    البنوك باالعتماد على جمموعة من املعايري غلى غرار كفاءة اإلدارة، و جودة األرباح و السيولة، و جودة األصول، 

و مت تقسمها  2008إىل  2000و كذا مالءة رأس املال، أما من حيث فرتة الدراسة فتمثلت يف مثانية سنوات من 
                                     

اجستري، جامعة النيلني، كلية الدراسات امل لنيل شهادة (، رسالة1991-2000عبد املطلب حممد آدم، الدمج املصريف و أثره على اجلهاز املصريف يف السودان جتربة بنك اخلرطوم ) -1
 .01، ص 2002العليا، 

اجستري، جامعة النيلني، امل لنيل شهادة  السوداين، دراسة حالة مصريف املزارع لالستثمار و التجاري السوداين، رسالةسهري علي حممد علي عيسى، الدمج و أثره على اجلهاز املصريف -2
 .01، ص 2008اخلرطوم، 
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حتسن يف األداء املايل ل"بنك  CAMELقبل االندماج و ما بعده، و قد أظهرت معظم مؤشرات منوذج  إىل فرتة ما
 1سرادار" بعد االندماج.

ى غرار دول العربية علة يف اللبنكيت اليت تناولت أثر االندماج على الكفاءة امن خالل استعراضنا ألهم الدراسا     
فاءة يف ظل اقع الكا أن و السودان وجدن باإلضافة إىل البحرين مصر و األردن و دول جملس التعاون اخلليجي و

 دراسة ظهرتأ  ينمار، فبعمليات االندماج اختلف من جتربة اندماج ألخرى سواء يف نفس البلد أو من بلد آلخ
(Malak.R, 2013)  إىل حتسن يف  جع أساساليت تر اوجود أثر إجيايب على الكفاءة اإلدارية العامة للبنوك املصرية و

دراسة       ن نتائجري أ، غالكفاءة التقنية و كفاءة احلجم، إال أنه كان له أثر سليب على تكاليف الوساطة
(Badreldin.A, Kalhoefre.C, 2009)  االندماج مل إىل نتائج تنفي ذلك عندما أظهرت أن عملياتخلصت 

 يكن هلا تأثري واضح على رحبية البنوك يف مصر.

ألردين، حبية بنك األهلي ا( يف دراسته عن جود أثر لالندماج على ر 2012كما كشف )فادي فالح القعايدة،       
  يف األداءعدم وجود فرق كبري ىلفخلصت نتائج دراسته إ (Bushara.A and Subhara.G, 2017)غري أن 

ند فوجد ع  (Said.G, and al, 2009)املايل قبل و بعد عمليات االندماج البنكي يف اململكة البحرينية، أما 
ة جملس جيايب على كفاءج أثر إندما التجارية يف دول جملس التعاون اخلليجي أن لال تقييمه لالندماج البنكي يف البنوك

سة )حنان لصت دراها خ، و من جهتسوق البنكيالتعاون اخلليجي، مستدال على حتسن كفاءهتا بشكل أسرع يف ال
 ( إىل وجود حتسن يف األداء املايل بعد االندماج يف لبنان. 2015ضاهر، 

آثارًا إجيابية لالندماج على  (2002الصناعة املصرفية السودانية وجد )عبد املطلب حممد آدم، و على مستوى      
علي عيسى،  لي حممدسهري ع)رحبية البنوك و توسعها داخليا و خارجيا، و هي نتائج ال ختتلف عن نتائج دراسة  

ؤشرات يع املمجعلى  إجيابية( اليت سبقتها عندما خلصت إىل أن لالندماج البنكي يف السودان آثارا 2008
وارد ك على جتميع امله للبنو ساعدتاملستخدمة يف التحليل على غرار الودائع و رأس املال الذي عرف ارتفاعا نتيجة مل

 املالية من كفاءات و مهارات إدارية.
 ه يفريا عن واقعتلف كثخيال  العربية واقع كفاءة االندماج البنكي يف الدول أن من خالل هذه الدراسات جند     

ملتعلقة ائج الدراسات اف يف نتختالالواليات املتحدة األمريكية و أوروبا و اليابان، و هو ما يتضح أكثر من خالل اال
 . البنكي اندماج ألخرى داخل نفس القطاعآلخر، و حىت من جتربة  بنكيهبذا املوضوع من قطاع 

                                     
تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة  حنان ضاهر، أثر االندماج و االستحواذ على األداء املايل للمصرف، دراسة حالة جمموعة سرادار املصرفية للخدمات اخلاصة، جملة جامعة -1

 .125، ص 2015، 3، العدد 37العلوم االقتصادية و القانونية، اجمللد 
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 لدراسات من أجلابحوث و من ال إىل الباحثني إىل القيام مبزيدإن االختالف يف هذه النتائج دفعت الباحثني      
تميز عربية ت بنكيةة اقع بيئضل و  تقدمي أدلة إضافية حول أثر االندماج البنكي على كفاءة البنوك العربية، خاصة يف

 ية.   لعاملا االندماج اليت شهدهتا الساحة البنكية مبحدودية عمليات االندماج مقارنة بتجارب
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 :الفصل خاتمة
اء الضوابط انب إلغإىل جتطور سريع لعمليات االندماج خالل التسعينات، ف لقد شهدت القطاعات البنكية     

هذه  لسوق إىل تأجيجاو قوة  لكفاءةالتكنولوجية و املالية، أدت احلاجة إىل خلق القيمة و ا االبتكارات والتنظيمية 
و الظروف تصادي أاالق العملية على الرغم من تراجعها يف بعض الفرتات، سواء ارتبط ذلك أساسا باالنكماش

ن خالل اش االقتصادي ماالنتع رتاتف السياسية للبلدان، إال أنه يبدوا أن نشاط االندماج على مستوى العامل تزايد يف
 اإلعالن عن موجات اندماج جديدة. 

 لى أهم الوسائلحتما ع تعتمدو الواقع أن البنوك اليت تواجه خماطر متزايدة و عدم اليقني و املنافسة، س     
ن أاداهتا، غري ز إير تعزيو  ليفهاض تكايفختكفاءهتا من خالل   االقتصادية و من بينها االندماج لتحسني االسرتاتيجية

مل  مليات االندماجعجدت أن و ابان املوجات األوىل لالندماج البنكي يف الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا و الي
الندماج يف عمليات الكفاءة التحسن الضئيل جدا يف ال أكدهو هذا ما تثبت فعاليتها االقتصادية إىل حد بعيد، 

 ىلاالندماج األو  ل موجاتا يف ظيف الدول العربية عن سابقته على الكفاءة االندماج ثارآالثمانينات، و مل ختتلف 
خرى داخل ندماج ألاربة جتآلخر و من  بنكيعندما كشف عن تباين آثاره من قطاع  خالل التسعينات، اليت شهدهتا

ت ذه العملياقي هلاحلقي رثن األع أكثر هو ما شجع الباحثني على التساؤل و نفس البلد أو بني بلدان عربية خمتلفة،
 حقة.الرتات يف فعلى الكفاءة البنكية من خالل العديد من الدراسات اليت تضمنت عمليات اندماج 
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 :خاتمة
ليت دفعت إىل قضايا ادة من أهم الواحكالكفاءة البنكية  على ضوء ما تقدم يف فصول هذا الباب، تبني لنا أمهية       
هم يف التشغيل و يسا تكاليف كللبنو ج هبا االندما  يوفرهذا من خالل الكيفية اليت و الرتكيز عليها، و  إليها االنتباه

      ة، لية و الدوليبنوك احملرب التقدمي مزيج أوسع من اخلدمات، و السماح ألن تكون هلا القدرة على املنافسة مع أك
درجة باليابان و با و و أورو  مريكاأو هلذا قام الباحثون بإجراء العديد من الدراسات على كفاءة االندماج البنكي يف 

 عرب العامل.  لدول العربية و بقية الصناعات البنكيةأقل على ا
اتضح  لعامل،اهم دول ألكفاءة يف امن خالل املسح الذي قمنا به ألهم األدبيات اليت تناولت أثر االندماج على      

حية أوجه قيق لصالدليل حت الكثري من الوقت لتقييم عمليات االندماج البنكي و تقدمي هناك حاجة إىللنا أن 
 الظهور الندماج تبدأ يفاعمليات لية لفالنتائج الفع االندماج و حتسني الكفاءة يف احلاالت الفردية لعمليات االندماج،

ن كرب قدر ممكن مأضمان  تاليت ربز اخلطواتعرب البلدان أن ت   هتجاربحيث أنه ميكن ل يف األجل املتوسط و الطويل،
 خالل األدبيات خرى منان األليت ميكن جنيها من عمليات االندماج، كما تربز التجارب يف البلدمكاسب الكفاءة ا

      ج االندما  أهدافن كجزء م  كفاءةأمهية تعزيز احلوكمة و التصدي للمصاحل املتبقية املتبادلة اليت تعرتض حتسني ال
كن أن تعرقل يكلية اليت ميوامش اهلة اهلاحلاجة، و معاجل و تعزيز الرقابة اإلشرافية و اختاذ إجراءات تصحيحية فورية عند

ال متكافئ جمل وجود لتسهي على مستوى الدول السلطات الرقابية، و هناك أيضا دور مكاسب الكفاءة من االندماج
 لعمليات االندماج عرب احلدود و هو ما أظهرته األدبيات يف كثري من األحيان.

ت سب من البياناحتة اليت ب املاليعلى النسأكثر يف املاضي مت االعتماد فرأينا أنه أما من جانب أدوات القياس      
 دقيقري قياس ري مناسبة لتوفعلها غجتيوبا املالية لتقييم الكفاءة البنكية، ومع أهنا ال تزال قيد االستخدام إال أن هلا ع

ا واتية، كما أهنملى نسب صول ع، و من بني عيوهبا أنه ميكن التالعب بالبيانات املالية من أجل احللكفاءة البنك
ا جعل تلفة حاليا، ممسبية خمة حماترتك جماال لعدم قابليتها للمقارنة يف كثري من األحيان ألن البنوك تستخدم أنظم

طن الضعف كي و حتديد موااج البنالندموقة لتقييم كفاءة االتقنيات اإلحصائية املعلمية و غري املعلمية تربز كأداة متف
 لكفاءة.بة من املرغو يف البنوك األقل كفاءة باإلضافة إىل التحسينات الالزمة للوصول إىل املستويات ا
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 :تمهيد
      البنوكفاءة كحتسني   الندماج يفامن خالل الطرح النظري السابق، تبني لنا الدور الفعال الذي ميكن أن يلعبه      

ود اليت قامت ضل اجلهذا بفهو  أفضل، تايل ميكنها أن تنافس بشكلو بال النطاقمن وفورات احلجم و  و االستفادة
لى املستوى عيادة املنافسة ل دون ز  حتو هبا الكثري من الدول لرفع القيود و حترير قطاع اخلدمات املالية من احلواجز اليت
 مل.رب العاع ويعو التن الدويل، حيث صدرت تشريعات خمتلفة من أجل زيادة املنافسة و تعزيز التكامل

اءة تتميز بالكف كيةانات بناء كيفاالندماج البنكي يساهم بشكل كبري يف تنمية و تطوير االقتصاد من خالل إنش     
لتايل ك السابقة و باا البنو تلكهتقدمي جمموعة أوسع من املنتجات باستخدام نفس األصول اليت متالعالية اليت تسمح ب

 نتجات أو أكثرنفس امل تم توزيعييرادات عندما اإل االقتصاد يفميكن للكيان الناتج  التكاليف ، كما االقتصاد يف 
قلبات يف الت تفاديمان و ر االئتن خماطاملوارد املشرتكة إىل قاعدة أكرب من العمالء، باإلضافة إىل التقليل مباستخدام 

التكنولوجيا  وخلربات امتتلك  بنكية كفؤة إدارة بفضل  ،و التوسع اجلغرايف األرباح الذي يتحقق من خالل التنويع
ما  ندماج، و غالبافضل االديثا باليت تسمح بتطوير منتجات جديدة و خمتلفة باستخدام القدرات املكتسبة ح املتطورة

ات لقطاعات و عملياكة بني ملشرت يكون التنويع و الوفاء مبتطلبات املالءة املالية هو احملرك الرئيسي للتكتالت ا
 ماج عرب احلدود. االند
دلة التجريبية السابقة اليت إجراء مراجعة موسعة لأليف حماولة منا ملعرفة مدى صحة هذا الطرح النظري، حاولنا      

 ألهم القطاعات البنكية واقع كفاءة البنوك يف ظل عمليات االندماج باستخدام الطرق و املقاربات املختلفةلتطرقت 
 ورويباأل االندماج البنكي و كذا القطاع البنكيطاع املصريف األمريكي الذي يعترب مهد يف العامل، و نقصد بذلك الق

 للعديد من القطاعات البنكيةيشكل منوذجا لالندماج البنكي  االندماج و صفقات من حيث الذي حيتل املرتبة الثانية
مث التجربة اليابانية اليت رغم  ، البنكي االحتادو التوجه حنو التكامل و التشريعي من خالل جتاربه الرائدة يف اإلصالح 

صفقة هلا كانت يف سبعينات القرن املاضي  أول باعتباراعتبارها جد حديثة يف هذا اجملال مقارنة بالقطاعات السابقة 
إال أهنا استطاعت أن تواكب متطلبات املراحل االقتصادية و تقدم ترسانة من اإلصالحات البنكية اليت سامهت يف 

البنكية رفع القيود التنظيمية و السماح لبنوكها بالتوسع و إنشاء كيانات ضخمة من خالل االندماج، و تبقى التجربة 
       جمربة على االندماج ملواجهة التحديات  حيث جندها يف كثرية من األحيان العربية فريدة من نوعها يف هذا اجملال

الضعيفة اليت ال تستويف  بنوكها اختاذقوانني منظمة التجارة العاملية، و مقدمتها شروط و  و الضغوطات الكثرية و يف
        بنوكها املركزية  فادى من خالله اإلفالس أمام ضغوطمعدالت كفاية رأس املال املطلوب من االندماج خمرجًا تت

 الدويل يستخدمان هذه املعايريال سيما أن صندوق النقد الدويل و البنك على الرفع من مالءهتا املالية، و إصرارها 
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من  رفع مالءة قطاعه البنكي م علىرغ  أ   على غرار البنك املركزي املصري الذي مشاريعها،لتنفيذ  للتعامل مع الدول
ة اخلاصة هلذه ، مما يعكس الطبيعخالل فرتة حمددةلبنوك الضعيفة املرشحة لالندماج اإلجباري لقائمة  هإعالنخالل 

 من حيث األهداف املراد حتقيقها من االندماج.  املتقدمة البنكيةعن القطاعات  ختتلفاليت القطاعات 
كاسب االت حتقيق مانعكست على  احتم بلد آلخرو يبدوا أن اختالف أسباب و دوافع االندماج من       

اة رت أدلة احملاكنما أشاا، فبيآلخر و من جتربة اندماج ألخرى سواء داخل احلدود أو خارجه بنكيالكفاءة من قطاع 
 من املوجات األوىل خالل جماحل صغرية البنوك بعض إىل أن االندماج البنكي كانت له آثار إجيابية ضئيلة على كفاءة

جة لإلصالحات نتي تهاسابقببيا مقارنة نس االندماج، فإن املوجات الالحقة سامهت يف تدعيم الكفاءة بشكل أفضل
 كنبية بدقة غري مموك العر ة البنآثار االندماج على كفاء يبقى احلكم على، و التشريعية و التنظيمية اليت صاحبتها

ن مراسات القائمة من الد لقليلايف ظل قلة الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع من جهة، و تباين نتائج العدد  حاليا
 عربية.ال بنكيةالات يف ظل العدد القليل و املتباعد لعمليات االندماج اليت شهدهتا القطاع ،جهة أخرى

يف  و ثاره املمكنة،آ حتلل ات اليتهذا العدد القليل من صفقات االندماج البنكي العريب و حمدودية األدبي مأما     
نقول   يسعنا إال أنال بنكي،اج الظل هيمنت الدراسات األمريكية و األوروبية على األدبيات املتعلقة بكفاءة االندم

ل لفعلية يف األجاآثاره  بنكي وعمليات االندماج ال وقت و التجارب و الدراسات لتقييمأن هناك حاجة للمزيد من ال
 ربية.و الطويل على كفاءة البنوك العاملتوسط 

لعربية يف اكفاءة البنوك   واقع لليت حتاألدبيات ال يف سبيل التأكد من صحة النتائج اليت توصلنا إليها من استقراء     
من خالل  بيةوك العر البن ، سنحاول يف هذا الباب قياس كفاءة االندماج البنكي لعينة منظل عمليات االندماج

ين فسنخصصه صل الثاما الفأالدراسة و قاعدة البيانات املستخدمة، فصلني أساسيني يتضمن الفصل األول منهجية 
ات لتطويقي للبيانتحليل الوب الباستخدام أس لتحليل كفاءة االندماج البنكي للبنوك العربية حمل الدراسة، و هذا 

ن على النقيض مية ة البنكلكفاءباعتباره أحد األساليب غري املعلمية اليت تعتمد على التقنيات الرياضية لقياس ا
ر و كميات عدم يضا مصادأحيدد  ميكن هلذا األسلوب أناملتوسط املعتاد كما هو شائع يف اإلحصاء و احملاسبة، كما 

يف  تجريبيةألدلة ال، مما جعل الكثري من اكل بنك مندمجعن  كل مدخل مستخدم و كل خمرج ناتج لالكفاءة 
ا وفر مقياساإلداري ألنه ي جيد مبا فيه الكفاية الستخدامه كأداة للحكم (DEA)دراسات خمتلفة تؤكد أن مقياس 

      فعاال لكل كيان أو نشاط حمل اهتمام.
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  مقدمة الفصل:

 ، اتضح أن هناكالندماجامليات عاليت تناولت واقع كفاءة البنوك العربية يف ظل  للدراساتبعد املسح األديب      
ا يف الدراسة، مم ستخدمةاهج املأو من حيث املن العددنقص فادح يف الدراسات املتعلقة هبذا املوضوع سواء من حيث 

ستدعي العمل ي و ،انهق ألو ساب من خالل االندماج قدرة البنوك على حتقيق مكاسب الكفاءةعلى  بدقة جيعل احلكم
 و البحث أكثر باستخدام مناهج و طرق عديدة على جتارب خمتلفة و فرتات متعّددة. 

بحث األول تضمن امل، إذ ياألولية للدراسة التطبيقية من خالل مبحثنييهتم هذا الفصل بتحديد اخلطوات      
        فاءة و تقديرهاياس الكقوذج منهجية الدراسة من حيث إجراءاهتا و أدواهتا املستخدمة سواء املتعلقة باختيار من
من خالل ضبط  و ذلكة لدراسو الربامج اإلحصائية اليت تسمح بذلك، بينما يعرض املبحث الثاين قاعدة بيانات ا

كشف ذي يلا وصفيائي الالتحليل اإلحصو كذا  من مدخالت و خمرجات، عينة البنوك حمل الدراسة و متغرياهتا
 .قبل و بعد االندماجخمتلف التغريات اليت طرأت عليها 
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 المبحث األول: منهجية الدراسة.
م ربامج اليت سيتتلف الخمكذا   وتتمثل أمهية حتديد منهجية الدراسة يف حتديد اإلجراءات األساسية املتبعة،      

ة جمة و غري مندجمة املندلعربيااستخدامها يف خمتلف مراحل الدراسة من أجل قياس و مقارنة درجات الكفاءة للبنوك 
 ا.   فرضيات الدراسة و اإلجابة على إشكالياهت الختبارعينة الدراسة، و حتليل النتائج 

 الدراسة. إجراءاتاألول:  طلبالم
ري املندجمة ة املندجمة و غالعربي لبنوكمن أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة و حتقيق أهدافها، قمنا بقياس كفاءة ا     

ة ندماج على كفاءثري االدى تأمن م تأكدللحمل الدراسة و مقارنتها لتحديد الوحدات املرجعية و التحسن املطلوب، 
 البنوك  قبل اختبار الفرضيات، و هذا من خالل ثالث مراحل أساسية:

 الفرع األول: المرحلة األولى.
ألسلوب  (VRS)تغرية حلجم املقياس درجات الكفاءة باستخدام منوذج اقتصاديات اب سنقوميف املرحلة األوىل      

 (Intput Oriented)و املدخلي  (Output Oriented)ذات التوجه املخرجي  (DEA)حتليل مغلف البيانات 
منا قية املسح اليت ئي لعملإلحصااللحصول على نتائج أكثر ارتباطا بالواقع، و جاء هذا االختيار بناء على التحليل 

ا بني عامي ملمتدة مالفرتة اخالل ك و البن كفاءةعن  هبا حول النماذج املستخدمة يف الدراسات السابقة املنشورة 
        سة درا 29ة يف منوذج اقتصاديات احلجم املتغري  مدراسة مت استخدا 75، فمن بني حوايل 2010و  2000

 دراستنا خرجي يفو امل و تقامست الدراسات األخرى بقية النماذج، و يرجع اعتمادنا على التوجهني املدخلي
خلي ألن بعض جه املدالتو  لىعفاعتمدنا تنوع  البنوك حمل الدراسة، و كذا  العربية للبلدان االقتصاديةللخصائص 

د  مستوى املوار أكثر يف تخفيضمسريي البنوك يكونون راضني إىل حد بعيد عن النواتج و يهدفون إىل االقتصاد و ال
      ا هليط الداخلي احملتباطا بكثر ار يرون أن هذا التوجه أكثر مالئمة ألنه أ و بالتايل فهماملستخدمة لتفادي اهلدر، 

ين اآلخرين ري سعكس بعض امل و الذي ميكن التحكم فيه أكثر من احمليط اخلارجي الديناميكي البعيد عن سيطرهتم،
 ل األمثلالستغالخالل ا تج منالذين يفضلون التوجه املخرجي الذي يسعون من خالله إىل حتقيق أكرب قدر من النوا

 هبا بنوكهم. ليت تزخرلإلمكانيات و املوارد ا
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 الفرع الثاني: المرحلة الثانية.
الذي  (Mamlquist) يف مؤشر ماملكويست أسلوب آخر متثلبعد قياس درجات الكفاءة قمنا باستخدام       

بنوك املندجمة خر )الآلبنك  يسمح بتفسري احنرافات درجات الكفاءة من مرحلة ألخرى )قبل و بعد االندماج( و من
بواسطة حساب  شاهدتنيمبني  و تلك اليت مل تندمج(، و هذا من خالل قياس التغري يف اإلنتاجية الكلية للعوامل

اإلجراء  محيسا، و ولوجيج الذي ميثل مستوى معني للتكنمعدل املسافات بني كل مشاهدة و منحىن حدود اإلنتا 
تغالل املرجعية و اس قارناتلى املعاألخري الذي قمنا به يف هذه املرحلة بتحديد إمكانيات حتسني الكفاءة باالعتماد 

 إمكانيات حتسني النشاط.
 .األدوات الكمية المستخدمة في الدراسة: ثانيال طلبالم

ية بة على اإلشكال اإلجايفساعد تندماج البنكي يستند على جمموعة من األدوات الكمية اليت إن قياس كفاءة اال     
الذي ميثل برجمة  (DEA) ياناتمن خالل أسلوب التحليل التطويقي للب الرئيسية و اختبار فرضياهتا على حنو أفضل،

فضل  عن "أيعرب و إلنتاجخمرجات( يسمى مغلف حدود ا-رياضية حتاول إنشاء منحىن حدودي للنسب )مدخالت
نحىن عن طريق ذا املهبارنة ، و الذي ميثل احلدود القصوى للكفاءة و يسعى لقياس درجات الكفاءة مقاملمارسات"

 رى.تقنيات الربجمة اخلطية اليت تستند إىل التوجيه املدخلي تارة و املخرجي تارة أخ
 اختيار نموذج قياس الكفاءة.الفرع األول: 

، يف ظل لكفاءة البنكيةا قياس يفداما بعد عملية املسح اإلحصائي اليت قمنا هبا و املتعلقة بالنماذج األكثر استخ     
تيار منوذج منا باخقخرى، من دراسة ألو تعددها  اختالف البنوك و املتغريات )املدخالت/املخرجات( املستخدمة

 الدراسة على النحو التايل:
 الحجم.  صادياتنوع اقتأوال: تحديد 

بنك  200الدراسة اليت أجريت على  كان بناء على   (VRS)املتغرية  احلجم نموذج اقتصادياتل ناإن اختيار      
ألنه النموذج   1،(VRS)على املستوى الدويل و اليت أثبتت أهنا متارس نشاطها ضمن اقتصاديات احلجم املتغرية 

 ة و واقعية.بني املدخالت و املخرجات يف قياس كفاءة االندماج البنكي و الوصول إىل نتائج أكثر دقّ  للتوليف األمثل
 . المتغيرة الحجم اتجاه توجه اقتصاديات: تحديد ثانيا

يعترب اختيار التوجه أثناء قياس كفاءة البنكية خطوة مهمة جّدا، فهو يتيح للبنوك إسرتاتيجيتني لتحسني كفاءهتا،      
سواء من خالل احلفاظ على املستوى احلايل من املخرجات )اإلنتاج( مع التقليل من املوارد )املدخالت(، أو 

                                     
1- Eric Lamarque, Le Controle De Gestion Bancaire, p 06, Consultée le 22/02/2018 (en ligne) sur le Site : 

« www.numilog.fr/package/extraits_pdf/e224823.pdf » 
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االحتفاظ باملستوى احلايل من املدخالت )املوارد( إلنتاج مستوى أعلى من اإلنتاج )املخرجات(، و بالتايل يظهر 
حتقيق مستويات أعلى من الكفاءة، سواء بالنسبة بوضوح تناسب كلى التوجهني مع البنوك حمل الدراسة يف سبيل 

حتسني كفاءته من خالل مدخالته ألنه يرى أنه حيقق مستوى إنتاج أمثل و يسعى للتقليل  يرغب يفلبعضها الذي 
حتسني كفاءته من خالل خمرجاته فيسعى للوصول إىل املستوى يرغب يف من اهلدر يف املوارد، أو بعضها اآلخر الذي 

 ألمثل مع االحتفاظ باملستوى احلايل من املوارد.اإلنتاجي ا
ء بالنسبة  كفاءهتا، سواىل حتسنيئما إإن أمهية التوجهني تكمن يف الفرص اليت ميكن أن تُتاح للبنوك اليت تسعى دا     

البنكية، و  ااءهتكفالّرقي ب من أجل ألخرىاللبنوك احلالية حمل الدراسة )املندجمة و غري مندجمة( أو بالنسبة لبقية البنوك 
على  (BBC-O) ملخرجياو  (BBC-I) تكتب النماذج الرياضية القتصاديات احلجم املتغرية ذات التوجه املدخلي

 النحو التايل:
 :(BCC-I) نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة ذات التوجه المدخلي -أ

من املدخالت حيث  Xi( 0يستهلك البنك ) إذبنك،   (N)( من عينة مكونة من 0نفرض أنه لدينا البنك )     
 (Xo,Yo)فإن الثنائية  ، و بالتايل(r=1, 2,…sمن املخرجات حيث أن ) Yr( إلنتاج i=1, 2, …mأن )

، و ُيكتب النموذج املقابل القتصاديات احلجم املتغرية ذات التوجه املدخلي على 0متثل مدخالت و خمرجات البنك 
 2النحو التايل:

 
Min    𝜃𝑜            

Subject To  

                       ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  ≤ 𝜃𝑜𝑥𝑖o         𝑖=1, 2, …..m; 

                        ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛
𝑗=1  ≥ 𝑦𝑟𝑜            𝑟=1, 2, …..s; 

                       ∑ ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 = 1             𝑗= 1, 2, .....n;                   

                        𝜃𝑜, ʎ𝑗 ≥0 

 
 
 

                                     
 ملزيد من التفصيل ميكن اإلطالع على: -2

- Wade D. Cook, Joe Zhu, Modeling Performance Measurement : Applications and Implementation Issues in DEA, Springer 
Science+Business Media, New York, USA , 2005, p10. 
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 :(BCC-O)المخرجي نموذج اقتصاديات الحجم المتغيرة ذات التوجه  -ب
 3تكتب الصيغة الرياضية لنموذج اقتصاديات احلجم املتغرية ذات التوجه املخرجي على النحو التايل:     

 Max    ∅𝑜 
Subject To     
                   ∑ ʎ𝑗𝑦𝑟𝑗𝑛

𝑗=1  ≥ 𝜃𝑜 𝑦𝑟o     𝑖=1, 2, …..m; 

                        ∑ ʎ𝑗𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  ≤  𝑥𝑖o          𝑟=1, 2, …..s; 

                        ∑ ʎ𝑗𝑛
𝑗=1 = 1                      J=1,2,……….n ; 

                     ∅𝑜, ʎ𝑗 ≥0               
 : اختيار نموذج لتقدير التغير في اإلنتاجية الكلية للبنوك.الفرع الثاني 

على نوعني من املؤشرات لتفسري التغريات يف الكفاءة، حيث قاموا باستخدام مؤشر  باالعتمادقام الباحثون غالبا      
Tornqvist   يف الدراسات املعلمية، يف حني اعتربوا مؤشر ماملكويست(Index Malmquist)   كأهم املؤشرات

مما حلدودي لكل قيم عدم الكفاءة ا ألنه يعطي الفروقات مقارنة باملنحىنو األكثر تفضيال هلذا النوع من البحوث، 
  4.ستخداما لقياس إنتاجية القطاع البنكيالنماذج ا أحسنرشحه ألن يكون 

 .البرامج المستخدمة في الدراسة: ثالثال لبالمط
 فيما يلي: نوجزها ربامجلتحقيق أهداف الدراسة و تطبيق خمتلف مناذجها، قمنا باستخدام جمموعة من ال     

         ملرجعية يستخدم من أجل قياس نسب الكفاءة و حتديد الوحدات ا :(DEA Version 2.1) برنامج -
 التحسني.و إمكانيات 

 Statistical Package For Social)هو برنامج استمد اختصاره من العبارة  :(SPSS16)برنامج  -

Sciences )  استخداما لتحليل األكثر و يعين معاجلة احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، حيث يعترب هذا الربنامج
 املعلومات اإلحصائية يف جمال العلوم االجتماعية.

  .ت احلسابية بشكل آيلزين العمليايستخدم ملعاجلة و خت Officeو هو برنامج ضمن حزمة  :(Excel) برنامج -
 

                                     
 ملزيد من التفصيل ميكن اإلطالع على: -3

- Wade D. Cook, Joe Zhu, Op.Cit, P 10. 
 ملزيد من التفصيل ميكن اإلطالع على: -4

- Katerina Lyroudi, Dimitrios Angelidis, Measuring Banking Productivity Of The Most Recent European Union Member 
Countries: A Non Parametric Approach, Journal Of Economics and Business, Vol ix, N°01, 2006, p 47. 
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 .قاعدة البيانات المستخدمة في الدراسة: لثانيالمبحث ا
نقوم سلنموذج و اليت غريات او مت تتمثل قاعدة البيانات اليت أسندت إليها الدراسة التطبيقية يف عينة البنوك     

 بتوضيحها على النحو التايل:
 المطلب األول: عينة البنوك المستخدمة في النموذج.

ن مية، و املكونة العرب ةلبنكيات ضمن القطاعا اليت تنشطيتمثل جمتمع الدراسة يف جمموعة من البنوك العربية      
ألوىل البنوك ا لفرعيةا جملموعةابنك، حيث تنقسم اجملموعة األساسية إىل جمموعتني فرعيتني إذ تتضمن  (30ثالثني )

( 20عشرون ) الثانية فرعيةال ، يف حني تتضمن اجملموعة( بنوك10و املقدرة بعشرة ) اليت قامت بعمليات اندماج
( 06ة بستة )املقدر  سةة الدرابعمليات اندماج خالل فرت  قامتاليت مع تلك  نسب كفاءهتا قارنةمل ُتستخَدم بنكا  

بعد ( 03) و ثالث سنوات 2003إىل  2001من  قبل االندماج سنوات (03) سنوات مقسمة إىل  ثالث
 أمهها: ، و يعود سبب اختيار هذه الفرتة إىل مجلة من األسباب2012إىل  2010االندماج من 

     كية روبية و األمريا األو نظريهت خصائص القطاعات املصرفية العربية اليت مل تعرف عمليات اندماج كثرية على غرار -
ورات جة التطة نتيخالل السنوات األخري  خالل فرتات متقطعة و دول جنوب شرق آسيا، إذ أن معظمها كان

اشتداد  واملية للمنطقة بنوك ع دخول خلارجي ممّا متخض عنهاالقتصادية العاملية و لعّل أمّهها االنفتاح على العامل ا
علها تدخل يف ل مما جلبرتو ااملنافسة بينها، يف وقت عرفت فيه هذه الدول صدمات اقتصادية نتيجة تدهور أسعار 

 .مةج من هذه األز للخرو  ةلبنكيالهلا بشكل كبري على قطاعاهتا امرحلة جديدة تعرف مبرحلة ما بعد النفط معتمدة خ
الصعوبات املتعلقة جبمع املعلومات و اليت تعترب خاصية مشرتكة لدى مجيع الدول العربية اليت ال زالت غري قادرة  -

اكتفاء  عدم متاثل املعلومات و على غرار بقية الدول،  ففي ظل قاعدة بيانات خاصة بقطاعاهتا البنكية على وضع
معظم مواقع البنوك العربية بنشر البيانات املالية للسنوات القليلة املاضية فقط و عدم حتديثها من خالل عرض خمتلف 

 Bank)التطورات اليت عرفتها هذه البنوك من اندماجات و تغيري ألمسائها...، قمنا باالعتماد على قاعدة بيانات 

Scope )سة.الدرا املتوفرة لدينا خالل فرتة 
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 .سة عينة البنوك التي قامت بعمليات اندماج خالل فترة الدرا(: 1-5الجدول رقم )
 ندماجسنة اال سنة التأسيس اسم البنك الرمز البلد
 2005 1955 البنك األهلي األردين JAB األردن

 2005 1983 بنك االحتاد الوطين UNB اإلمارات
 2008 1971 بنك البحرين و الكويت BBK البحرين

AUB 2005 2000 بنك األهلي املتحد البحرين 
 2008 1980 جمموعة سامبا املالية SFG السعودية

 
 مصر

AAIB 2005 1964 البنك العريب اإلفريقي الدويل 
NBE 2006 1898 البنك الوطين املصري 
BM 2004 1920 بنك مصر 

 2004 2000 بنك قطر الدويل QIB قطر
QAB  2004 2000 القطريالبنك األهلي 

 مسية للبنوك.و املواقع الر  Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالبمن إعداد الالمصدر: 
عمليات اندماج،  ( دول عربية تتصدرها مصر بثالث06( بنوك لستة )10( عشر )1-5يتضمن اجلدول )     

ندماج و السعودية با إلماراتن و امتبوعة بكّل من البحرين و قطر بعملييت اندماج لكّل منهما، لتليهما كل من األرد
وفرة البيانات املت ماد علىاالعتو احد لكّل منها، و جتدر اإلشارة أن عمليات االندماج البنكي مت احلصول عليها ب

 .Bank Scopeلدى قاعدة بيانات 
 .راسة عينة البنوك التي لم تقم بعمليات اندماج خالل فترة الد(: 2-5الجدول رقم )

 سنة التأسيس اسم البنك الرمز البلد
 

 األردن
 

AJB 1930 البنك العريب األردين 
JIB 1978 البنك اإلسالمي األردين 

FHBTJ  1974 األردن -اإلسكان للتجارة و التمويلبنك 
 

 اإلمارات 
NBA 1968 بنك أبوظيب الوطين 
FGB 1979 بنك اخلليج االول 
CAB 1960 بنك أبوظيب التجاري 

FHBTE 1974 اإلمارات -بنك اإلسكان للتجارة و التمويل 
 

 البحرين
CAB 1980 الشركة العربية املصرفية 
GIB 1975 بنك اخلليج الدويل 
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NBB 1957 البنك الوطين البحرين 
 

 السعودية
 

SBB 2000 البنك السعودي الربيطاين 
ANB 1980 البنك العريب الوطين 
SIB 1976 بنك االستثمار السعودي 

NCM 1938 البنك الوطين التجاري السعودي 
 
 مصر

BC 1952 بنك القاهرة 
HSBC 1982 البنك املصري الربيطاين 
AIB 1978 االستثمار العريب بنك 

 
 قطر

QCB 1975 بنك قطر التجاري 
QNB 1964 بنك قطر الوطين 
DB 1964 بنك الدوحة 

 مسية للبنوك.و املواقع الر  Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالبمن إعداد الالمصدر: 
 ختارة منالدراسة، و امل ( بنك عريب مل يقم بعمليات اندماج خالل فرتة20( عشرون )2-5يتضمن اجلدول )     

تضمن تابقا، و ماج كما أشرنا س( اليت تضمنتها عينة البنوك اليت قامت بعمليات اند06نفس الدول العربية الستة )
احلصول على  ولدراسة اهداف هذه العينة أكرب البنوك من حيث املوجودات و السمعة و األقدمية، و هذا لتحقيق أ

 نتائج أكثر مصداقية و واقعية.
 المطلب الثاني: متغيرات الدراسة.

كذا   يقي للبيانات ول التطو لتحلييعد حتديد املدخالت و املخرجات الصحيحة يف غاية األمهية بالنسبة ألسلوب ا     
 إلنتاج املوافقاولوجيا هم تكناملستخدمة لفتفسري نتائجه و اختبار الفرضيات، فهي تعترب أحد املداخل األساسية 

 للنشاط البنكي.
 الفرع األول: منهج اختيار متغرات الدراسة.

يعترب حتديد مدخالت و خمرجات البنوك عملية غري سهلة ألن البنك يستخدم مدخالت عديدة إلنتاج خمرجات      
و لتفادي هذه الصعوبات قمنا باالعتماد على متعّددة من جهة و تتعّدد مناهج اختيار املتغريات من جهة أخرى، 

ن طبيعة نشاط املؤسسة يعترب أكثر تعبريا ع ألنه (Berger and Humphrry, 1977)هنج الوساطة الذي اقرتحه 
 ,Hussain et al)اليت يرى حمل الدراسة العربية  لقطاعات البنكيةبالنسبة ل خاصةمقارنة بنهج اإلنتاج، و  البنكية

   أساسا تقوم جبمع األموال )الودائع(  أن البنوك يعتربفإن هنج الوساطة الذي  ال تزال تقليدية، و بالتايلأهنا  (2002
و تقدمي القروض يعترب األسلوب األنسب للدراسة، و قد مت استخدامه من قبل الكثري من الباحثني على غرار 
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(Paradi et al, 2010) ( ،Giokas, 2008( ،)Noulas et al, 2008( ،)Das et al, 2007 ،)

(Portela and Thanassoulis, 2007( ،)Wu et al, 2006( ،)Dekker and Post, 2001 ،)

(Sevovic et al, 2001( ،)Athanossopoulos and Giokas, 2000). 
 الفرع الثاني: مدخالت و مخرجات الدراسة.

 (DEA)أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  اليت استخدمت املشاكل املتكررة اليت تواجهها الدراسات إن     
و نعمل على جعلنا نتأقلم معها الفرتة الزمنية املناسبة،  خاللنات ادى توافر البيمباملتعلقة و  قياس كفاءة البنوكل

األكثر استخداما و اتفاقا عليها من قبل من خالل اختيار املتغريات )املدخالت و املخرجات(  اهتالتقليل من حدّ 
 ,Said Gattoufi et al) كذا و (Kao and Liu, 2004) و( Avkiran, 2004) على غرارسابقا الباحثني 

 لنهج الوساطة كما يلي: (2009
 .الدراسة(: متغيرات 3-5الجدول رقم )

 الترميز التعريف المخرجات الترميز التعريف المدخالت
 الفوائدمصروفات 

Interest 

Expenses 

مصروفات الودائع          
و األموال املقرتضة 

 األخرى

 

X1 
 إيرادات الفوائد
Interest 

Income 

         فوائد القروض
فوائد األخرى  الو 

كالفوائد على األوراق 
 احلكومية

 

Y1 

مصروفات من غري 
 الفوائد

Non Interest 

Expense 

نفقات حتويل الودائع 
إىل قروض مبا يف ذلك 

          رسوم اخلدمات 
        و العموالت     
و مصاريف اإلدارة 
       العامة و املرتبات 

 و املصاريف األخرى

 

 

X2 

 

اإليرادات من غري 
 الفوائد

Non Interes 

Income 

رسوم اخلدمة على 
القروض و املعامالت 

         و العموالت 
يرادات التشغيلية و اإل

 األخرى

 

 

Y2 

 Said) كذا و (Kao and Liu, 2004) و( Avkiran, 2004) باالعتماد على طالبمن إعداد الالمصدر: 

Gattoufi et al, 2009). 
 الفرع الثالث: درجة االرتباط بين المتغيرات.

إن حتديد مدخالت و خمرجات النموذج البد أن يكون على أساس وجود ارتباط بينها حتت فرضية الزيادة يف      
أحد املدخالت يرتتب عنه التغري يف خمرج واحد أو أكثر، و بالتايل فإنه كان لزاما علينا التحّقق من مدى حسن 

لالرتباط باستخدام برنامج  Pearsonالقيام باختبار اختيار املتغريات اليت تعرب بصدق عن نشاط البنوك عن طريق 
SPSS  رتباط بني املتغريات كان ذلك مؤشر جيد عن صالبة النموذج حزم اإلحصائية، حبيث كلما زاد االلل        



 نهجية الدراسة و ق اعدة البياناتم    الفصل األول:                                            -الباب الثالث

 
289 

لالرتباط على  Pearson( نتائج االرتباط بني املتغريات بشكل زوجي الناتج عن اختبار 4-5و يتضمن اجلدول )
 النحو التايل:

 االرتباط بين متغيرات الدراسة.درجة (: 4-5الجدول رقم )
 القرار المعنوية قيمة معامل اإلرتباط المتغيرات
Y1-X1 0.885 0.000 معنوي 
Y2-X1 0.586 0.000 معنوي 
Y1-X2 0.840 0.000 معنوي 
Y2-X2 0.816 0.000 معنوي 

 
 .SPSSخمرجات عتماد على من إعداد الطالب باالالمصدر: 

 بني كافة %1وى املعنوية ذو داللة إحصائية عند مست %50فاق  أن هناك ارتباطنالحظ ( 4-5من اجلدول )     
     الفوائد و إيراداهتا  مصروفاتبني  % 88و املخرجات، حيث أظهرت النتائج ارتباط قوي بلغ حوايل  املدخالت

بني  %81.6و  %84بلغ  قوي اإليرادات من غري الفوائد، كما أظهرت النتائج كذلك ارتباط مع %58و 
  ا جد   ما يعترب منطقي و هو، بلرتتياملصروفات من غري الفوائد و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد على ا

طبيقية دون اسة التاءات الدر يسمح مبواصلة إجر س مما ،مدخالت الدراسة و خمرجاهتابني  تباطأن هناك ار ظهر و يُ 
 إقصاء أي من املتغريات.

 المطلب الثالث: اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة.
تغريات ملعلى ا رأتطاليت  مةو وضع الرتتيبات الالز  إن العرض اإلحصائي الوصفي يساهم يف توضيح التطورات     

ليت شهدهتا طورات اع التو مقارنتها م ،من جهة على حدة مندمج البنكي لكل بنك قبل و بعد عمليات االندماج
 خالل فرتة الدراسة. هذه املتغريات بالنسبة للبنوك اليت مل تقم بعمليات اندماج

 الفرع األول: اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البنوك المندمجة.
و يساهم يف سية، فهالقيا يل لنتائج الدراسةيف شكل جداول يعترب كمؤشر أوّ  صائي الوصفيالعرض اإلحإن      

لوصفية منها العادية اييس امن خالل املق و الذي ميكن أن يتماحلصول على وصف عام و سريع للظاهرة املدروسة، 
قيس تس التشتت اليت م مقايين أهم املتوسط احلسايب كأحد مقاييس النزعة املركزية، و االحنراف املعياري الذي يعترب

 ل فرتة الدراسة.ت اإلحصائي خالتمدى التبعثر و التش
 

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
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 ندماج.ل و بعد االقب المندمجة ت و مخرجات البنوكمدخالل الوصفية حصاءاتاإل(: 5-5الجدول رقم )
 املبالغ باملليون دوالر أمريكي

        البنك
و سنة 
 اندماجها

قبل 
 اإلندماج

بعد  المخرجات المدخالت
 اإلندماج

 المخرجات المدخالت
X1 X2 Y1 Y2 X1 X2 Y1 Y2 

 
JAB 

 األردن
2005 

 45.95 183.18 88.72 73.18 املتوسط 26.00 94.22 41.54 56.28 املتوسط
 44.64 173.23 86.19 68.30 األدىن 23.23 78.59 40.56 41.40 األدىن
 48.30 197.88 93.80 79.71 األعلى 27.46 116.76 42.11 72.67 األعلى

 2.03 12.98 4.39 5.87 اإلحنراف  2.40 19.99 0.85 15.68 اإلحنراف 
 

UNB 

 اإلمارات
2005 

 145.28 904.44 202.58 402.95 املتوسط 49.64 71.86 58.69 94.52 املتوسط
 122.17 829.06 194.81 368.77 األدىن 45.42 46.43 56.73 54.74 األدىن
 164.57 973.44 214.38 462.98 األعلى 54.87 114.41 61.19 114.41 األعلى

 21.45 72.40 10.38 52.15 اإلحنراف  4.80 37.08 2.27 34.45 اإلحنراف 
 

BBK 

 البحرين
2008 

 103.76 247.10 126.40 90.61 املتوسط 56.48 168.85 53.32 77.45 املتوسط
 87.10 223.42 120.0 82.10 األدىن 37.10 135.0 49.73 53.68 األدىن
 116.84 275.0 133.16 101.84 األعلى 81.84 198.42 57.89 110.78 األعلى

 15.19 26.04 6.58 10.14 اإلحنراف  22.95 31.92 4.16 29.72 اإلحنراف 
 

AUB 

 البحرين
2005 

 625.17 2577.27 696.40 1075.43 املتوسط 157.45 595.34 196.83 337.10 املتوسط
 558.68 2351.31 666.84 1012.36 األدىن 149.73 557.10 189.47 284.47 األدىن
 724.21 2817.63 719.21 1142.89 األعلى 163.15 650.0 202.36 423.15 األعلى

 87.43 233.49 26.82 65.37 اإلحنراف  6.93 48.57 6.63 75.13 اإلحنراف 
 

SFG 

 السعودية
2008 

 381.33 1309.99 526.97 143.91 املتوسط 383.03 1003.59 310.62 353.53 املتوسط
 318.93 1271.52 509.09 124.29 األدىن 334.72 858.02 274.96 203.17 األدىن
 425.62 1385.25 550.21 175.52 األعلى 469.25 1228.37 340.98 568.26 األعلى

 55.60 65.17 21.07 27.63 اإلحنراف  74.84 197.46 33.32 190.86 اإلحنراف 
 

AAIB 

 مصر
2005 

 13.40 80.11 14.34 49.19 املتوسط 3.90 12.78 4.65 7.86 املتوسط
 12.55 76.62 13.26 48.71 األدىن 2.26 10.06 4.02 5.44 األدىن
 14.98 84.20 16.28 49.66 األعلى 5.58 14.98 5.59 9.74 األعلى

 1.36 3.82 1.68 0.47 اإلحنراف  1.66 2.50 0.82 2.20 اإلحنراف 
 

NBE 

 مصر
2006 

 349.38 3879.92 689.63 2830.87 املتوسط 274.90 1646.99 250.37 1443.22 املتوسط
 345.12 3639.27 590.72 2741.88 األدىن 258.42 1471.06 211.04 1315.24 األدىن
 357.48 4272.45 817.04 2888.26 األعلى 294.85 1853.29 284.59 1599.94 األعلى

 7.01 342.82 115.81 78.14 اإلحنراف  18.46 192.91 37.04 144.50 اإلحنراف 
 
BM 

 مصر
2004 

 628.68 1947.44 394.93 1450.28 املتوسط 237.61 1173.19 188.97 1010.16 املتوسط
 111.36 1734.27 361.49 1410.40 األدىن 152.42 1077.53 157.60 898.95 األدىن
 1529.09 2213.63 439.68 1494.30 األعلى 352.98 1296.93 243.40 1087.35 األعلى

 782.66 244.03 40.30 46.64 اإلحنراف  103.63 112.36 47.32 98.70 اإلحنراف 
 

QIB 

 قطر
2004 

 68.39 93.65 257.81 86.99 املتوسط 4.72 18.15 5.38 6.43 املتوسط
 63.54 87.14 255.08 75.52 األدىن 4.36 12.96 4.56 2.50 األدىن
 77.91 97.08 263.04 108.57 األعلى 5.19 27.88 6.04 13.70 األعلى

 8.24 5.64 4.52 18.69 اإلحنراف  0.42 8.43 0.75 6.30 اإلحنراف 
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QAB 

 قطر
2004 

 35.46 241.33 54.99 87.93 املتوسط 9.96 35.66 11.64 18.80 املتوسط
 32.22 212.66 50.82 65.30 األدىن 5.57 32.74 11.20 11.09 األدىن
 39.86 286.86 58.73 131.26 األعلى 12.85 40.35 12.30 30.57 األعلى

 3.94 39.86 3.97 37.53 اإلحنراف  3.86 4.10 0.58 10.35 اإلحنراف 

 .SPSSريق برنامج طاملعاجلة عن  Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالب: من إعداد الالمصدر
    بل قكل بنك مندمج   ( اإلحصاءات الوصفية للمدخالت و املخرجات على مستوى5-5يعرض اجلدول رقم )     

 ية.العمل هذتيجة هنهذا ملعرفة مستويات التغريات يف املدخالت و املخرجات و ندماج، و بعد عملية اال
مليون  56.28سط ا كانت مبتو نالحظ ارتفاع حمدود يف مصاريف الفوائد فبعدمبالنسبة لبنك األهلي األردين      

، كما %30.02نسبة مليون دوالر أمريكي أي ارتفع ب 73.18دوالر أمريكي قبل االندماج، أصبحت مبتوسط 
يف  باملصار شكل كبريتبط بارتفعت املصاريف من غري الفوائد إىل حوايل الضعف بعد عملية االندماج و الذي ير 
ل ا أنه جّد مقبو إحصائي لتغرياإلدارية و املرتبات و مصاريف حتويل الودائع إىل قروض، و ميكن احلكم على هذا ا
،  فبعدما كانت %94.41 مقارنة بالتغري الذي شهدته خمرجات البنك حيث ارتفعت إيرادات الفوائد إىل حوايل

ر أمريكي بعد مليون دوال 183.18توسط مليون دوالر أمريكي قبل االندماج أصبحت مب 94.22مبتوسط 
 مليون دوالر 45.95مبتوسط أي  %76.73االندماج، يف حني ارتفعت اإليرادات من غري الفوائد إىل حوايل 

 .دوالر قبل االندماج أمريكي مليون 26.00بعد االندماج بعدما كانت مبتوسط  أمريكي
قارنة مالثالث أضعاف  ئد  فاقف الفواالحظ ارتفاع كبري يف مصارينفالوطين اإلمارايت  االحتادأّما بالنسبة لبنك      

الندماج أصبح مبتوسط مليون دوالر أمريكي قبل ا 94.52مبا كان عليه قبل االندماج، فبعدما كان مبتوسط 
لضعفني بعد  ثر من اىل أكإ، كما ارتفعت املصاريف من غري الفوائد مليون دوالر أمريكي بعد االندماج 402.95

يون مل 58.69توسط مبمليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كانت  202.58ذه العملية لتصبح مبتوسط ه
 كبريا يف  ن حيقق ارتفاعاستطاع أبنك ادوالر أمريكي قبل االندماج، إال أن ذلك ال يعترب مؤشرا إحصائيا سلبيا مادام ال

الندماج بعدما كان ليون دوالر أمريكي بعد ام 904.44ليصبح مبتوسط  إيرادات الفوائد بإحدى عشر ضعفا
الضعف بعد  لذي فاقلفوائد اامليون دوالر أمريكي قبل االندماج، و ارتفاع يف اإليرادات من غري  71.86مبتوسط 

دوالر أمريكي قبل  مليون 49.64مليون دوالر أمريكي بعد االندماج مقابل  145.28االندماج أي مبتوسط 
 االندماج.
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لفوائد مبتوسط صاريف ايف م ابل عرف متوسط مصاريف الفوائد لبنك البحرين و الكويت ارتفاعا  طفيفاباملق     
مريكي قبل االندماج، يف مليون دوالر أ 77.45مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كانت مبتوسط  90.61

دوالر أمريكي بعد  مليون 126.40حني ارتفعت مصاريف من غري الفوائد إىل أكثر من الضعف ليصبح مبتوسط 
ا فاعا كبري ته فلم تشهد ارتمليون دوالر أمريكي قبل االندماج، أما خمرجا 53.32االندماج بعدما كانت مبتوسط 

 168.85انت مبتوسط كمليون دوالر أمريكي بعدما   247.10حيث بلغ متوسط إيرادات الفوائد بعد االندماج 
 103.76لغ متوسطها اليت ب فوائدنفس املالحظة بالنسبة لإليرادات من غري ال مليون دوالر أمريكي قبل االندماج، و

 مليون دوالر أمريكي. 56.48مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كانت مبتوسط 
رنة اق الضعفني مقافكبريا   تفاعابينما نالحظ أن متوسط مصاريف الفوائد لبنك األهلي املتحد البحرين عرفت ار      

مليون دوالر  1075.43 مليون دوالر أمريكي أصبح 337.10كان عليه قبل االندماج، فبعدما كان مبتوسط   مبا
ندماج مبتوسط ملية االعبعد  ، كما ارتفعت املصاريف من غري الفوائد إىل أكثر من الضعفنيأمريكي بعد االندماج

أمريكي قبل االندماج،  مليون دوالر 196.83مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كانت مبتوسط  696.40
ف ق الثالثة أضعاوائد فات الفأما خمرجاته فلم تبتعد كثريا عن مدخالته حيث استطاع أن حيقق ارتفاعا يف إيرادا

ن دوالر أمريكي قبل مليو  595.34مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كان مبتوسط  2577.27مبتوسط 
ن مليو  625.17سط اج مبتو ندمالالذي فاق الضعفني بعد عملية ا إليرادات من غري الفوائداالندماج، و ارتفاع يف ا

 مليون دوالر أمريكي قبل االندماج. 157.45دوالر أمريكي مقابل 
و اإليرادات ئد ف الفواصاري متوسط مو على عكس البنوك السابقة شهدت جمموعة سامبا السعودية اخنفاض ا يف     

وسط تحيث اخنفض م ،دماج من غري الفوائد مع ارتفاع املصاريف من غري الفوائد و إيرادات الفوائد بعد االن
مليون دوالر  353.53مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كان مبتوسط  143.91مصاريف الفوائد إىل 

ون دوالر أمريكي بعدما كان ملي 526.97الفوائد إىل  املصاريف من غريأمريكي قبل االندماج، كما ارتفع متوسط 
ادات ارتفع متوسط إير فمليون دوالر أمريكي، أما بالنسبة للمخرجات  310.62متوسطها قبل عملية االندماج 

ر أمريكي مليون دوال 1003.59مليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كانت مبتوسط  1309.99الفوائد إىل 
مريكي بعد االندماج بعدما  أمليون دوالر  381.33يف حني اخنفضت املصاريف من غري الفوائد إىل قبل االندماج، 
 مليون دوالر أمريكي قبل االندماج. 383.03كانت مبتوسط 
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قارنة اخلمس أضعاف م ائد فاقف الفو نالحظ ارتفاع يف مصاريف يصر املأّما بالنسبة لبنك العريب اإلفريقي الدويل      
مليون  49.19ندماج أصبح مليون دوالر أمريكي قبل اال 7.86عليه قبل االندماج فبعدما كان مبتوسط  مبا كان

 14.34توسط ضعاف مبالث أ، كما ارتفعت املصاريف من غري الفوائد إىل أكثر من ثدوالر أمريكي بعد االندماج
ل االندماج، إال أن املسح أمريكي قبمليون دوالر  4.65مبتوسط  تمليون دوالر أمريكي بعد االندماج بعدما كان

دماج مبتوسط عد االنبضعاف اإلحصائي الوصفي للمخرجات ُيظهر ارتفاعا أكرب يف إيرادات الفوائد فاق اخلمسة أ
دماج، و ارتفاع يف مليون دوالر أمريكي قبل االن 12.78مليون دوالر أمريكي بعدما كان مبتوسط  80.11

مليون  3.90مريكي مقابل أمليون دوالر  13.40الضعفني بعد االندماج مبتوسط اإليرادات من غري الفوائد فاق 
 دوالر أمريكي قبل االندماج.

ف الفوائد   مصاريبريا يفكعرف ارتفاعا  لبنك الوطين املصري أن متوسط مصاريف الفوائد لباملقابل نالحظ      
ليون دوالر أمريكي أصبح م 1443.22ن مبتوسط مقارنة مبا كان عليه قبل االندماج، فبعدما كا الضعفاقرتب من 

من  ىل أكثرلفوائد إا، كما ارتفعت املصاريف من غري مليون دوالر أمريكي بعد االندماج 2830.87مبتوسط 
 250.37انت مبتوسط  مليون دوالر أمريكي بعدما ك 689.63الضعفني كذلك بعد عملية االندماج أي مبتوسط 

سبة إليرادات بالن فنيالضع ندماج، و صاحب ذلك ارتفاعا يف املخرجات كذلك إذ فاقمليون دوالر أمريكي قبل اال
يكي، و ارتفاعا يف مليون دوالر أمر  1471.06مليون دوالر أمريكي بعدما كان  3639.27الفوائد مبتوسط 

قابل الر أمريكي ممليون دو  349.38بعد عملية االندماج مبتوسط  الضعفاإليرادات من غري الفوائد فاق 
 مليون دوالر أمريكي قبل االندماج. 274.90

حيث ارتفع  ندماج،عد االبيف حني ذهب بنك مصر يف نفس مسار البنوك اليت ارتفعت مدخالهتا و خمرجاهتا      
 1010.16الندماج امليون دوالر أمريكي بعد ما كان متوسطها قبل  1450.28مصاريف الفوائد إىل متوسط 

ن دوالر أمريكي بعد االندماج مليو  394.93كما ارتفع متوسط املصاريف من غري الفوائد إىل مليون دوالر أمريكي،  
ادات توسط إير جات فارتفع ممليون دوالر أمريكي قبل االندماج،  أما من جانب املخر  188.97بعدما كان مبتوسط 

ر أمريكي مليون دوال 628.68مليون دوالر أمريكي و متوسط اإليرادات من غري الفوائد  1947.44الفوائد إىل 
توسط اإليرادات من غري مو مليون دوالر أمريكي  1173.19بعد االندماج، بعدما كان متوسط إيرادات الفوائد 

 مليون دوالر أمريكي قبل االندماج. 237.61الفوائد 
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رة من اثين عشر م ىل أكثرإدويل و على غرار أغلبية البنوك نالحظ ارتفاع متوسط مصاريف الفوائد لبنك قطر ال     
والر أمريكي قبل مليون د 6.43مليون دوالر أمريكي بعدما كانت مبتوسط  86.99بعد االندماج مبتوسط 

مليون دوالر أمريكي  257.81ط ا  فأصبح مبتوساالندماج، كما عرف متوسط املصاريف من غري الفوائد ارتفاع ا كبري 
ت كذلك رجات البنك فارتفعمليون دوالر أمريكي قبل االندماج، أّما خم 5.38بعد االندماج بعدما كان مبتوسط 

 مليون 18.15اج مقابل مليون دوالر أمريكي بعد االندم 93.65حيث ارتفعت إيرادات الفوائد لتصبح مبتوسط 
الر أمريكي بعد االندماج مقابل مليون دو  68.39الندماج، و اإليرادات من غري الفوائد مبتوسط دوالر أمريكي قبل ا

 مليون دوالر أمريكي قبل االندماج. 4.72
توسطها ميث بلغ حوائد كما ارتفعت كذلك مدخالت و خمرجات بنك األهلي القطري إذ ارتفعت مصاريف الف      

ر أمريكي قبل االندماج،  مليون دوال 11.64صاريف من غري الفوائد من مليون دوالر أمريكي و متوسط امل 18.80
        صاريف الفوائد ململيون دوالر أمريكي بالنسبة  54.99مليون دوالر أمريكي و  87.93و أصبحت مبتوسط 

ادات من غري إلير و اائد ت الفو ارتفع متوسط إيراداو املصاريف من غري الفوائد على الرتتيب بعد االندماج، كذلك 
 214.1بل االندماج إىل مليون دوالر أمريكي على الرتتيب ق 9.96مليون دوالر أمريكي و  35.66الفوائد من 

 مليون دوالر أمريكي على الرتتيب بعد االندماج. 37.86مليون دوالر أمريكي و 
لبنوك بعد رجات ا مدخالت و خميفلتغريات ا الجتاهالوصفية  اإلحصائيةو ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة           

 االندماج من خالل اجلدول التايل:
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 .الندماجادمجة بعد (: أهم التغيرات التي شهدتها مدخالت و مخرجات البنوك المن6-5الجدول رقم )
و سنة   البنك

 اندماجها
 ندماجاال بعد المخرجات ندماجاال بعد المدخالت

X1 X2 Y1 Y2 

JAB 

 األردن
2005 

ارتفعت حبوايل  ارتفاع حمدود
 الضعف

ارتفعت حبوايل 
 الضعف 

 ارتفاع فاق النصف

UNB 

 اإلمارات
2005 

ارتفاع فاق الثالث 
 أضعاف

ارتفعت بإحدى عشر  ارتفاع فاق الضعفني
 مرة

 ارتفاع فاق الضعف

BBK 

 البحرين
2008 

ارتفعت حبوايل  ارتفاع فاق النصف ارتفاع طفيف
 الضعف

 ارتفعت حبوايل
 الضعف

AUB 

 البحرين
2005 

ارتفاع فاق الثالث  ارتفاع فاق الضعفني ارتفاع فاق الضعفني
 أضعاف

 ارتفاق فاق الضعفني

SFG 

 السعودية
2008 

اخنفاض  أكثر من 
 الضعفني

ارتفاع أكثر من 
 النصف

 اخنفاض طفيف ارتفاع طفيف

AAIB 

 مصر
2005 

ارتفاع فاق اخلمس 
 أضعاف

ارتفاع فاق الثالث 
 أضعاف

ارتفاع فاق اخلمس 
 أضعاف

 ارتفاع فاق الضعفني

NBE 

 مصر
2006 

ارتفاع اقرتب من 
 الضعف

 ارتفاع فاق الضعف ارتفاع فاق الضعفني ارتفاع فاق الضعفني

BM 

 مصر
2004 

ارتفاع اقرتب من 
 النصف

 ارتفاع فاق الضعف ارتفاع فاق النصف ارتفاع فاق الضعف

QIB 

 قطر
2004 

ارتفاع فاق اثين عشر 
 مرة

 ارتفاع فاق سبعة        
 و أربعون مرة

ارتفاع فاق اخلمس 
 أضعاف

ارتفاع فاق األربعة 
 عشر ضعف

QAB 

 قطر
2004 

ارتفاع فاق األربعة 
 أضعاف

ارتفاع فاق األربعة 
 أضعاف

ارتفاع فاق الثالث  ارتفاع بستة أضعاف
 أضعاف

 .SPSSريق برنامج طاملعاجلة عن  Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالب: من إعداد الالمصدر
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نفس  ارت علىسظم البنوك نالحظ أن مع السابقة من خالل الدراسة اإلحصائية الوصفية ملتغريات الدراسة     
املقابل بن غري الفوائد رادات ماإلي النسق، فباستثناء جمموعة سامبا املالية الذي شهدت اخنفاضا يف مصاريف الفوائد و

تفاوتة مارتفاعا بنسب  شهدت وكالبن صاريف من غري الفوائد و إيرادات الفوائد بعد االندماج، فإن بقيةارتفاعا يف امل
 اءة البنوك عينةكفعلى   حوالتجيعلنا نطرح الكثري من التساؤالت حول أثر هذه الت يف املدخالت و املخرجات ممّا

كم تسمح لنا باحل صفية الة الو لقياسية ألن الدراسيستدعي منا البحث أكثر باستخدام الدراسة ا ، و هو ماالدراسة
 على ذلك بدقة.

 دمجة. ير المنجة و غالمندممتغيرات البنوك المقارنة بين تطور : اإلحصاءات الوصفية ثانيالفرع ال
، فبعد إجراء لقياسيةاراسة إن العرض اإلحصائي الوصفي ملتغريات الدراسة من األفضل أن يساير مراحل الد     

ارنة ينا القيام مبقزاما علان لك،  ندماجاملقارنة اإلحصائية ملدخالت و خمرجات البنوك املندجمة فقط قبل و بعد اال
 راسة.تلف فرتات الدخالل خم املندجمة للبنوك املندجمة و غريلنسبة باتطور هذه املتغريات مبقارنة إحصائية أخرى تتعلق 

 .ندماجاال ةفتر  المندمجة قبلغير المندمجة و لمتغيرات البنوك  أوال: اإلحصاءات الوصفية
وضح ندماج كما هو ماال رتةقبل ف ةمع البنوك غري املندجم بنك مندمج كلسنقوم مبقارنة إحصائية فردية ملتغريات       

 يف اجلدول التايل: 
 المندمجة  وغير المندمجة  البنوك متغيراتالوصفي المقارن ل(: اإلحصاء 7-5الجدول رقم )

 ندماج.اال فترة قبل
 املبالغ باملليون دوالر أمريكي

 البنوك غير المندمجة قبل فترة اإلندماج البنوك المندمجة قبل فترة اإلندماج
البنك      

سنة و 
 اندماجها

 خرجاتالم المدخالت احصائيات المخرجات المدخالت احصائيات
X1 X2 Y1 Y2 X1 X2 Y1 Y2 

JAB 
 األردن
2005 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 26.00 94.22 41.54 56.28 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 23.23 78.59 40.56 41.40 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 27.46 116.76 42.11 72.67 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 2.40 19.99 0.85 15.68 اإلحنراف
UNB 
 اإلمارات
2005 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 49.64 71.86 58.69 94.52 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 45.42 46.43 56.73 54.74 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 54.87 114.41 61.19 114.41 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 4.80 37.08 2.27 34.45 اإلحنراف
BBK 
 البحرين
2008 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 56.48 168.85 53.32 77.45 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 37.10 135.0 49.73 53.68 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 81.84 198.42 57.89 110.78 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 22.95 31.92 4.16 29.72 اإلحنراف
AUB 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 157.45 595.34 196.83 337.10 املتوسط 
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 البحرين
2005 

 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 149.73 557.10 189.47 284.47 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 163.15 650.0 202.36 423.15 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 6.93 48.57 6.63 75.13 اإلحنراف
SFG 
 السعودية
2008 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 383.03 1003.59 310.62 353.53 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 334.72 858.02 274.96 203.17 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 469.25 1228.37 340.98 568.26 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 74.84 197.46 33.32 190.86 اإلحنراف
AAIB 

 مصر
2005 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 3.90 12.78 4.65 7.86 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 2.26 10.06 4.02 5.44 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 5.58 14.98 5.59 9.74 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 1.66 2.50 0.82 2.20 اإلحنراف
NBE 
 مصر

2006 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 274.90 1646.99 250.37 1443.22 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 258.42 1471.06 211.04 1315.24 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 294.85 1853.29 284.59 1599.94 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 18.46 192.91 37.04 144.50 اإلحنراف
BM 
 مصر

2004 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 237.61 1173.19 188.97 1010.16 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 152.42 1077.53 157.60 898.95 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 352.98 1296.93 243.40 1087.35 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 103.63 112.36 47.32 98.70 اإلحنراف
QIB 
 قطر

2004 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 4.72 18.15 5.38 6.43 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 4.36 12.96 4.56 2.50 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 5.19 27.88 6.04 13.70 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 0.42 8.43 0.75 6.30 اإلحنراف
QAB 

 قطر
2004 

 107.38 525.48 165.34 300.65 املتوسط 9.96 35.66 11.64 18.80 املتوسط
 6.47 7.60 10.38 10.24 األدىن 5.57 32.74 11.20 11.09 األدىن
 771.05 1010.52 1292.10 2776.31 األعلى 12.85 40.35 12.30 30.57 األعلى

 153.16 735.55 248.83 485.97 اإلحنراف 3.86 4.10 0.58 10.35 اإلحنراف

 .SPSSريق برنامج املعاجلة عن ط Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالب: من إعداد الالمصدر
      دخالت تشمل املو لدراسة وصفية ملتغريات البنوك عينة االملخصا لإلحصائيات  (7-5رقم )يبني اجلدول      

 .ندماجو املخرجات على مستوى كل بنك مندمج و بقية البنوك غري املندجمة  قبل عملية اال
نالحظ أن هناك تفاوت يف نتائج التحليل الوصفي الذي يظهر تفوق بنك مصر على البنوك غري املندجمة من      

مليون دوالر أمريكي، و متوسط إيرادات من غري  1173.19حيث متوسط املخرجات مبتوسط إيرادات فوائد 
ات الفوائد و إيرادات من غري الفوائد مليون دوالر أمريكي، يف حني حققت البنوك األخرى إيراد 237.61الفوائد 

مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، و على العكس من ذلك   107.38مليون دوالر أمريكي و  525.48مبتوسط 
كان متوسط مدخالت بنك مصر مرتفعة باملقارنة مع بقية البنوك األخرى حيث بلغ متوسط مصاريف فوائده 

مليون دوالر أمريكي، بينما كانت  188.97مصاريفه من غري الفوائد مليون دوالر أمريكي و متوسط  1010.16



 نهجية الدراسة و ق اعدة البياناتم    الفصل األول:                                            -الباب الثالث

 
298 

 165.34مليون دوالر أمريكي  و  300.65مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد لبقية البنوك مبتوسط 
 مليون دوالر أمريكي على الرتتيب.

 ىي عل القطر لدويلاالقطري و  و على عكس بنك مصر أظهرت نتائج التحليل الوصفي تفوق بنكي األهلي     
 11.64أمريكي و  مليون دوالر 18.80البنوك األخرى من حيث تدين املدخالت، مبتوسط مصاريف الفوائد 

       مريكي للبنوك األخرى، أمليون دوالر  300.65مليون دوالر أمريكي لبنك األهلي القطري على التوايل مقابل 
أمريكي لبنك قطر الدويل  مليون دوالر 5.38مليون دوالر أمريكي و  6.43و املصاريف من غري الفوائد مبتوسط 

هلي بنكي األ رى تفوقت علىمليون دوالر أمريكي للبنوك األخرى، إاّل أن البنوك األخ 165على الرتتيب مقابل 
يون مل 35.66مقابل  مليون دوالر أمريكي 525.48القطري و قطر الدويل من حيث إيرادات الفوائد مبتوسط 

يون دوالر مل 107.38ط مليون دوالر أمريكي بالنسبة للبنكني على الرتتيب، و متوس 18.15دوالر أمريكي و 
ليون دوالر أمريكي للبنكني م 4.72مليون دوالر أمريكي و  9.96أمريكي لإليرادات من غري الفوائد مقابل متوسط 

 أيضا على التوايل.
لكبري يف قيم التباين لكثري و هذا ببري و يفوق املتوسط احلسايب ملتغرياهتا أّما التشتت للبنوك األخرى فهو ك     

و بنك املصر  القطري لدويلاملدخالت و املخرجات خالل هذه لفرتة، و العكس بالنسبة لبنوك األهلي القطري و ا
ن أأقل حيث تكاد  رجةن بدو لك فقيمة االحنراف املعياري أقل من قيمة متوسط متغرياهتا، ممّا يدل على وجود تشتت

 نك. بتبقى قيم املتغريات قريبة من بعضها عند النظر إليها باعتبارها قيمة سنوية لكل 
الوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي الدويل على بقية البنوك غري  االحتادتفوق بنوك  األهلي األردين و  كما نالحظ     

ة املدخالت، حيث بلغ متوسط مصاريف فوائدها مليون دوالر أمريكي املندجمة قبل فرتة اندماجها من حيث تدين قيم
مليون دوالر أمريكي هلذه البنوك على  7.86مليون دوالر أمريكي  و  94.52مليون دوالر أمريكي و  56.28

مليون  41.54مليون دوالر أمريكي، كما بلغ متوسط مصاريفها من غري الفوائد  300.65التوايل مقابل متوسط 
مليون دوالر  4.65الوطين اإلمارايت و  االحتادبالنسبة لبنك  58.69ر أمريكي بالنسبة لبنك األهلي األردين و دوال

مليون دوالر أمريكي للبنوك األخرى، و على  165.34أمريكي بالنسبة للبنك العريب اإلفريقي الدويل مقابل متوسط 
      الوطين اإلمارايت  االحتادى بنوك  األهلي األردين و عكس املدخالت فقد أظهرت بقية البنوك األخرى تفوقها عل

و العريب اإلفريقي الدويل قبل االندماج من حيث املخرجات، حيث بلغ متوسط إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري 
بينما مليون دوالر أمريكي على التوايل،  107.38مليون دوالر أمريكي و  525.48الفوائد بالنسبة لبقية البنوك 
مليون دوالر أمريكي  12.78مليون دوالر و  71.86مليون دوالر أمريكي و  94.22بلغ متوسط إيرادات الفوائد 

مليون دوالر أمريكي مقابل  107.38للبنوك الثالث على التوايل، و متوسط اإليرادات من غري الفوائد لبقية البنوك 



 نهجية الدراسة و ق اعدة البياناتم    الفصل األول:                                            -الباب الثالث

 
299 

األهلي األردين  مليون دوالر أمريكي لبنوك 3.90و ريكي مليون دوالر أم 49.64مليون دوالر أمريكي و  26.00
 الوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي الدويل على الرتتيب. االحتادو 

ات جتاوزت سط خمرجن متو و على عكس بقية البنوك الثالث السابقة فلقد حقق بنك األهلي املتحد البحري     
مليون دوالر  595.34د ت فوائفرتة اندماجه، و ذلك مبتوسط إيرادامتوسط خمرجات بقية البنوك غري املندجمة قبل 

   مليون دوالر أمريكي  525.48مليون دوالر أمريكي مقابل  157.45أمريكي و متوسط إيرادات من غري الفوائد 
  رتتيب،وك على الري البنت من غمليون دوالر أمريكي لبقية البنوك بالنسبة إليرادات البنوك و اإليرادا 107.38و 

يف الفوائد و متوسط مليون دوالر مصار  337.10دخالت بقية البنوك األخرى مبتوسط مكما جتاوزت مدخالته 
 165.34أمريكي و  مليون دوالر 300.65مليون دوالر أمريكي، مقابل  196.83املصاريف من غري الفوائد 

   لبنوك. قية اى الرتتيب لبمليون دوالر أمريكي ملصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد عل
   ين األهلي األرد كرنة بنو ى مقالنسبة للبنوك األخر كما نالحظ أن التشتت كبري و يفوق متوسطات املتغريات با      

اتج عن لفرتة، و هذا نل هذه اين خالالوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي الدويل بنك األهلي املتحد البحر  االحتادو 
د من غري الفوائ يراداتو اإل تباين قيم مصاريف الفوائد و مصاريف من غري الفوائد و كذلك قيم إيرادات الفوائد

 .ن متباينة إىل حّد كبريخالل هذه الفرتة عكس البنوك األربعة السابقة اليت مل تك
توسط ن حيث موك األخرى معلى البن تفوق البنك الوطين املصريباإلضافة إىل ذلك يظهر التحليل الوصفي      

 ادات من غري الفوائدمليون دوالر أمريكي و متوسط إير  1173.19املخرجات، و ذلك مبتوسط إيرادات فوائد 
والر أمريكي مليون د 107.38مليون دوالر أمريكي و  525.48مليون دوالر أمريكي، مقابل  237.61

لك كان متوسط كس من ذى العإليرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد على الرتتيب للبنوك األخرى، و عل
وائده صاريف فمتوسط مدخالت البنك الوطين املصري مرتفعة باملقارنة مع بقية البنوك األخرى حيث بلغ م

ر أمريكي، بينما كان مليون دوال 188.97دوالر أمريكي و متوسط مصاريفه من غري الفوائد مليون  1010.16
مليون دوالر  165.34مليون دوالر أمريكي و  300.65متوسط مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد 

 أمريكي على الرتتيب للبنوك األخرى.
 و هذا تغرياهتا بكثريملحلسايب اتوسط نوك األخرى لدرجة أنه فاق املأما بالنسبة للتشتت فنالحظ أنه كان أكرب للب     

ملصري فقيمة لوطين االبنك للتباين الكبري يف قيم املدخالت و املخرجات خالل هذه لفرتة، و العكس بالنسبة ل
قل لكن بدرجة أت و جود تشتو على  االحنراف املعياري ملتغرياته كانت أقل بكثري من قيمة متوسط متغرياته، ممّا يدل
 و هذا لعدم ابتعاد قيم املتغريات عن بعضها من سنة ألخرى أثناء فرتة الدراسة.
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خرى من حيث بنوك األلى الو على نفس سياق البنك الوطين املصري سارت جمموعة سامبا السعودية متفوقة ع     
سط اإليرادات من غري ي و متو مليون دوالر أمريك 1003.59متوسط املخرجات، حيث بلغ متوسط إيرادات فوائد 

يرادات من ائد و اإلادات الفو مليون دوالر أمريكي، مقابل ذلك كان متوسط البنوك األخرى من إير  383.03الفوائد 
يب، و على العكس من مليون دوالر أمريكي على الرتت 107.38مليون دوالر أمريكي و  525.48غري الفوائد 

غ متوسط حيث بل ألخرىاا السعودية مرتفعة باملقارنة مع بقية البنوك ذلك كان متوسط مدخالت جمموعة سامب
ر مليون دوال 310.62مليون دوالر أمريكي و متوسط مصاريفه من غري الفوائد  353.53مصاريف فوائده 

  مليون دوالر أمريكي  300.65أمريكي، مقابل مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد لبقية البنوك مبتوسط 
 مليون دوالر أمريكي على الرتتيب. 165.34و 

ألخرى لبنوك الكويت على ااو على عكس جمموعة سامبا أظهرت نتائج التحليل الوصفي تفوق بنك البحرين و      
    ليون دوالر أمريكي م 77.45من حيث تدين املدخالت، مبتوسط مصاريف الفوائد و مصاريف من غري الفوائد 

  مليون دوالر أمريكي  300.65على التوايل، مقابل ذلك بلغ متوسط مصاريف الفوائد للبنوك األخرى  53.32و 
ن جانب مألخرى تفوقت عليه مليون دوالر أمريكي، إاّل أن البنوك ا 165.34و متوسط املصاريف من غري الفوائد 

دوالر أمريكي بالنسبة  مليون 56.48يكي و مليون دوالر أمر  168.85املخرجات ألنه حقق خمرجات أقل مبتوسط 
 107.38دوالر أمريكي و  مليون 525.48إليرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد على الرتتيب، مقابل 

 ك األخرى.ب للبنو لرتتيمليون دوالر أمريكي كمتوسط إليرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد على ا
بكثري و هذا  غرياهتااحلسايب ملت فنالحظ أنه كبري بالنسبة للبنوك األخرى و يفوق املتوسطأما خبصوص التشتت      

ين لكويت الذاحرين و الب ودية و بنكللتغري الكبري يف قيم املتغريات من سنة ألخرى، عكس جمموعة سامبا السع
ل حيث تكاد درجة أقكن بو ل أظهرا احنراف معياري أقل من قيمة متوسط متغرياهتما، ممّا يدل على وجود تشتت

 تبقى قيم املتغريات قريبة من بعضها باعتبارها قيمة سنوية لكل بنك. 
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 .الندماجا رةفت المندمجة بعد غير المندمجة و ثانيا: اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البنوك
موضح  الندماج كما هواد فرتة ة بعجمسنقوم مبقارنة إحصائية فردية ملتغريات كل بنك مندمج مع البنوك غري املند     

 يف اجلدول التايل: 
  المندمجة و البنوك غير المندمجة متغيراتالوصفي المقارن ل(: اإلحصاء 8-5الجدول رقم )

 ندماج.اال فترة بعد
 املبالغ باملليون دوالر أمريكي

 ندماجالبنوك غير المندمجة بعد اال ندماجالبنوك المندمجة بعد اال
  البنك    

و سنة 
 اندماجها

 المدخالت المدخالت احصائيات المخرجات المدخالت احصائيات
X1 X2 Y1 Y2 X1 X2 Y1 Y2 

JAB 
 األردن
2005 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 45.95 183.18 88.72 73.18 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 44.64 173.23 86.19 68.30 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 48.30 197.88 93.80 79.71 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  2.03 12.98 4.39 5.87 اإلحنراف 

UNB 
 اإلمارات
2005 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 145.28 904.44 202.58 402.95 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 122.17 829.06 194.81 368.77 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 164.57 973.44 214.38 462.98 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  21.45 72.40 10.38 52.15 اإلحنراف 

BBK 
 البحرين
2008 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 103.76 247.10 126.40 90.61 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 87.10 223.42 120.0 82.10 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 116.84 275.0 133.16 101.84 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  15.19 26.04 6.58 10.14 اإلحنراف 

AUB 
 البحرين
2005 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 625.17 2577.27 696.40 1075.43 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 558.68 2351.31 666.84 1012.36 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 724.21 2817.63 719.21 1142.89 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  87.43 233.49 26.82 65.37 اإلحنراف 

SFG 
 السعودية
2008 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 381.33 1309.99 526.97 143.91 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 318.93 1271.52 509.09 124.29 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 425.62 1385.25 550.21 175.52 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  55.60 65.17 21.07 27.63 اإلحنراف 

AAIB 
 مصر

2005 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 13.40 80.11 14.34 49.19 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 12.55 76.62 13.26 48.71 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 14.98 84.20 16.28 49.66 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  1.36 3.82 1.68 0.47 اإلحنراف 

NBE 
 مصر

2006 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 349.38 3879.92 689.63 2830.87 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 345.12 3639.27 590.72 2741.88 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 357.48 4272.45 817.04 2888.26 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  7.01 342.82 115.81 78.14 اإلحنراف 

BM 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 628.68 1947.44 394.93 1450.28 املتوسط 
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 111.36 1734.27 361.49 1410.40 األدىن
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 مصر
2004 

 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 1529.09 2213.63 439.68 1494.30 األعلى
 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  782.66 244.03 40.30 46.64 اإلحنراف 

QIB 
 قطر

2004 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 68.39 93.65 257.81 86.99 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 63.54 87.14 255.08 75.52 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 77.91 97.08 263.04 108.57 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  8.24 5.64 4.52 18.69 اإلحنراف 

QAB 
 قطر
2004 

 313.36 1130.20 373.17 422.57 املتوسط 35.46 241.33 54.99 87.93 املتوسط
 2.24 45.72 15.19 21.41 األدىن 32.22 212.66 50.82 65.30 األدىن
 1186.85 3390.79 1393.46 2009.91 األعلى 39.86 286.86 58.73 131.26 األعلى

 261.44 946.93 336.13 430.38 اإلحنراف  3.94 39.86 3.97 37.53 اإلحنراف 

 .SPSSريق برنامج املعاجلة عن ط Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالب: من إعداد الالمصدر
ل بنك  املندجمة و كملخصا إلحصائيات وصفية ملدخالت و خمرجات البنوك غري (8-5رقم ) يبني اجلدول     

خمرجات   ودخالت مرتفاع يف نالحظ أن هناك انتائج ال هذه بعد عملية االندماج، فمن خالل املقارنة بني مندمج
 الندماج(.اة األوىل )قبل بالفرت  ارنةندماج( مقندجمة يف الفرتة الثانية )بعد االكافة البنوك سواء املندجمة و غري امل

رى بعد وك األخالبن نالحظ أن هناك تفاوت يف نتائج التحليل الوصفي الذي يظهر تفوق بنك مصر على     
ريكي و متوسط إيرادات مليون دوالر أم 1947.44االندماج من حيث املخرجات، إذ بلغ متوسط إيرادات فوائد 

ر أمريكي إليرادات مليون دوال 1130.20مقابل ما متوسطه  مليون دوالر أمريكي، 628.68من غري الفوائد 
كان   ن ذلكم و على العكس مليون دوالر أمريكي لإليرادات من غري الفوائد للبنوك األخرى، 313.36الفوائد و 

صاريف ممتوسط  ث بلغمتوسط مدخالت بنك مصر مرتفعة باملقارنة مع بقية البنوك األخرى بعد االندماج حي
ون دوالر أمريكي، مقابل ملي 394.93مليون دوالر أمريكي و متوسط مصاريفه من غري الفوائد  1450.28فوائده 

 373.17و  والر أمريكيمليون د 422.57توسط مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد لبقية البنوك مب
 مليون دوالر أمريكي على الرتتيب.

يل الوصفي تفوق بنكي األهلي القطري و الدويل القطري تفوقهما و على عكس بنك مصر أظهرت نتائج التحل     
     مليون دوالر أمريكي  87.93من حيث تدين املدخالت، مبتوسط مصاريف الفوائد و مصاريف من غري الفوائد 

 257.81مليون دوالر أمريكي و  86.99مليون دوالر أمريكي على التوايل لبنك األهلي القطري، و  54.99و 
مليون  373.17مليون دوالر أمريكي و  422.57دوالر أمريكي على التوايل لبنك قطر الدويل، مقابل  مليون

دوالر أمريكي ملصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد على الرتتيب للبنوك األخرى، و اليت تفوقت على بنكي 
        مليون دوالر أمريكي  214.33وسط األهلي القطري و القطري الدويل ألهنما حققا متوسط خمرجات أقل مبت

مليون دوالر أمريكي بالنسبة إليرادات الفوائد للبنكني على الرتتيب، أّما اإليرادات من غري الفوائد  93.65و 
مليون دوالر أمريكي للبنكني على الرتتيب، مقابل  68.39مليون دوالر أمريكي و  35.46للبنكني فبلغ متوسطها  
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مليون دوالر  1130.20ك األخرى من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد و ذلك مبتوسط ما حققته البنو 
 على الرتتيب.  313.36أمريكي و 

 يفوق اللسابقة كس الفرتة اعفإنه  ،لبنوك األخرى باستثناء مصاريف الفوائدا متغريات كما نالحظ أن تشتت     
ه خرجات خالل هذت و اململدخالاقرتب منها و هذا الخنفاض التباين يف قيم املتوسط احلسايب ملتغرياهتا و إمّنا ي

مة ياري أقل من قياف املعالحنر اصر فقيمة مالفرتة، و العكس بالنسبة لبنوك األهلي القطري و الدويل القطري و بنك 
ريبة من بعضها قريات تغم املمتوسط متغرياهتا، ممّا يدل على وجود تشتت و لكن بدرجة أقل حيث تكاد أن تبقى قي

 عند النظر إليها باعتبارها قيمة سنوية لكل بنك بعد االندماج. 
 قية البنوك بعدبقت على الدويل فتفو  الوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي االحتادأما بنوك  األهلي األردين و      

      ن دوالر أمريكي مليو  73.18االندماج من حيث تدين قيمة املدخالت، حيث بلغ متوسط مصاريف فوائدها  
توسط وايل، كما بلغ ممليون دوالر أمريكي هلذه البنوك على الت 49.19مليون دوالر أمريكي  و  402.95و 

سبة لبنك بالن 202.58 و مليون دوالر أمريكي بالنسبة لبنك األهلي األردين 88.72مصاريفها من غري الفوائد 
توسطها ني بلغ محفريقي الدويل، يف مليون دوالر أمريكي بالنسبة للبنك العريب اإل 14.34الوطين اإلمارايت و  االحتاد

  بالنسبة ملصاريف فوائد  مليون دوالر أمريكي 315.67مليون دوالر أمريكي و  542.92بالنسبة للبنوك األخرى 
تفوقها على  األخرى لبنوكو املصاريف من غري الفوائد على التوايل، و على عكس املدخالت فلقد أظهرت بقية ا

يث ححيث املخرجات  دماج مند االنالوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي الدويل بع االحتادبنوك  األهلي األردين و 
     مليون دوالر أمريكي  1130.20بالنسبة للبنوك األخرى  بلغ متوسط إيرادات فوائد و باإليرادات من غري الفوائد

يل ثالث على التوابنوك الائد للمليون دوالر أمريكي على التوايل، بينما بلغ متوسط اإليرادات من  الفو  313.36و 
مريكي، و متوسط مليون دوالر أ 80.11مليون دوالر أمريكي و  904.44مليون دوالر أمريكي و  183.18

مليون دوالر  13.40كي و مليون دوالر أمري 145.28مليون دوالر أمريكي و  45.95دات من غري الفوائد اإليرا
 تيب.لى الرت علدويل الوطين اإلمارايت و العريب اإلفريقي ا االحتادأمريكي لبنوك  األهلي األردين و 

ات جتاوزت سط خمرجمتو  لبحرينو على عكس بقية البنوك الثالث السابقة فلقد حقق بنك األهلي املتحد ا     
مليون دوالر  2577.27ئد متوسط خمرجات بقية البنوك غري املندجمة بعد اندماجه، و ذلك مبتوسط إيرادات فوا

 مدخالت وزت مدخالتهمليون دوالر أمريكي، يف حني جتا 625.17أمريكي و متوسط إيرادات من غري الفوائد 
ر أمريكي  مليون دوال 696.40ون دوالر أمريكي كمصاريف للفوائد و ملي 1075.43بقية البنوك األخرى مبتوسط 

 كمتوسط للمصاريف من غري الفوائد. 
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النسبة للبنوك بتغريات ت املو عن التشتت فنالحظ أنه كبري و يقرتب أحيانا و يفوق أحيانا أخرى متوسطا       
         ت الفوائد إيرادا ك قيماألخرى و هذا ناتج عن تباين قيم مصاريف الفوائد و مصاريف من غري الفوائد و كذل

 مارايت و العريبطين اإلالو  اداالحتبنوك  األهلي األردين و و اإليرادات من غري الفوائد خالل هذه الفرتة، عكس 
رياهتا بعد ة مبتوسطات متغا مقارننسبي اإلفريقي الدويل بنك األهلي املتحد البحرين و اليت احنرافاهتا املعيارية صغرية

 االندماج.
يث حخرى من بنوك األال تفوق البنك الوطين املصري بعد االندماج  على أيضا يظهر التحليل الوصفي و     

توسط اإليرادات من غري ممليون دوالر أمريكي، و  3879.92متوسط املخرجات، و ذلك مبتوسط إيرادات الفوائد 
 الفوائد ات من غريد و إيرادمليون دوالر أمريكي، يف حني حققت البنوك األخرى إيرادات الفوائ 349.38الفوائد 

على العكس كان  ومليون دوالر أمريكي على الرتتيب،  313.36مليون دوالر أمريكي و  1130.20مبتوسط 
اريف فوائده توسط مصمبلغ  متوسط مدخالت البنك الوطين املصري مرتفعا باملقارنة مع بقية البنوك األخرى حيث

ر أمريكي، بينما بلغت مليون دوال 689.63مليون دوالر أمريكي و متوسط مصاريفه من غري الفوائد  2830.87
 373.17والر أمريكي و مليون د 422.57مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد للبنوك األخرى متوسط 

 مليون دوالر أمريكي على الرتتيب.
بري يف ذا للتباين الكثري و ها بككما نالحظ أن التشتت للبنوك األخرى كبري و يفوق املتوسط احلسايب ملتغرياهت      

أقل بكثري من  ملعياريراف ال هذه لفرتة، عكس البنك الوطين املصري فقيمة االحنقيم املدخالت و املخرجات خال
من  غريات عن بعضهايم املتعاد ققيمة متوسط متغرياهتا، ممّا يدل على وجود تشتت و لكن بدرجة أقل و هذا لعدم ابت

 سنة ألخرى بعد االندماج.
وك األخرى لى البنودية عتفوق جمموعة سامبا السع كشف التحليل الوصفي تفاوت يف النتائج حيث يظهريو      

مليون 381.33غتيت بلبعد االندماج من حيث متوسط املخرجات من حيث متوسط اإليرادات من غري الفوائد ال
دماج بعد االن لبنوك األخرىمليون دوالر أمريكي للبنوك األخرى، كما تفوقت على ا 313.36دوالر أمريكي مقابل 
سط ق البنوك األخرى ملتو مليون دوالر أمريكي أمام حتقي 1309.99رادات الفوائد اليت بلغت من حيث متوسط إي

قة اليت ة السابلبنوك املندجممليون دوالر أمريكي، أّما من حيث املدخالت فعلى عكس ا 1130.20إيرادات الفوائد 
حيث تدين  ليها منعوقت مبا تفتفوقت على البنوك األخرى إّما من حيث املدخالت أو املخرجات فإن جمموعة سا

كنها تراجعت من لللبنوك األخرى،  422.57مليون دوالر أمريكي مقابل  143.91متوسط مصاريف الفوائد 
قيق البنوك األخرى حتمليون دوالر أمريكي أمام  526.97حيث متوسط املصاريف من غري الفوائد اليت بلغت 

 مليون دوالر أمريكي.  373.17سوى ل
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لكويت رين و الى بنك البحعى عكس جمموعة سامبا أظهرت نتائج التحليل الوصفي تفوق البنوك األخرى و عل     
       مليون دوالر أمريكي  1130.20حيث املخرجات، مبتوسط إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد بلغ 

سوى متوسط  الكويت حرين وحيقق بنك البمليون دوالر أمريكي على التوايل للبنوك األخرى، بينما مل  313.36و 
ليون دوالر م 103.76ئد ب مليون دوالر أمريكي و متوسط اإليرادات من غريا الفوا 247.10إيرادات الفوائد ب 

          وائد ريف الفط مصاأمريكي، إاّل أنه تفوق على البنوك األخرى من حيث املدخالت و ذلك بتحقيقه ملتوس
مريكي على الرتتيب، يف مليون دوالر أ 126.40مليون دوالر أمريكي و  90.61لفوائد ب و املصاريف من غري ا

مليون دوالر  373.17مليون دوالر أمريكي و  422.57حني كانت مدخالت البنوك األخرى أكرب مبتوسط 
 أمريكي ملصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد على الرتتيب.  

توسط مصاريف لنسبة ملتغرياهتا باان كبريا  للبنوك األخرى و يفوق املتوسط احلسايب ملأما من حيث التشتت فك     
هذا  لفوائد بكثري ون غري امادات الفوائد، و يقرتب من متوسط املصاريف من غري الفوائد و إيرادات الفوائد و اإلير 

اف باحنر  ايظهر  نذيامبا العة سو جممو  للتغري الكبري يف قيم املتغريات من سنة ألخرى، عكس بنك البحرين و الكويت
بقى قيم تكاد أن تحيث  ا، ممّا يدل على وجود تشتت و لكن بدرجة أقلممعياري أقل من قيمة متوسط متغرياهت

 ج.ندما املتغريات قريبة من بعضها عند النظر إليها باعتبارها قيم سنوية لكل بنك بعد اال
أت على ة النسبية للتغريات اليت طر ( الذي يقارن بني األمهي9-5دول رقم )و للتوضيح أكثر ميكننا االستعانة باجل    

 مدخالت و خمرجات البنوك املندجمة مقارنة بتلك اليت مل تندمج على النحو التايل:
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تي لم تلك ال ك المندمجة ومتغيرات البنو بين  ةالمقارن ةالوصفي الدراسة اإلحصائية (:9-5الجدول رقم )
 ندماج.خالل فترتي قبل و بعد االتندمج 

 اإلندماج بعدالبنوك المندمجة  البنوك المندمجة قبل اإلندماج
البنك      

و سنة 
 اندماجها

 المدخالت المدخالت احصائيات المخرجات المدخالت احصائيات
X1 X2 Y1 Y2 X1 X2 Y1 Y2 

JAB 
 األردن
2005 

 تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

UNB 
 اإلمارات
2005 

 تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

BBK 
 البحرين
2008 

 تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

AUB 
 البحرين
2005 

 تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط

SFG 
 السعودية
2008 

 تفوق تفوق تراجعت تفوقت املتوسط تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط

AAIB 
 مصر

2005 

 تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

NBE 
 مصر

2006 

 تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط

BM 
 مصر

2004 

 تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط تفوق تفوق تراجع تراجع املتوسط

QIB 
 قطر

2004 

 تراجع تفوق تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

QAB 
 قطر
2004 

 تراجع تفوق تفوق تفوق املتوسط تراجع تراجع تفوق تفوق املتوسط

 حيث أن:
 أو ارتفاع اخلرجات.تدين مدخالت  تدل علىتفوق: 
    تدل على ارتفاع املدخالت أو تدين املخرجات.تراجع: 

 .SPSSريق برنامج املعاجلة عن ط Bank Scopeباالعتماد على قاعدة بيانات  طالب: من إعداد الالمصدر
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وك غري ام البنأم أحيانا أخرى او تراجعهأحيانا ( يتضح أكثر تفوق البنوك املندجمة 9-5من خالل اجلدول رقم )     
 ا.رجات أو تراجعهاع املخارتف حيث من أو سواء من حيث تدين املدخالت أو ارتفاعها ،و بعد االندماجاملندجمة قبل 

 يث تدىن مصاريفمن ح ةملندجماعلى نظريهتا غري  فباستثناء جمموعة سامبا السعودية اليت استطاعت أن تتفوق     
ملندجمة البنوك ا بقية نأنالحظ  موماع بعدما كانت هذه األخرية تتفوق عليها قبل االندماج، فإنه الفوائد بعد االندماج

 لى تدىنبناء ع يكون بعد االندماج من حيث تفوقها أو تراجعها الذي و بنسب خمتلفة سارت على نفس النسق
 ها مقارنة بتلك اليت مل تندمج.أو ارتفاع مدخالهتا و خمرجاهتا

آثار  ية عنورة أولصيف إعطاء  ل ما سبق نستنتج أنه على الرغم من أمهية الدراسة اإلحصائية الوصفيةمن خال     
  ة االندماج ندجمة قبل فرت غري امل دجمة وقارنة بني متغريات البنوك املنو إتاحة إمكانية للم االندماج على كفاءة البنوك،

 ا و مدى تفوقها.و بعدها، إال أهنا غري كافية للحكم بدقة على أدائه
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 :الفصل خاتمة
م لنموذج املستخدهتا و اجراءابعد ختصيصنا هذا الفصل لتحديد املنهجية و املستخدمة يف الدراسة من خالل إ     

شكل متغريات تت اليت خرجايف تقييم الكفاءة، زيادة على عينة البنوك حمل الدراسة و كذا قيم املدخالت و امل
        دخالت مرأت على طليت ء على خمتلف التغريات االدراسة، انتقلنا إلجراء حتليل إحصائي وصفي لتسليط الضو 

 و خمرجات البنوك املندجمة و تلك اليت مل تندمج خالل فرتات الدراسة. 
  ا األوروبية   نظريهت ت بعيدة عنتبني أن القطاعات املصرفية العربية ال زال الوصفي من خالل املسح اإلحصائي     

 ناهيك عن عدم تباعدة،مخالل فرتات  حدثتحيث عدد صفقات االندماج اليت ، من اليابانيةو األمريكية و كذا 
 تسمح بإجراء صة هبا،ات خااليت ميكن أن تربز من خالل وضع قاعدة بيان العريب إعطاء أمهية لتجارب االندماج

    .توع من الصفقالن هذا ايفاركت احملاكاة و متابعة خمتلف التغريات اليت طرأت على مؤشرات البنوك العربية اليت ش
     الندماج ابعد  يةالعرب كبنو الللتغريات اليت طرأت على مدخالت و خمرجات  إن التحليل اإلحصائي الوصفي     
فاع يف مستوى دوث ارتح ظهرأ، فرتيت قبل و بعد االندماجالبنوك األخرى غري املندجمة خالل  كذا مقارنتها مع  و

ندجمة فّوق البنوك املجليا ت اتضح مدخالت معظم البنوك املندجمة بعد االندماج صاحبه ارتفاع يف خمرجاهتا أيضا، كما
د و املصاريف الفوائ صاريفمأحيانا و تراجعها أحيانا أخرى على حساب البنوك غري املندجمة سواء من حيث تدين 

ا يصعب علينا مم رجات،د كمخو ارتفاع إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائمن غري الفوائد كمدخالت، أ
     ملستخدم لذلك،لوصفي اصائي ارغم أمهية التحليل اإلح اجتاه هذه التغريات سليب أو إجيايب إذا كان بدقة احلكم

ئج باستخدام نتاالل ة و حتليذلك بعد دراس نرتكأحكاما مسبقة عن أي البنوك أحسن كفاءة و عدم إصدار  يُفّضلو 
   .(Index de Malmquist) و مؤشر ماملكويست (DEA) أسلوب التحليل التطويقي للبيانات
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 :مقدمة الفصل

لكثي يف ا ا عن واقعاعد كثي اج، مل يبتالندملقد أثبت املسح األديب أن واقع كفاءة البنوك العربية يف ظل عمليات ا     
ات املتحدة الوالي غرار من القطاعات املصرفية اليت شهدت صفقات اندماج، سواء السباقة يف هذا اجملال على

 دراسات اليت ملتائج النف يف دول جنوب شرق آسيا بدرجة أقل، من حيث االختال األمريكية و أوروبا أو اليابان و
        ندماج قات االدد صفتصل إىل تأكيد حتقيق كل البنوك املندجمة ملكاسب الكفاءة، خاصة يف ظل حمدودية ع

 و ظروفها على مستوى الساحة املصرفية العربية.
من أجل  ندماج العريب،ارب االجتعلى  ة القيام مبزيد من الدراسات و األحباثإن التباين يف النتائج دفع إىل ضرور      

ل لقيام به من خالا إىل اراستندعم األدلة و النتائج اليت جاءت هبا الدراسات القليلة السابقة، و هو ما تسعى د
مرحلتني من لبنكي ضادماج قياس و حتليل كفاءة االنأقسامها املختلفة، و من بينها هذا الفصل الذي سنخصصه ل

جمة ة للبنوك املندالكفاء مؤشرات اليت تتضمن التغيات يف سنخصصها لعرض نتائج الدراسة ملرحلة األوىلفا، أساسيتني
ية املرحلة الثان أما يف، رتتنيقبل و بعد االندماج و مقارنتها مع مؤشرات  البنوك غي املندجمة خالل هاتني الف

 قبل دجمة خالل فرتيتي املنة و غفات يف مؤشرات الكفاءة سواء بالنسبة للبنوك املندجمتقدمي حتليل لالختالسنحاول ف
ا ة على تكنولوجياملمكن لنشاطاو بعد االندماج، و هذا باالعتماد على مؤشر ماملكويست و اقرتاح إمكانيات حتسني 

 .(DEA)اإلنتاج اليت يتيحها لنا أسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
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 المبحث األول: عرض نتائج الدراسة.
قتصاديات احلجم وفق ا (Data Envelopment Analysis)باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

توصلنا إىل  (Output Oriented)و املخرجي  (Intput Oriented)( ذات التوجه املدخلي VRSاملتغية )
رحلة قيقها، ففي اململراد حتداف النا عرضها بشكل منفصل وفقا ملا تقتضيه األهنتائج الدراسة التطبيقية، و اليت فض

لتغيات دماج ملالحظة اعد االنببل و األوىل سنقوم بعرض درجات الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية للبنوك املندجمة ق
ني تباط وطيد بر ا ا لوجودو نظر  اج،اليت طرأت على الكفاءة التقنية الصافية واحلجمية للبنوك املندجمة بعد االندم

لة غلكلية و خصائص الكفاءة انية االكلية و الكفائتني التقنية و احلجمية ارتأينا أن نعرض يف املرحلة الثالكفاءة 
و احلجمية  كلية و الصافيةفاءة الت الكاحلجم للبنوك قبل و بعد االندماج أّما يف املرحلة الثالثة فقمنا مبقارنة مؤشرا

 وك املندجمة و اليت مل تندمج قبل و بعد االندماج.للبن
 .االندماجبعد  و الحجمية للبنوك المندمجة قبل و  المطلب األول: الكفاءة التقنية الصافية

ؤشرات الكفاءة ممقارنة عية كإن أخذ مؤشر الكفاءة بشكل مطلق ال يعين شيئا إذا مل يتم مقارنته بأسس مرج     
أو  و مبتوسط صناعةأالية، نا احلات خمتلفة و اليت متثل فرتة قبل و بعد االندماج يف دراستللوحدة نفسها خالل فرت 

ا اجلزء لنا نعرض يف هذو ما جعها، و مقارنته بالطاقة اإلنتاجية أو باحلدود القصوى اليت ترمسها الوحدات الكفؤة متام
ماج، عد عملية االندلبنوك بافاءة اليت شهدهتا ك نتائج قياس الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية ملالحظة التطورات

ل من الوحدات اليت تشكضتعترب الوحدة كفؤة متاما إذا كانت  (DEA)أسلوب التحليل التطويقي للبيانات  قفو 
ت حدود الكفاءة بيانيا فهي غي  إذا وقعت حت  حدود الكفاءة بيانيا و املعرّب عنه بدرجة كفاءة تساوي الواحد، أّما

 .درجة كفاءهتا تكون أقل من الواحد كفؤة و
 .ماجالنداالفرع األول: مؤشرات الكفاءة التقنية الصافية للبنوك المندمجة قبل و بعد 

و ما ميكن ات، و هملنتجاالبنك الكفؤ هو البنك الذي حيسن استغالل مدخالته للحصول على أكرب قدر من      
على  DEAP (Data Envelopment Analysis Program)التأكد منه من خالل التطبيق العملي لربنامج 

املدخلي  فقًا للتوجهني ولصافية نية االبنوك املندجمة عينة الدراسة، فهو ميّكننا من احلصول على مؤشرات الكفاءة التق
 و املخرجي على النحو التايل: 
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 د االندماج.بل و بعلمدخلي قا (: الكفاءة التقنية الصافية للبنوك المندمجة وفقا للتوجه1-6الجدول رقم )
 
 الرقم

 
 البنوك المندمجة

 ندماج بعد اال قبل االندماج 
مؤشر الكفاءة 
التقنية الصافية 
وفقا للتوجه 

 المدخلي
PTE 

مؤشر الكفاءة 
التقنية الصافية 
وفقا للتوجه 

 المخرجي
PTE 

مؤشر الكفاءة 
التقنية الصافية 
وفقا للتوجه 

 المدخلي
PTE  

 مؤشر الكفاءة
التقنية الصافية وفقا 

 للتوجه المخرجي
PTE  

 0.570 0.589 0.614 0.615 بنك األهلي األردني  01
 0.696 0.708 0.686 0.687 بنك اإلتحاد الوطني  02
 0.728 0.671 0.890 0.892 بنك البحرين و الكويت  03
 0.925 0.807 0.768 0.730 بنك األهلي المتحد  04
 1.000 1.000 1.000 1.000 لية مجموعة سامبا الما 05
البنك العربي اإلفريقي  06

 الدولي 
1.000 1.000 1.000 1.000 

 1.000 1.000 1.000 1.000 البنك الوطني المصري  07
 1.000 1.000 1.000 1.000 بنك مصر  08
 0.803 0.812 1.000 1.000 بنك قطر  الدولي  09
 0.874 0.894 0.814 0.831 بنك االهلي القطري  10

PTE:  تعين الكفاءة التقنية البحتة أو الصافية(Pure Technical Efficiency). 
 .( 3،5ني رقم )من إعداد الطالب باالعتماد على امللحق المصدر:

 اج: ندمأوال: بالنسبة للبنوك التي عرفت تحسنا في كفاءتها التقنية الصافية بعد اال
 ي:اسة و هة عينة الدر اءة التقنية الصافية لبعض البنوك املندجميظهر اجلدول أعاله حتسن يف الكف     

رجي ات التوجه املخصافية ذية الحتصل على املرتبة األوىل بعد التحسن يف الكفاءة التقن بنك األهلي المتحد: -أ
من بني البنوك  ، ليصبح بذلك%76.8بعد االندماج بعدما كان كفؤ بنسبة  92.5%حيث بلغ مؤشرها نسبة 

 . 15.7%قرب إىل احلدود الكفؤة بعد التحسن بنسبة األ
ث وصلت إىل سنا حيحتألخرى التقنية الصافية ذات التوجه املدخلي فعرفت هي ا كفاءتهأما بالنسبة ملؤشر       

 .73%ندماج بعدما كانت بنسبة بعد اال %80.7
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خلي ات التوجه املدصافية ذة الالتقني حتصل على املرتبة األوىل بعد التحسن يف الكفاءة بنك األهلي القطري: -ب
ر من حتقيق الكفاءة ، ليقرتب أكث83.1%ندماج بعدما كان كفؤ بنسبة بعد اال 89.4%حيث بلغ مؤشرها نسبة 

 .6.3%التامة بعد التحسن بنسبة 
لغت و اليت ب ملخرجيلتوجه ااة ذات التقنية الصافي كفاءتهكما حتصل على املرتبة الثانية بعد التحسن يف مؤشر         

ك أكثر من حدود الكفاءة ، ليقرتب بذل81.4%ندماج بعدما كانت كفاءته التقنية الصافية بنسبة بعد اال %87.4
 .6%التامة بعد التحسني بنسبة 

   خلي ات التوجه املدذلصافية اقنية حتصل على املرتبة الثالثة بعد التحسن يف الكفاءة الت بنك اإلتحاد الوطني: -ج
        68.7%ت بنسبة ندماج بعدما كانعلى الرتتيب بعد اال 69.6%و  70.8%جي اليت بلغ مؤشرمها و املخر 

مقرتبة بذلك أكثر من  على التوايل و 1%و  2.1%ندماج، حمققة حتسنا نسبته على الرتتيب قبل اال 68.6%و 
 احلدود الكفؤة.

التوليف بني  هتا علىني قدر ندماج حتسعت بفضل االالثالثة السابقة استطايتضح أن البنوك  ما سبقمن خالل      
 إليرادات من غياوائد و ت الفمدخالهتا )مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد( لزيادة خمرجاهتا )إيرادا

ر يف من تقليل اهلد ا متكنتي، كمالفوائد( و هو ما انعكس إجيابا على كفاءهتا التقنية الصافية ذات التوجه املخرج
 د( بقدر أقل منالفوائ ن غيماملوارد من خالل حتقيق نفس املستوى من املخرجات )إيرادات الفوائد و اإليرادات 

ت صافية ذاقنية الاءة التالكف املدخالت )مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد( و هو ما يؤكده التحسن يف
 ندماج.التوجه املدخلي بعد اال

 ندماج: د االالصافية التامة بعك التي حافظت على كفاءتها التقنية ثانيا: بالنسبة للبنو 
ة لية على الكفاءبا املاة ساماحتفظت بنوك الوطين املصري و البنك العريب اإلفريقي الدويل و مصر و جمموع     

تهم لك على مكان، حمافظني بذرجيوفقا للتوجهني املدخلي و املخ 100% ندماج بنسبةالتامة بعد اال التقنية الصافية
ج ندما زين دور اال، و مرب دراسةضمن البنوك اليت تشكل حدود الكفاءة التقنية الصافية التامة ضمن البنوك عينة ال
 وى.ا القصتوياهتالبنكي كأحد اإلسرتاتيجيات املمكنة للحفاظ على استقرار الكفاءة البنكية عند مس

 اج: ندمالاالصافية بعد تها التقنية ثالثا: بالنسبة للبنوك التي عرفت تراجعا في كفاء
 لدراسة و هي:اة عينة نوك املندجميظهر اجلدول أعاله تراجع الكفاءة التقنية الصافية لثالث بنوك من بني الب     

التقنية الصافية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي تراجعا طفيفا  كفاءتهعرف مؤشر   بنك األهلي األردني: -أ
وفقا للتوجهني على  57%و  58.9%أصبح بنسبة  ندماج،قبل اال 61.4%و  61.5% فبعدما كان بنسبة

صافية عند مستويات ندماج، فرغم هذا الرتاجع إاّل أّن البنك متكن من احلفاظ على الكفاءة التقنية الالرتتيب بعد اال
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خالل نفس الفرتة و هو ما سيتضح ندماج يف ظل الرتاجع الكبي الذي عرفته معظم البنوك غي املندجمة مقبولة بعد اال
 أكثر من خالل حتليل نتائج مؤشر ماملكويست.

      89.2%ة و ان بنسبكعدما  عرف مؤشر الكفاءة التقنية الصافية تراجعا طفيفا فب بنك البحرين و الكويت: -ب
 تيب بعدعلى الرت  لي و املخرجيوفقا للتوجهني املدخ  72.8%و  67.1% بنسبة ندماج أصبحقبل اال 89%و 
يق اجع، يف ظل حتقذا الرت هرغم  ندماج، ليبقى تصنيف البنك ضمن البنوك ذات الكفاءة التقنية الصافية املقبولةاال

 معظم البنوك اليت مل تقم بعمليات اندماج لرتاجع أكرب خالل هذه الفرتة.
بعدما كان فتراجعا  ملخرجياالتقنية الصافية وفقا للتوجه املدخلي و  كفاءتهعرف مؤشر   بنك قطر الدولي: -ج

 87.4%و  98.4%إىل  التقنية الصافية لتصل ءتهندماج، اخنفضت كفاقبل اال 100%البنك كفؤ متاما بنسبة 
 .للكفاءة ولى املقبملستو اليستقر بذلك عند   ندماجبعد اال وفقا للتوجهني  املدخلي و املخرجي على التوايل

وك على  ا حافظ أربع بنامة، كمن التلتقنية الصافية لثالث بنوك و اقرتاهبا ملقد أظهرت النتائج حتسن الكفاءة ا     
ندماج، ممّا ث بنوك بعد االية لثاللصافتقنية اندماج، يف حني اخنفضت الكفاءة الم التقنية الصافية التامة بعد االكفاءهت

لكفاءة عند ا أن استقرار ااعتربن إذا افيةندماج البنكي يساهم عموما يف حتسني الكفاءة التقنية الصجيعلنا نقول أّن اال
 احلدود الكفؤة هو حتسن أيضا.

 جة.ندمللبنوك الم الفرع الثاني: مؤشرات الكفاءة الحجمية و خصائص اقتصاديات الحجم
ىل الكفاءة التقنية الصافية إباإلضافة  (VRS)ينتج عن قياس الكفاءة حتت فرضية اقتصاديات احلجم املتغية      
يدة عندما املتزا جم يفلكفاءة احلجمية و خصائص اقتصاديات احلجم ، حيث تتمثل خصائص اقتصاديات احلاأيضا 

      ألمثل اكرب من أحجم  تنشط البنوك عند حجم أقل من حجمها األمثل أو املتناقصة عندما متارس نشاطها عند
  .قيقهحتذي تسعى إىل الو ثابتة عندما تكون عند حجمها األمثل الذي يعترب اهلدف األساسي 

 .ندماجقبل و بعد اال مؤشرات الكفاءة الحجمية للبنوك المندمجة:أوال
ن و هو ما ميك ملتاحة،اعلية متثل كفاءة احلجم مدى توافق حجم خدمات البنك و أنشطته مع حجم املوارد الف     

ة حتت فرضي DEAP (Data Envelopment Analysis Program)الكشف عنه من خالل تطبيق برنامج 
  غلىة احلجم املتغية  وفقا للتوجهني املدخلي و املخرجي على النحو التايل:
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 المخرجي و(: الكفاءة الحجمية للبنوك المندمجة وفقا للتوجه المدخلي 2-6الجدول رقم )
 قبل و بعد االندماج. 

 
 الرقم

 
 المندمجالبنك 

 ندماج بعد اال ندماج قبل اال
مؤشر الكفاءة 

وفقا للتوجه  الحجمية
 المدخلي

SE 

 الحجميةمؤشر الكفاءة 
 وفقا للتوجه المخرجي

SE 

مؤشر الكفاءة 
وفقا للتوجه  الحجمية

 المدخلي
SE 

مؤشر الكفاءة 
وفقا للتوجه  الحجمية

 المخرجي
SE 

 0.967 0.934 0.999 0.998 بنك األهلي األردني  01
 0.991 0.975 0.997 0.996 بنك اإلتحاد الوطني  02
 0.824 0.894 0.985 0.982 بنك البحرين  03
 0.746 0.855 0.920 0.968 بنك األهلي المتحد  04
 1.000 1.000 1.000 1.000 مجموعة سامبا المالية  05
البنك العربي اإلفريقي  06

 الدولي 
0.703 0.703 0.818 0.818 

 0.824 0.824 1.000 1.000 البنك الوطني المصري  07
 1.000 1.000 1.000 1.000 مصر بنك  08
 0.971 0.960 0.988 0.988 بنك قطر  الدولي  09
 0.902 0.882 0.917 0.898 بنك االهلي القطري  10
SE : متثل الكفاءة احلجمية(Scale Efficincy). 

 .(6،5،4،3رقم ) حقعتماد على املالباال طالبمن إعداد ال المصدر:
سنا يف الدويل فقط حت إلفريقيالعريب اعينة الدراسة عرف البنك لن بني البنوك املندجمة تظهر نتائج الدراسة أنه م     

لينتقل مؤشرها من  %11.5 حيث بلغ التحسن بعد االندماج، الكفاءة احلجمية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي
ن استخدام مّكنه م ا ممّالكلى التوجهني على الرتتيب، و يرجع ذلك أساسا إىل اندماجه كليّ  %81.8إىل  70.3%

ماج، من ندصافية بعد االقنية اله التكفاءتاملزيد من حجمه لتطوير كفاءته التقنية الكلية رغم الرتاجع الذي عرفه مؤشر  
ندماج بعد اال التامة جميةى كفاءهتا احلستحواذ من احلفاظ علنت جمموعة سامبا املالية بفضل االجهة أخرى متك

  .ي أو املخرجيني املدخلسواء بالنسبة للتوجه
ها تبتعد ا جعلممّ احلجمية،  كفاءهتايف   اطفيف اندماج اخنفاضمن ذلك شهدت بقية البنوك بعد اال على العكس     

تقنية الصافية فاءة الى الكأكثر عن استخدام كل حجمها لتطوير كفاءهتا الكلية على الرغم من احتفاظ بعضها عل
 التامة.
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ندماج جتعلنا نقول بأّن اال (DEA)ة التطبيقية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات إن نتائج الدراس     
      ك و خدماته طة البنم أنشثيا يف حتسني الكفاءة احلجمية من خالل التوفيق اجليد بني حجالبنكي مل يساهم ك

ر ة احملقق و مؤشالكفاء مؤشر الفرق بنيو موارده املتاحة، إذ أن هذه البنوك بإمكاهنا التوسع يف احلجم مبقدار 
 غلة احلجم. مع األخذ بعني االعتبار خصائص %100الكفاءة احلجمية التامة 

 ندماج.قبل و بعد اال ثانيا: خصائص اقتصاديات الحجم للبنوك المندمجة
لى لتعرف علماج، ندملية االقبل و بعد ع املندجمة احلجم للبنوك( خصائص اقتصاديات 3-6يبني اجلدول رقم )     

 ندماجالابعد  وتناقصة أو الثابتة قبل البنوك اليت تنشط ضمن اقتصاديات احلجم املتزايدة أو امل
 (: خصائص اقتصاديات الحجم للبنوك المندمجة قبل و بعد االندماج.3-6الجدول رقم )

 
 الرقم

خصائص اقتصاديات الحجم وفقا  ندماجالبنك و سنة اال
قبل المخرجي للتوجهين المدخلي و 

 ندماج اال

خصائص اقتصاديات الحجم وفقا للتوجهين 
 ندماج بعد االالمدخلي و المخرجي 

 (irsمتزايدة ) (irsمتزايدة ) بنك األهلي األردني  01
 (irsمتزايدة ) (irsمتزايدة ) بنك اإلتحاد الوطني  02
 (drsمتناقصة ) (irsمتزايدة ) بنك البحرين و الكويت  03
 (drsمتناقصة ) (drsمتناقصة ) األهلي المتحد البحرين بنك  04
 (-ثابتة ) (-ثابتة ) مجموعة سامبا المالية  05
 (irsمتزايدة ) (irsمتزايدة ) ي البنك العربي اإلفريقي الدول 06
 (drsمتناقصة ) (-ثابتة ) البنك الوطني المصري  07
 (-ثابتة ) (-ثابتة ) بنك مصر  08
 (irsمتزايدة ) (irsمتزايدة ) دولي بنك قطر  ال 09
 (irsمتزايدة ) (irsمتزايدة ) بنك االهلي القطري  10

 .(6،5،4،3عتماد على املالحق )طالب باالمن إعداد ال المصدر:
ال تنشط عند حجمها األمثل قبل هناك سبعة بنوك كانت يتضح أن ( 3-6من خالل نتائج اجلدول رقم )     

ع أن تعظم خمرجاهتا ألقصى حد يف ظل إمكانياهتا املتاحة )التوجه املخرجي( أو تدنية يتستطتكن ندماج فهي مل اال
 االحتاداهلدر يف املوارد )التوجه املدخلي( أي أهنا ال تستغل كل حجمها، و تتمثل البنوك السبعة يف األهلي األردين و 

يل و األهلي القطري اليت تنشط ضمن اقتصاديات الوطين و البحرين و الكويت و العريب اإلفريقي الدويل و قطر الدو 
يل إذا أرادت  احلجم املتزايدة، أي أهنا تشتغل عند حجم أو مستوى من املخرجات يقل عن احلجم الكفء و بالتا



 حليل كف اءة االندماج البنكيت                                     صل الثاني:             الف  -لثالباب الثا

 
317 

ندماج  مبقدار الفرق يف الكفاءة احلجمية فإن الزيادة يف املخرجات هلذه البنوك سوف تتطلب التوسع من خالل اال
 يف املدخالت.                            زيادة أقل 

من احلجم  د مستوىمل عنكما أّن هناك بنك واحد كان ينشط ضمن اقتصاديات احلجم املتناقصة أي أنه يع      
الزيادة  ءة احلجمية فإن الكفافرق يفندماج  مبقدار الايل إذا أراد  التوسع من خالل االيزيد عن احلجم الكفء، و بالت

 جات هلذه البنوك سوف تتطلب زيادة أكرب يف املدخالت. يف املخر 
ل، د حجمهما األمثشطان عننا ينو على عكس البنوك الثمانية السابقة فإن جمموعة سامبا املالية و بنك مصر كا    

 .فوائدأي أهنما يستغالن كل حجمها لتعظيم اإليرادات من الفوائد و اإليرادات من غي ال
تصاديات احلجم عند اق نشاطستمرار يف الموعة سامبا املالية و بنك مصر االاج استطاعت جمندمأما بعد اال     

ل ر يف استخدام كستمراالا و ابني مدخالهتما و خمرجاهتم الثابتة )احلجم األمثل(، حيث استطاع البنكني التوفيق
 حتادااللي األردين و وك األهت بنواصل د ، بينمافوائد و إيراداهتما من غي الفوائحجمهما لتعظيم إيراداهتما من ال

ث  املتزايدة، حي ت احلجمصادياالوطين و العريب اإلفريقي الدويل و قطر الدويل و األهلي القطري النشاط ضمن اقت
لذي إذا األمثل  احلجم ندماج عند حجم يقل عن احلجم الكفء لذا عملت على الوصول إىل اكانت تنشط قبل اال

 يفلوا إليه صيو هو ما مل  دخالت،فعال أن يقوموا بزيادة املخرجات باستخدام مستوى أقل من املأرادوا الوصول إليه 
جم م بعيدين عن احل بقائهدى إىلأندماج ألهّنم مل يلتزموا بالشرط السابق ممّا ظل تناقص الكفاءة احلجمية بعد اال

 األمثل.
لذي كان ينشط ا، فهو  ندماجالاحلجم املتناقصة بعد اقتصاديات الوطين النشاط ضمن ا االحتادكما واصل بنك       

 صول إليه فعال الو  رادأي إذا إىل احلجم األمثل  الذعند حجم يزيد عن احلجم الكفء ممّا جعله حيرص على الوصول 
ة امءة احلجمية التق الكفاحتقي أن يعمل على زيادة املخرجات اليت تتطلب زيادة أكرب يف املدخالت، ليبقى قريب من

 ندماج.رغم االخنفاض الطفيف بعد اال
ندماج ينشطان عند اقتصاديات بنك الوطين املصري  فكانا قبل االأما بالنسبة لبنك البحرين و الكويت و ال     

احلجم املتزايدة و الثابتة للبنكني على الرتتيب ليصبحا ينشطان ضمن اقتصاديات احلجم املتناقصة، فبعدما كان بنك 
عتبار أن الزيادة يف املخرجات بعني اال مع األخذ %100كويت مطالبا بالتوسع مبقدار الفرق عن البحرين و ال

عتبار أن الزيادة يف ع مبقدار الفرق مع األخذ بعني االسوف تتطلب زيادة أقل يف املدخالت أصبح مطالبا بالتوس
ذي كان يستخدم كل حجمه لتعظيم املخرجات ستتطلب زيادة أكرب يف املدخالت، أّما البنك الوطين املصري ال

ندماج وفق القتصاديات احلجم املتناقصة غي الفوائد، انتقل لينشط بعد االمدخالته من إيرادات الفوائد و إيراداته من 
نتيجة الخنفاض كفاءته احلجمية، و عليه إذا أراد اسرتجاع الفرق يف الكفاءة الذي ميكنه من استخدام كل حجمه 
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من الفوائد و إيراداته من غي الفوائد أن يقوم بالرفع من حجم خمرجاته الذي يتطلب حجم أكرب من ته التعظيم إيراد
 املدخالت.

ت ر عند املستويااستقرا ض وفاإن التغيات يف مؤشرات الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية بني حتسن و اخن     
ن التحقيق حول ممبزيد  لقياماندماج، يدفعنا إىل اال ك و تراجع بعضها اآلخر بعدالذي أظهرته بعض البنو  القصوى

 ندماج، كما أنبعد اال ندجمةافسة البنوك غي املمكانة البنوك املندجمة من حيث الكفاءة و مدى قدرهتا على من
ي ندماج أو التغبعد اال كفاءةيرجع إىل اخنفاض ال الرتاجع يف كفاءة البنوك األخرى هو اآلخر يدفعنا للتأكد هل

 كثر. فؤة أالتكنولوجي )احلدود( الكبي الذي يظهر عدم حتسنها من خالل بعدها عن احلدود الك
 .بعد االندماج ي قبل ومخرجالمطلب الثاني: الكفاءة الكلية للبنوك المندمجة وفقا للتوجه المدخلي و ال

( DEA)يقي للبيانات تطو حسب أسلوب التحليل ال (Global Efficiency)تتضمن الكفاءة التقنية الكلية      

التقنية الصافية  فاءةمن الك ، حيث أن تدين كل(GEff= PTE*SE)كل من الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية 
ية للتعرف و احلجم لصافية تقنية اءة الو احلجمية أو أحدمها يؤدي إىل تدين الكفاءة الكلية، و تتّم املقارنة بني الكفا

      )إدارة البنك  لداخليةيات اكلية يف البنوك غي الكفؤة، هل يرجع لعدم كفاءة العملعلى مصادر عدم الكفاءة ال
مع حجم  أنشطته بنك وو سياساته...( أو إىل عدم كفاءة احلجم و اليت تعرّب عن مدى توافق حجم خدمات ال

 املوارد الفعلية املتاحة.
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 المخرجي لمندمجة وفقا للتوجه المدخلي و(: الكفاءة الكلية للبنوك ا4-6الجدول رقم )
 قبل و بعد االندماج. 

 
 الرقم

 
 المندمجالبنك 

 ندماجبعد اال ندماج قبل اال
 الكلية مؤشر الكفاءة

       وفقا للتوجه المدخلي 
 و المخرجي

GE 

مصدر عدم 
 الكفاءة

مؤشر الكفاءة الكلية 
     وفقا للتوجه المدخلي 

 و المخرجي
GE 

مصدر عدم 
 لكفاءةا

 تقين أكثر 0.551 تقين أكثر 0.614 بنك األهلي األردني  01
 تقين أكثر 0.690 تقين 0.684 الوطني  االتحادبنك  02
 تقين و حجمي 0.600 تقين أكثر 0.876 و الكويت  بنك البحرين  03
 حجمي أكثر 0.691 تقين أكثر 0.707 بنك األهلي المتحد  04
 ال يوجد 1.000 ال يوجد 1.000 مجموعة سامبا المالية  05
 حجمي 0.818 حجمي 0.703  البنك العربي اإلفريقي الدولي 06
 حجمي 0.824 اليوجد 1.000 البنك الوطني المصري  07
 ال يوجد 1.000 اليوجد 1.000 بنك مصر  08
 تقين أكثر 0.779 حجمي 0.988 بنك قطر  الدولي  09
 تقين أكثر 0.788 كثرتقين أ 0.746 القطري  األهليبنك  10

GE       .الكفاءة الكلية و تساوي الكفاءة التقنية الصافية جداء الكفاءة احلجمية : 

 .(6،5،4،3) حقعتماد على املالمن إعداد الطالب باال المصدر:
لذي غي ااجتاه الت ّويل عنأطباع إن التغيات اليت شهدها مؤشري الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية تعطي ان     

راجع مؤشر تدى إىل أبنوك ندماج، فرتاجع مؤشر الكفاءة احلجمية ملعظم الشهده مؤشر الكفاءة الكلية بعد اال
عد بملستوى األقصى اها عند رار تقالكفاءة الكلية رغم تسجيل معظم البنوك لتحسن يف الكفاءة التقنية الصافية أو اس

 ندماج.اال
 ندماج: بعد اال حسنا في كفاءتها الكليةأوال: بالنسبة للبنوك التي عرفت ت

 لتايل:على النحو ا بعد االندماج لقد أظهرت ثالث بنوك حتسنا يف كفاءهتا الكلية      
بعد  81.8%حتصل على املرتبة األوىل من حيث مؤشر الكفاءة الكلية بنسبة  البنك العربي اإلفريقي الدولي: -أ

يقرتب بذلك أكثر من احلدود الكفؤة و ٌيطّور من قدرته على التوليف ، ل%70.3ندماج بعدما كان كفؤ بنسبة اال
بني مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد لتعظيم اإليرادات من الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد، و يبقى 
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 %100افية التامة اجلانب احلجمي فقط يف ظل احتفاظ البنك بكفاءته التقنية الص يتمثلالكلية  كفاءتهمصدر عدم  
 ندماج.بعد اال

بعدما كان ف ،ندماجبعد اال مؤشر الكفاءة الكليةالثانية من حيث حتصل على املرتبة بنك األهلي القطري:  -ب
حيسن استغالل  ندماج الذي استطاع بفضله أنبعد اال 78.8%ندماج أصبح بنسبة قبل اال %74.6بنسبة 

   ئد، ت من غي الفواإليراداائد و فوائد لتحقيق أكرب قدر من إيرادات الفوامصروفات الفوائد و املصروفات من غي ال
لكفاءة يف ر عدم اار مصداحلدود الكفؤة ضمن البنوك حمل الدراسة يف ظل استمر  القرب من بذلك تقع على هوو 

 ندماج.ين أكثر من اجلانب احلجمي بعد االاجلاين التق
 ت مقبولة بنسبةليت ضلّ الكلية اتبة الثالثة من حيث التحسن يف الكفاءة حتصل على املر  الوطني: االتحادبنك  -ج

 أصبح أكثر قدرةبنك و هو ما يدل على أن ال قبل االندماج، 68.4% ندماج بعدما كان بنسبة بعد اال %69
        ئد ت الفواإيرادا در منقعلى التوليف بني مصروفات الفوائد و املصروفات من غي الفوائد للحصول على أكرب 

ي أكثر من احلجم التقين نبجلاالكلية يف ا كفاءته، و يتمثل مصدر عدم  بعد االندماج و اإليرادات من غي الفوائد
 ندماج.بعد االندماج بعدما كان كفؤ تقنيا قبل اال

 ندماج: بعد اال ثانيا: بالنسبة للبنوك التي لم تتغير كفاءتها الكلية
 البنوك للحفاظ ممعظليه إمنّا تلجأ إال يقتصر على حتسني الكفاءة املتدنية للبنوك، و  ندماج البنكيإّن هدف اال     

لى  حتفاظ عدماج االعد االنبتطاعا مصر الذين اسعلى كفاءهتا الكلية التامة، على غرار جمموعة سامبا املالية و بنك 
وفات و املصر  روفات الفوائديف بني مصعلى قدرهتما العالية يف التول تفاظحاال و ،100%كفاءهتما التامة بنسبة 

ما ذلك على مكانتهافظني بد، حممن غي الفوائد إلنتاج أكرب قدر من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائ
  م الكفاءة سواءصادر عدمذلك  ب، متفادينيضمن البنوك اليت تشكل حدود الكفاءة التامة ضمن البنوك عينة الدراسة

فاظ على كنة للحاملم تاالسرتاتيجياندماج البنكي كأحد و مربزين دور االقنية( أو حجمية، كانت داخلية )ت
 الكفاءة البنكية التامة.
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 ندماج: بعد اال ثالثا: بالنسبة للبنوك التي عرفت تراجعا في كفاءتها الكلية
قليل  ، عرف عدداآلخر لبعضها لتامةنية اعند الكفاءة التق استقرارهاأمام حتسن الكفاءة الكلية ملعظم البنوك و      

 يلي:  من البنوك تراجعا يف الكفاءة الكلية كما
 بنسبة ندماج أصبحتبل االق 61.4%الكلية تراجعا فبعدما كانت بنسبة  كفاءتهعرفت   بنك األهلي األردني: -أ

املقبول، و يبقى  ملستوىاعند  رغم بقائه ندماج، ليبتعد بذلك البنك أكثر على احلدود الكفؤةبعد اال %55.1
 ندماج. التقين أكثر سواء قبل أو بعد اال أساسا يف اجلانب مصدر عدم كفاءته يتمثل

 ندماج أصبحتقبل اال 87.6%الكلية تراجعا فبعدما كانت بنسبة  تهعرفت كفاء بنك البحرين و الكويت: -ب
مصدر  يعترب و، لكفؤةااحلدود  البنك أكثر علىندماج، لتبقى عند املستوى املقبول رغم ابتعاد بعد اال 60% بنسبة

 ندماج.ءة يف اجلانبني التقين و احلجمي بعد االعدم الكفا
ندماج، أصبحت بل االق 70.7%عرفت الكفاءة الكلية تراجعا فبعدما كانت بنسبة  بنك األهلي المتحد: -ج

ثر و هذا حلجمي أكاجلانب اأكثر إىل  ندماج، ليتغي مصدر عدم الكفاءة من اجلانب التقينبعد اال 69.1%بنسبة 
 ة.حلجميابعد  التحسن الذي عرفه مؤشر الكفاءة التقنية الصافية أمام تراجع مؤشر الكفاءة 

دماج نقبل اال 98.8%نسبة بالكلية تراجعا فبعدما كانت قريبة من التامة  كفاءتهعرفت   بنك قطر الدولي: -د
 حيث تغيفؤة دود الكلى احلستوى املقبول رغم ابتعاد البنك أكثر عندماج، لتبقى عند املبعد اال 77.9%أصبحت 

 ندماج.ندماج إىل التقين أكثر بعد االاالمصدر عدم الكفاءة من اجلانب احلجمي قبل 
ندماج قبل اال 100%سبة اما بنالكلية تراجعا فبعدما كان البنك كفؤ مت كفاءتهعرفت   البنك الوطني المصري: -ه

سا فاءة أساصدر عدم الكمندماج، ليبتعد بذلك على احلدود الكفؤة و يتمثل بعد اال 82.4% اخنفض مؤشرها إىل
 . ندماجالابعد  ة التقنية الصافية التامةيف اجلانب احلجمي بعدما استطاع البنك احلفاظ على كفاء

     كلية لبعض البنوككفاءة الأظهرت حتسن و استقرار ال (DEA)إن نتائج أسلوب التحليل التطويقي للبيانات      
ات يف مقارنة التغي  اّل بعدإكلية و تراجعها للبعض اآلخر، إاّل أنه ال ميكن احلكم على هذا الرتاجع يف الكفاءة ال

دى حلكّل بنك على  مستقلة بصفة الكفاءة للبنوك املندجمة مع تلك اليت مل اندمج، ألن دراسة كفاءة البنوك ال تتم
ا ء من حيث موقعهخرى سواحلة ألالبنوك حمل الدراسة ممّا جيعل حدود الكفاءة تتغي من مر  من و إمنّا ضمن جمموعة

 أو البنوك اليت تكوهنا. 
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 .مندمجةغير ال ومجة المطلب الثالث: الكفاءة التقنية الصافية و الحجمية و الكلية للبنوك المند
نتاج قدر رد املستخدمة إل املوايف ير()التبذ ا على اهلدرندماج إىل التقليل أو القضاء كليّ إن البنوك هتدف من اال     

ر ي فإّن فإن مؤشاملخرج ودخلي أكرب من اإلنتاج، و وفقا لنموذج الدراسة املستخدم الذي يرتكز على التوجهني امل
 احلايلق املقدار ك لتحقيالبن الكفاءة للبنك يفسر على أنّه أقل مقدار من مزيج املدخالت الذي ميكن أن يستخدمه

ن منتاج أقرب قدر خالت إلاملد من املخرجات حىت يكون البنك كفؤ مدخليا، أو هو استخدام املقدار احلايل من مزيج
 املخرجات حىت يكون البنك كفؤ خمرجيا.

ة املندجم الكلية للبنوك وحلجمية ة و امبقارنة نتائج قياس الكفاءة التقنية الصافي سنقوم و بالتايل يف هذا اجلزء     
 ندماجءة بعد االى الكفات علثي التطورابتلك اليت مل تندمج و هذا قبل و بعد االندماج البنكي، لدراسة مدى تأ

 على مكانة البنوك املندجمة ضمن البنوك عينة الدراسة.  
قبل و بعد ترتي خالل ف دمجةالفرع األول: مؤشرات الكفاءة التقنية الصافية للبنوك المندمجة و غير المن

 ندماج.      الا
الصافية  لكفاءة التقنيةمؤشر ا حيث ندماج منجمة و غي املندجمة قبل و بعد االفيما يلي عرض ترتيب البنوك املند     

 ذات التوجه املدخلي و املخرجي على النحو التايل:
 و بعدجة قبل دمير المنغة و أوال: مؤشرات الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه المدخلي للبنوك المندمج

 ندماج.االفترتي 
مؤشر  من حيث اهو بعد الندماجفرتة ا جمة و غي املندجمة قبل( مكانة البنوك املند5-6) رقم يتضمن اجلدول     

 الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه املدخلي على النحو التايل:
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ث مؤشر من حي هابعدو  اجفترة االندم قبل  (: مكانة البنوك المندمجة و غير المندمجة5-6الجدول رقم )
 الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه المدخلي.

           خلي المد ندماج ذات التوجهبعد اال التقنية الصافيةالكفاءة  يلمدخلاه ندماج ذات التوجاال الكفاءة التقنية الصافية قبل الرقم

مؤشر الكفاءة التقنية  البنك
 الصافية

 البنك
 

مؤشر الكفاءة التقنية 
 الصافية

PTE المرتبة PTE المرتبة 
 1 1 م البنك العريب اإلفريقي الدويل 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1
 1 1 م البنك الوطين املصري 1 1 غ م بنك أبوظيب التجاري 2
 1 1 م بنك مصر 1 1 غ م الشركة العربية املصرفية 3
 1 1 م موعة سامبا املاليةجم 1 1 غ م بنك اخلليج الدويل 4
 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1 1 م جمموعة سامبا املالية 5
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 6

 اإلمارات
 1 1 غ م

 1 1 غ م الشركة العربية املصرفية 1 1 م البنك العريب اإلفريقي الدويل 7
 1 1 غ م البنك العريب الوطين السعودي 1 1 م صريالبنك الوطين امل 8
 1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 1 1 م بنك مصر 9
 1 1 غ م بنك اإلستثمار العريب 1 1 غ م بنك اإلستثمار العريب 10
 1 1 غ م بنك قطر التجاري 1 1 م بنك قطر الدويل 11
 1 1 م غ بنك قطر الوطين 1 1 غ م بنك قطر التجاري 12
 13 0.948 غ م بنك أبوظيب الوطين 13 0.988 غ م بنك الدوحة 13
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  14

 اإلمارات
 غ م

0.983 
 م بنك األهلي القطري 14

0.894 
14 

 15 0.884 غ م البنك الوطين البحرين 15 0.979 غ م بنك قطر الوطين 15
 16 0.864 غ م اإلستثمار السعوديبنك  16 0.973 غ م بنك العريب الوطين 16
 17 0.812 م بنك قطر الدويل 17 0.892 غ م بنك أبوظيب الوطين 17
 18 0.807 م بنك االهلي املتحد البحرين 17 0.892 م بنك البحرين و الكويت 18
 19 0.790 غ م البنك السعودي الربيطاين 19 0.875 غ م بنك اإلستثمار السعودي 19
 19 0.774 غ م البنك اإلسالمي األردين 20 0.852 غ م مي األردينالبنك اإلسال 20
 21 0.774 غ م بنك الدوحة 21 0.847 غ م البنك الوطين البحرين 21
 م بنك األهلي القطري 22

0.831 
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  22

 األردين
 غ م

0.770 
22 

 23 0.746 غ م البنك العريب األردين 23 0.793 غ م بنك القاهرة 23
 24 0.708 م بنك اإلحتاد الوطين 24 0.783 غ م البنك املصري الربيطاين 24
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  25

 األردين
 غ م

0.771 
 غ م البنك املصري الربيطاين 25

0.693 
25 

 26 0.671 م بنك البحرين و الكويت 26 0.739 غ م البنك العريب األردين 26
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 27 0.595 غ م بنك القاهرة 27 0.730 م هلي املتحد البحرينبنك اال 27
 28 0.589 م بنك األهلي األردين 28 0.687 م بنك اإلحتاد الوطين 28
 29 0.562 غ م بنك اخلليج الدويل 29 0.615 م بنك األهلي األردين 29
 30 0.484 غ م بنك أبوظيب التجاري 30 0.545 غ م البنك السعودي الربيطاين 30

 *: يعين "غ م" أن البنك مل يقم بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.
 **: يعين "م" أن البنك قام بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.

 .(5،3ني )طالب باالعتماد على امللحقمن إعداد ال المصدر:
تقنية لكفاءة الن حيث مؤشر امج ندما ة بعد اال( تقدما يف ترتيب معظم البنوك املندجم5-6يظهر اجلدول رقم )     

 فس نظيهتا غيأن تنا تطاعتالصافية ضمن جمموع البنوك عينة الدراسة، حيث نالحظ أن معظم البنوك املندجمة اس
هتا التقنية تيجة حتسن كفاءنرتيبها قدم تتاملندجمة، فباستثناء بنك واحد تقدم ترتيبه رغم تراجع كفاءته فإّن بقية البنوك 

ى املستوى األقص فية عندالصا ندماج، يف حني استقر ترتيب البنوك اليت استقرت كفاءهتا التقنيةعد االالصافية ب
 ، و هو ما يظهر بوضوح من خالل اجلدول التايل:%100

اءة شر الكفمن حيث مؤ  مكانة البنوك المندمجة قبل فترة االندماج و بعدها(: تطور 6-6الجدول رقم )
 وجه المدخلي.التقنية الصافية ذات الت

قبل  PTE البنـك
 ندماجاال

PTE  بعد
 ندماجاال

وضعية 
 الكفاءة

الرتبة قبل 
 ندماجاال

الرتبة بعد 
 ندماجاال

وضعية 
 الترتيب

 استقرت 1 1 استقرت 1 1 جمموعة سامبا
 استقرت 1 1 استقرت 1 1 البنك العريب اإلفريقي الدويل

 استقرت 1 1 استقرت 1 1 البنك الوطين املصري
 استقرت 1 1 استقرت 1 1 ك مصربن

 حتسنت 14 22 حتسنت 0.894 0.831 بنك األهلي القطري
 حتسنت 18 27 حتسنت 0.807 0.730 بنك األهلي املتحد
 حتسنت 24 28 حتسنت 0.708 0.687 بنك اإلحتاد الوطين
 حتسنت 28 29 تراجعت 0.589 0.615 بنك األهلي األردين

 تراجعت 17 1 تتراجع 0.812 1 بنك قطر الدويل
 تراجعت 26 17 تراجعت 0.671 0.892 بنك البحرين و الكويت

PTEصافية: الكفاءة التقنية ال. 

 .(5،3ني )عتماد على امللحقمن إعداد الباحث باال المصدر:
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قي اإلفري ك العريبتفاظ بننكي ساهم بشكل كبي يف احندماج البأن اال ( نالحظ6-6من خالل اجلدول رقم )     
لتامة التوجه املدخلي ة ذات الصافيادويل و البنك الوطين املصري و مصر و جمموعة سامبا املالية بالكفاءة التقنية ال
ل الدراسة، حملبنوك ينة اعندماج، حمافظني بذلك على املراتب األوىل من حيث هذا املؤشر ضمن ( بعد اال100%)

حملافظة على  ارغب يف ليت تابنوك املقرتحة على ال تيجياتاالسرتاندماج البنكي كأحد و بذلك يربز جليا دور اال
 التقنية الصافية ذات التوجه املدخلي التامة. كفاءهتا

قطري بنوك األهلي اللملدخلي وجه اندماج البنكي يف حتسني مؤشر الكفاءة التقنية الصافية ذات التكما ساهم اال      
ي التامة التوجه املدخل فية ذاتة الصا تصل إىل حتقيق الكفاءة التقنيالوطين، فرغم أهنا مل االحتادو األهلي املتحد و 

ك حيث تقدم بن لدراسة،ينة اعإاّل أنه ساهم يف حتقيقهم ملراتب متقدمة من حيث هذا املؤشر ضمن جمموعة البنوك 
(، كما تقدم 22العشرين ) نية واتبة الثندماج بعدما كان حيتل املر ( بعد اال14املرتبة الرابعة عشر )األهلي القطري إىل 

ني تقدم (، يف ح27بعة و العشرون )( بعدما كان يشغل املرتبة  السا18بنك األهلي املتحد إىل املرتبة الثامنة عشر )
 (.28ة الثامنة و العشرون )( بعدما كان حيتل املرتب24الوطين إىل املرتبة الرابعة و العشرون ) االحتادبنك 
عرفه بنك  يخلي الذلتوجه املدسابقة فرغم الرتاجع يف الكفاءة التقنية الصافية ذات اعكس البنوك ال ىو عل     

العشرون  ورتبة الثامنة إىل امل تقدماندماج إال أنه استطاع منافسة بعض البنوك عينة الدراسة ماألهلي األردين بعد اال
 ك الفرتةبنكني غي مندجمني يف تل اركا وراءهندماج، ت( قبل اال29ة التاسعة و العشرون )( بعدما كان حيتل املرتب28)

نسبة   ه هذا البنك يفلذي عرفااجع و مها بنكي اخلليج الدويل و أبوظيب التجاري، و يرجع التقدم يف الرتتيب رغم الرت 
ية قنالت كفاءتهراجع  تكرب من سبة أالتقنية الصافية إىل الرتاجع التكنولوجي )الرتاجع يف احلدود الكفؤة( بن كفاءته

 يست.ماملكو  م مؤشرندماج، و هو ما سيظهر بوضوح أثناء حتليل نتائج الدراسة باستخدابعد االالصافية 
        طر الدويل قن بنكي اج لكّل مندمصافية ذات التوجه املدخلي بعد االالرتاجع يف الكفاءة التقنية ال غي أن     

ع املدخلي يرتاج هالتوج ة ذاتؤشر الكفاءة التقنية الصافيجعل ترتيب هذه البنوك من حيث م ،و البحرين و الكويت
( بعدما كان يف املرتبة األوىل 17حيث تراجع  بنك قطر الدويل إىل املرتبة السابعة عشر ) ،ندماجنوعا ما بعد اال

عشر يشغل املرتبة السابعة  ( بعدما كان26(، كما احتل بنك البحرين و الكويت املرتبة السادسة و العشرون )1)
 لبنكني استطاعاا هذين ر إالّ ؤشاملالرتاجع يف ترتيب هذه البنوك من حيث هذا  هذا (، إاّل أنه على الرغم من17)

بنوك غي مندجمة يف حني تفوق  (9التفوق على العديد من البنوك غي املندجمة، فبنك قطر الدويل تفوق على تسعة )
 ي.يب التجار يج الدويل و أبوظك القاهرة و اخللو مندجمة و هي بن( بنوك غي 03بنك البحرين و الكويت على ثالث )
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لبنوك من أجل انتهجها تاليت  االسرتاتيجياتندماج البنكي يعترب أحد خالل ما سبق ميكننا القول أن اال من     
فية ذات ية الصاة التقنلكفاءحتقيق مراتب متقدمة تنافس من خالهلا البنوك األخرى غي املندجمة من حيث مؤشر ا

 ة(.لكفاءالتوجه املدخلي ، سواء يف ظل التقدم أو الرتاجع التكنولوجي )تغي منحىن حدود ا
رتي خالل فتمندمجة غير ال جة وثانيا: مؤشرات الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه المخرجي للبنوك المندم

 االندماج.و بعد  قبل
شر ن حيث مؤ م هادماج و بعدة قبل فرتة االنة و غي املندجم( مكانة البنوك املندجم7-6يتضمن اجلدول )     

 الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه املخرجي على النحو التايل:
ث مؤشر من حي اهو بعد اجفترة االندم مكانة البنوك المندمجة و غير المندمجة  قبل (:7-6الجدول رقم )

 الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه المخرجي.
 رجيالمخ ندماج ذات التوجهاال بعدالتقنية الصافية الكفاءة  جيلمخر ه اندماج ذات التوجاال الكفاءة التقنية الصافية قبل قمالر 

مؤشر الكفاءة  البنك
 الصافيةالتقنية 

 البنك
 

مؤشر الكفاءة التقنية 
 الصافية

PTE المرتبة PTE المرتبة 
 1 1 م اإلفريقي الدولي البنك العربي 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1
 1 1 م البنك الوطني المصري 1 1 غ م بنك أبوظيب التجاري 2
 1 1 م بنك مصر 1 1 غ م الشركة العربية املصرفية 3
 1 1 م مجموعة سامبا المالية 1 1 غ م بنك اخلليج الدويل 4
 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1 1 م مجموعة سامبا المالية 5
لتجاري السعوديالبنك الوطين ا 6 بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  1 1 غ م 

 اإلمارات
 1 1 غ م

 1 1 غ م الشركة العربية املصرفية 1 1 م البنك العربي اإلفريقي الدولي 7
 1 1 غ م البنك العريب الوطين السعودي 1 1 م البنك الوطني المصري 8
 1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 1 1 م بنك مصر 9
 1 1 غ م العريب االستثماربنك  1 1 غ م العريب االستثماربنك  10
 1 1 غ م بنك قطر التجاري 1 1 م بنك قطر الدولي 11
 1 1 غ م بنك قطر الوطين 1 1 غ م بنك قطر التجاري 12
 13 0.965 غ م بنك أبوظيب الوطين 13 0.988 غ م بنك الدوحة 13
 14 0.925 م بنك األهلي المتحد البحرين 14 0.984 غ م بنك قطر الوطين 14
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  15

 اإلمارات
 غ م

0.981 
 غ م السعودي االستثماربنك  15

0.878 
15 

 16 0.876 غ م البنك الوطين البحرين 16 0.973 غ م بنك العريب الوطين 16
.8740 م البنك األهلي القطري 17 0.891 غ م بنك أبوظيب الوطين 17  17 
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 18 0.853 غ م البنك السعودي الربيطاين 18 0.890 م بنك البحرين و الكويت 18
 19 0.804 غ م بنك العريب األردين 19 0.872 غ م السعودي االستثماربنك  19
 20 0.803 م بنك قطر الدولي 20 0.847 غ م البنك الوطين البحرين 20
 21 0.785 غ م نك الدوحةب 21 0.838 غ م البنك اإلسالمي األردين 21
 م بنك األهلي القطري 22

0.814 
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  22

 األردن
 غ م

0.764 
22 

 23 0.728 م بنك البحرين و الكويت 23 0.792 غ م بنك القاهرة 23
 24 0.720 غ م البنك اإلسالمي األردين 24 0.775 غ م البنك املصري الربيطاين 24
ان للتجارة و التمويل بنك اإلسك 25

 األردين
 غ م

0.768 
 م الوطني االتحادبنك  25

0.696 
25 

 25 0.696 غ م البنك املصري الربيطاين 25 0.768 م بنك االهلي المتحد البحرين 26
 27 0.630 غ م بنك أبوظيب التجاري 27 0.767 غ م بنك العريب األردين 27
الوطني االتحادبنك  28 خلليج الدويلبنك ا 28 0.686 م   28 0.587 غ م 
 29 0.577 غ م بنك القاهرة 29 0.614 م بنك األهلي األردني 29
 30 0.570 م بنك األهلي األردني 30 0.605 غ م البنك السعودي الربيطاين 30

 *: يعين "غ م" أن البنك مل يقم بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.
 ندماج خالل الفرتة الثانية.**: يعين "م" أن البنك قام بعملية ا

 .(6،4ني )عتماد على امللحقمن إعداد الطالب باال المصدر:
تقنية لكفاءة الن حيث مؤشر امندماج تيب معظم البنوك املندجمة بعد اال( تقدما يف تر 7-6يظهر اجلدول رقم )     

ة استطاعت املندجم لبنوكامعظم الصافية ذات التوجه املخرجي ضمن جمموع البنوك عينة الدراسة، حيث نالحظ أن 
 و الذي حتقق ،سةة الدراك عينأن تنافس نظيهتا غي املندجمة سواء من خالل احملافظة على تصدرها لرتتيب البنو 

سن ها نتيجة حترتيبتو حتسن جي، أعلى املستوى األقصى ملؤشر الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجه املخر  مبحافظتها
اجع نتيجة تر لدراسة اك عينة البنو  البنوك املندجمة ضمن عدد قليل منندماج، يف حني تراجع ترتيب هذا املؤشر بعد اال
 ندماج و هو ما يظهر بوضوح من خالل اجلدول التايل:هذا املؤشر بعد اال
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اءة شر الكفن حيث مؤ م هاو بعد فترة االندماج (: تطور مكانة البنوك المندمجة قبل8-6الجدول رقم )
 تقنية الصافية ذات التوجه المخرجي.ال

قبل  PTE البنـك
 ندماجاال

PTE  بعد
 ندماجاال

وضعية 
 الكفاءة

الرتبة قبل 
 ندماجاال

الرتبة بعد 
 ندماجاال

وضعية 
 الترتيب

 استقرت 1 1 استقرت 1 1 جمموعة سامبا
 استقرت 1 1 استقرت 1 1 البنك العريب اإلفريقي الدويل

 استقرت 1 1 استقرت 1 1 البنك الوطين املصري
 استقرت 1 1 استقرت 1 1 بنك مصر

 حتسنت 17 22 حتسنت 0.874 0.814 بنك األهلي القطري
 حتسنت 14 25 حتسنت 0.925 0.768 بنك األهلي املتحد

 حتسنت 25 28 حتسنت 0.696 0.686 الوطين االحتادبنك 
 تراجعت 20 1 تراجعت 0.803 1 بنك قطر الدويل

 تراجعت 23 18 تراجعت 0.728 0.890 لكويتبنك البحرين و ا
 تراجعت 30 29 تراجعت 0.570 0.614 بنك األهلي األردين

PTE         : .(6،4ني )قعتماد على امللحمن إعداد الباحث باال المصدر:             الكفاءة التقنية الكلية. 
قي اإلفري ك العريبو تفاظ بنبشكل كبي يف احندماج البنكي ساهم أن اال ( نالحظ8-6من خالل اجلدول رقم )     

ملخرجي التامة لتوجه ااة ذات الوطين املصري و مصر و جمموعة سامبا املالية بالكفاءة التقنية الصافيالدويل و 
اسة، ل الدر لبنوك حمينة اعندماج، حمافظني بذلك على املراتب األوىل من حيث هذا املؤشر ضمن ( بعد اال100%)

ذات التوجه  لتقنية الصافيةاءهتا الى كفعندماج البنكي على البنوك اليت ترغب يف احملافظة ظِهر األثر اإلجيايب لالمما ي  
 .عند املستويات التامةاملخرجي 

قطري بنوك األهلي اللملدخلي وجه اندماج البنكي يف حتسني مؤشر الكفاءة التقنية الصافية ذات التكما ساهم اال      
ي التامة التوجه املدخل فية ذاتة الصاالوطين، فرغم أهنا مل تصل إىل حتقيق الكفاءة التقني االحتادتحد و و األهلي امل

ك حيث تقدم بن لدراسة،ينة اعإاّل أنه ساهم يف حتقيقهم ملراتب متقدمة من حيث هذا املؤشر ضمن جمموعة البنوك 
 (، كما22)نية و العشرين اتبة الثج بعدما كان حيتل املر ندما ( بعد اال17املرتبة السابعة عشر )األهلي القطري إىل 

ني (، يف ح25خلامسة و العشرون )ا ( بعدما كان يشغل املرتبة 14تقدم بنك األهلي املتحد إىل املرتبة الرابعة عشر )
 (.28رون )ملرتبة الثامنة و العش( بعدما كان حيتل ا25الوطين إىل املرتبة اخلامسة و العشرون ) االحتادتقدم بنك 
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ءة راجعا يف الكفاتألردين هلي ابنوك قطر الدويل و البحرين و الكويت و األ تو على عكس البنوك السابقة عرف     
افية ءة التقنية الصر الكفاث مؤشندماج، جعل ترتيب هذه البنوك من حيصافية ذات التوجه املخرجي بعد االالتقنية ال

 يف( بعدما كان 20عشرون )بة الحيث تراجع  بنك قطر الدويل إىل املرت ،دماجنات التوجه املخرجي يرتاجع بعد االذ
يشغل املرتبة الثامنة  ( بعدما كان23)و العشرون  الثالثة(، كما احتل بنك البحرين و الكويت املرتبة 1املرتبة األوىل )

 املرتبة التاسعة و العشرون يفن ( بعدما كا30(، أّما بنك األهلي األردين فرتاجع إىل املرتبة األخية )18عشر )
(29.) 

هذين البنكني  شر إالّ ذا مؤ باستثناء بنك األهلي األردين، رغم الرتاجع يف ترتيب هذه البنوك من حيث هف     
ك غي مندجمة يف ( بنو 07بعة )ساستطاعا التفوق على العديد من البنوك غي املندجمة، فبنك قطر الدويل تفوق على 

لى عالندماج، و هذا يدل ( بنوك غي مندجمة خالل فرتة بعد ا05ت على مخسة )لبحرين و الكويحني تفوق بنك ا
 الفرتة. الل هذهكني خأن هناك بنوك حققت تراجعا يف الكفاءة التقنية الصافية أكرب مما حققه هذين البن

قيق بنوك من أجل حتليها الععتمد تندماج البنكي يعترب أحد املداخل اليت ننا القول أن االمن خالل ما سبق ميك     
ه افية ذات التوجنية الصالتق مراتب متقدمة تنافس من خالهلا البنوك األخرى غي املندجمة من حيث مؤشر الكفاءة

 ، سواء يف ظل التقدم أو الرتاجع التكنولوجي )تغي منحىن حدود الكفاءة(.املخرجي
 .االندماج وبعد قبلرتي ل فتخاللمندمجة و غير المندمجة الفرع الثاني: مؤشرات الكفاءة الحجمية للبنوك ا

شر الكفاءة ن حيث مؤ معدها بفرتة االندماج و فيما يلي عرض ترتيب البنوك املندجمة و غي املندجمة قبل      
 احلجمية ذات التوجه املدخلي و املخرجي على النحو التايل:

 .مجةلمنداي للبنوك المندمجة و غير أوال: مؤشرات الكفاءة الحجمية ذات التوجه المدخل
ر حيث مؤش حمل الدراسة من ضمن عينة البنوكمكانة البنوك املندجمة قبل و بعده ( 9-6يعرض اجلدول رقم )     

 الكفاءة احلجمية ذات التوجه املدخلي كما يلي:
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ث مؤشر من حي اهو بعد اجفترة االندم (:مكانة البنوك المندمجة و غير المندمجة  قبل9-6الجدول رقم )
 الكفاءة الحجمية ذات التوجه المدخلي.

مؤشر الكفاءة  البنك 
 التقنية الكلية

 البنك
 

مؤشر الكفاءة 
 التقنية الصافية

SE المرتبة SE المرتبة 
 1 1 م مجموعة سامبا المالية 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1
 1 1 م بنك مصر 1 1  بنك أبوظيب التجاري 2
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  1 1 م وعة سامبا الماليةمجم 3

 اإلمارات
 1 1 غ م

 1 1 غ م البنك العريب الوطين السعودي 1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 4
 1 1 غ م البنك املصري الربيطاين 1 1 م البنك الوطني المصري 5
 1 1 غ م بنك قطر الوطين 1 1 م بنك مصر 6
 7 0.997 غ م السعودي االستثماربنك  1 1 غ م قاهرةبنك ال 7
 8 0.995 غ م بنك الدوحة 1 1 غ م بنك قطر التجاري 8
 9 0.994 غ م بنك أبوظيب التجاري 9 0.999 غ م بنك العريب الوطين السعودي 9
 10 0.990 غ م بنك اخلليج األول 10 0.998 م بنك األهلي األردني 10
 11 0.984 غ م بنك اخلليج الدويل 10 0.998 غ م بنك أبوظيب الوطين 11
 غ م البنك الوطين البحرين 12

0.998 
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  10

 األردن
 غ م

0.981 
12 

 13 0.975 م الوطني االتحادبنك  10 0.998 غ م بنك الدوحة 13
 14 0.960 غ م بنك القاهرة 14 0.996 م الوطني االتحادبنك  14
اإلسكان للتجارة و التمويل  بنك 15

 األردن
 غ م

0.995 
 م بنك قطر الدولي 15

0.960 
14 

 16 0.949 غ م البنك الوطين البحرين 16 0.991 غ م السعودي االستثماربنك  16
 17 0.934 م بنك األهلي األردني 17 0.988 م بنك قطر الدولي 17
 18 0.925 غ م ي الربيطاينالبنك السعود 18 0.985 غ م العريب االستثماربنك  18
 19 0.894 غ م بنك البحرين و الكويت 19 0.982 م بنك البحرين و الكويت 19
 20 0.882 م بنك األهلي القطري 20 0.968 م بنك األهلي المتحد البحرين 20
 21 0.874 غ م البنك اإلسالمي األردين 21 0.962 غ م البنك املصري الربيطاين 21
 22 0.862 غ م بنك أبوظيب الوطين 22 0.959 غ م طينبنك قطر الو  22
 23 0.855 م بنك األهلي المتحد البحرين 23 0.939 غ م البنك السعودي الربيطاين 23
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  24

 اإلمارات
 غ م

0.921 
 غ م بنك قطر التجاري 24

0.825 
24 

 25 0.824 م الوطني المصري البنك 25 0.918 غ م البنك اإلسالمي األردين 25
 26 0.818 م ريقي الدوليفالبنك العربي اإل 26 0.898 غ م البنك العريب األردين 26
 27 0.813 غ م البنك العريب األردين 27 0.898 م بنك األهلي القطري 27
 28 0.791 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 28 0.836 غ م بنك اخلليج الدويل 28
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ك العربي اإلفريقي الدوليالبن 29 العريب االستثماربنك  29 0.703 م   29 0.660 غ م 
 30 0.534 غ م الشركة العربية املصرفية 30 0.597 غ م الشركة العربية املصرفية 30

 *: يعين "غ م" أن البنك مل يقم بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.
 ل الفرتة الثانية.**: يعين "م" أن البنك قام بعملية اندماج خال

 .(5،3ني )طالب باالعتماد على امللحقمن إعداد ال المصدر:
لكفاءة ن حيث مؤشر امندماج تيب معظم البنوك املندجمة بعد اال( تقدما يف تر 9-6يظهر اجلدول رقم )     

دجمة استطاعت وك املنالبن احلجمية ذات التوجه املدخلي ضمن جمموع البنوك عينة الدراسة، حيث نالحظ أن معظم
لتوجه ارتاجع كفاءهتا احلجمية ذات ل( بنوك تراجع ترتيبها نتيجة 3أن تنافس نظيهتا غي املندجمة، فباستثناء ثالث )

 فيفأو تراجعه الط املؤشر ن هذااملدخلي فإن بقية البنوك حتسن ترتيبهم أو حافظوا على استقراره سواء نتيجة لتحس
ظهر بوضوح من يهو ما  و، ؤشر شهدت تراجع أكرب يف هذا املك عينة الدراسة اليترنة بالبنو باملقا بعد االندماج

 خالل اجلدول التايل:
لحجمية فاءة امؤشر الك ندماج من حيثاال (: تطور مكانة البنوك المندمجة قبل و بعد10-6الجدول رقم )

 ذات التوجه المدخلي.
قبل  SE البنـك

 االندماج
SE  بعد

 االندماج
وضعية 

 ءةالكفا
الرتبة قبل 
 االندماج

الرتبة بعد 
 االندماج

وضعية 
 الترتيب

 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 جمموعة سامبا املالية
 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 بنك مصر

 حتسنت 13 14 حتسنت 0.975 0.996 الوطين االحتادبنك 
البنك العريب اإلفريقي 

 الدويل
 تحتسن 26 29 حتسنت 0.818 0.703

 حتسنت 14 17 تراجعت 0.960 0.988 بنك قطر الدويل
 استقرا 19 19 تراجعت 0.894 0.982 بنك البحرين و الكويت

 حتسنت 20 27 تراجعت 0.882 0.898 بنك األهلي القطري
 تراجعت 25 1 تراجعت 0.824 1.000 البنك الوطين املصري
 تراجعت 23 20 تراجعت 0.855 0.968 بنك األهلي املتحد
 تراجعت 17 10 تراجعت 0.934 0.998 بنك األهلي األردين

SE           :مؤشر الكفاءة احلجمية. 

 .(5،3ني )عتماد على امللحقطالب باالمن إعداد ال المصدر:
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ة ا املاليو جمموعة سامب استقرار مؤشر الكفاءة احلجمية لبنكي مصر ( نالحظ10-6من خالل اجلدول رقم )     
يث اج من حندمألوىل بعد االاحيتفظان باملرتبة  ندماج، ممّا جعلهمابعد اال %100القصوى بنسبة  عند مستوياهتا

 هذا املؤشر ضمن جمموعة البنوك عينة الدراسة. 
، فرغم ندماجية بعد االم احلجمفاءهتحسن مؤشر كالوطين و العريب اإلفريقي الدويل فت االحتادأّما بالنسبة لبنوك      

عة ملؤشر ضمن جممو ايث هذا من ح  الكفاءة التقنية الكلية التامة إاّل أنه ساهم يف حتسني مراتبهمأنه مل يصل إىل
ندماج بعدما كان حيتل ( بعد اال13املرتبة الثالثة عشر )الوطين إىل  االحتادالبنوك عينة الدراسة، حيث تقدم بنك 

عدما كان ( ب26) رونلسادسة و العشويل إىل املرتبة ا(، كما تقدم بنك العريب اإلفريقي الد14املرتبة الرابعة عشر )
 ( ضمن البنوك عينة الدراسة.29التاسعة و العشرون ) يشغل املرتبة

من ضيث هذا املؤشر ة من حملندجماندماج البنكي كان له األثر اإلجيايب على ترتيب بعض البنوك و يبدوا أن اال     
 ، حيث تقدم بنكندماجالابعد  جمية ذات التوجه املدخلير كفاءهتا احلالبنوك عينة الدراسة، رغم الرتاجع يف مؤش

ندماج،  ( قبل اال17لسابعة عشر )ااملرتبة ندماج بعدما كان حيتل ( بعد اال14املرتبة الرابعة عشر )قطر الدويل إىل 
رون عة و العشبة السابتل املرتحيندماج بعدما كان ( بعد اال20إىل املرتبة العشرون )كما تقدم بنك األهلي القطري 

ندماج، عد االب( 19ر )سعة عشاملرتبة التاندماج، يف حني استقر ترتيب بنك البحرين و الكويت عند ( قبل اال27)
 أهنا ندماج إالّ بل االلبنوك قذه اتقدمة مقارنة هبو يرجع ذلك أساسا يف أن هناك بنوك غي مندجمة كانت حتتل مراتب م

 ندجمة.نوك امله البحلجمية ذات التوجه املدخلي أكرب من الرتاجع الذي سجلتسجلت تراجعا يف الكفاءة ا
ءة راجعا يف الكفاتألردين اهلي بنوك الوطين املصري و األهلي املتحد و األ تعكس البنوك السابقة عرف ىو عل      

 ذا املؤشر، حيثن حيث همراسة احلجمية ذات التوجه املدخلي، أّدى إىل تراجعها يف الرتتيب ضمن البنوك عينة الد
ملصري طين ا(، كما تراجع البنك الو 17( إىل املرتبة السابعة عشر )10بنك األهلي األردين من املرتبة العاشرة ) تراجع

نك األهلي املتحد فرتاجع من املرتبة ب(، أّما 1( بعدما كان يشغل املرتبة األوىل )25إىل املرتبة اخلامسة و العشرون )
 (.23إىل املرتبة الثالثة و العشرون )( 20العشرون )

ندماج يف حتقيق مراكز متقدمة للبنوك املندجمة ضمن جليا الدور الكبي الذي يلعبه االمن خالل ما سبق يتضح      
البنوك عينة الدراسة من حيث مؤشر الكفاءة احلجمية ذات التوجه املدخلي، سواء تلك البنوك اليت عرفت حتسنا أو 

ندماج، فمن بني البنوك املندجمة من حتسن ترتيبها ضمن البنوك عينة الدراسة من حيث بعد االا املؤشر تراجعا يف هذ
هذا املؤشر ألهنا أحرزت حتسنا أكرب من عديد البنوك عينة الدراسة، و منها من حتسن ترتيبها ألهنا حققت تراجعا أقل 

ندماج البنكي و دوره يف حتسني الكفاءة ز أكثر أمهية االا ي ربِ العديد من البنوك عينة الدراسة، ممّ  الرتاجع الذي عرفه من
احلجمية لبعض البنوك و التقليل من تراجعها للبعض اآلخر نتيجة للظروف اليت متر هبا خالل فرتات معينة ميكن أن 
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استقرار  ( على 02بنكني )حيث حافظ ما حدث للبنوك املندجمة عينة الدراسة  و هوتأثر على كفاءهتا احلجمية، 
كفاءهتما احلجمية ذات التوجه املدخلي عند املستويات القصوى حمافظني بذلك على ترتيبهم، كما حافظ بنك واحد 

حسن أيضا على ترتيبه ضمن البنوك عينة الدراسة رغم الرتاجع يف هذا املؤشر، يف حني حتسن ترتيب بنكني نتيجة للت
جع مؤشر العديد من البنوك غي املندجمة عينة الدراسة، و على ندماج يف ظل تراالذي شهده هذا املؤشر بعد اال

ندماج ضمن البنوك عينة الدراسة على لرتتيب من حيث هذا املؤشر بعد االعكس املتوقع حّقق بنكني تقدما يف ا
 الرغم من تراجع كفاءهتما احلجمية ذات التوجه املدخلي. 

 .ندمجةالم جي للبنوك المندمجة و غيرثانيا: مؤشرات الكفاءة الحجمية ذات التوجه المخر 
يث اسة من حنوك حمل الدر الب نة البنوك املندجمة قبل و بعد االندماج ضمن( مكا11-6يعرض اجلدول رقم )     

 مؤشر الكفاءة احلجمية ذات التوجه املخرجي كما يلي:
يث مؤشر من ح اهو بعد ماجفترة االند مكانة البنوك المندمجة و غير المندمجة  قبل (:11-6الجدول رقم )

 الكفاءة الحجمية ذات التوجه المخرجي.
مؤشر الكفاءة  البنك 

 التقنية الكلية
 البنك

 
مؤشر الكفاءة التقنية 

 الصافية
Se المرتبة se المرتبة 

 1 1 م مجموعة سامبا المالية 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1
 1 1 م بنك مصر 1 1  بنك أبوظيب التجاري 2
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  1 1 م وعة سامبا الماليةمجم 3

 اإلمارات
 1 1 غ م

 1 1 غ م البنك العريب الوطين السعودي 1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 4
 1 1 غ م بنك قطر الوطين 1 1 م البنك الوطني المصري 5
 6 0.995 غ م البنك املصري الربيطاين 1 1 م بنك مصر 6
 7 0.991 م الوطني االتحادبنك  1 1 غ م ك القاهرةبن 7
 8 0.990 غ م بنك اخلليج األول 1 1 غ م بنك قطر التجاري 8
 8 0.990 غ م بنك القاهرة 9 0.999 م بنك األهلي األردني 9
 غ م بنك أبوظيب الوطين 10

0.999 
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  9

 األردن
 غ م

0.989 
10 

 11 0.981 غ م السعودي االستثماربنك  9 0.999 غ م طين البحرينالبنك الو  11
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  12

 األردن
 غ م

0.998 
 غ م بنك الدوحة 12

0.981 
11 

 13 0.971 م بنك قطر الدولي 12 0.998 غ م البنك العريب الوطين السعودي 13
 14 0.967 م بنك األهلي األردني 12 0.998 غ م بنك الدوحة 14
 15 0.957 غ م البنك الوطين البحرين 15 0.997 م الوطني االتحادبنك  15
 16 0.941 غ م بنك اخلليج الدويل 16 0.994 غ م السعودي االستثماربنك  16
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 17 0.939 غ م البنك اإلسالمي األردين 17 0.988 م بنك قطر الدولي 17
 18 0.902 م هلي القطريبنك األ 18 0.985 م بنك البحرين و الكويت 18
 19 0.858 غ م البنك السعودي الربيطاين 18 0.985 غ م بنك اإلستثمار العريب 19
 20 0.847 غ م بنك أبوظيب الوطين 20 0.971 غ م البنك املصري الربيطاين 20
 21 0.825 غ م بنك قطر التجاري 21 0.954 غ م بنك قطر الوطين 21
 22 0.824 م بنك البحرين و الكويت 22 0.933 غ م البنك اإلسالمي األردين 22
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  23

 اإلمارات
 غ م

0.923 
 م البنك الوطني المصري 23

0.824 
22 

 24 0.818 م البنك العربي اإلفريقي الدولي 24 0.920 م بنك األهلي المتحد البحرين 24
 25 0.791 غ م طين التجاري السعوديالبنك الو  25 0.917 م بنك األهلي القطري 25
 26 0.764 غ م بنك أبوظيب التجاري 26 0.868 غ م البنك العريب األردين 26
 27 0.755 غ م البنك العريب األردين 27 0.846 غ م البنك السعودي الربيطاين 27
 28 0.746 م بنك األهلي المتحد البحرين 28 0.836 غ م بنك اخلليج الدويل 28
بنك العربي اإلفريقي الدوليال 29 العريب االستثماربنك  29 0.703 م   29 0.660 غ م 
 30 0.534 غ م الشركة العربية املصرفية 30 0.597 غ م الشركة العربية املصرفية 30

 *: يعين "غ م" أن البنك مل يقم بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.
 خالل الفرتة الثانية.**: يعين "م" أن البنك قام بعملية اندماج 

  .(6،4ني )باالعتماد على امللحق طالبمن إعداد ال المصدر:
ءة شر الكفاندماج من حيث مؤ تيب معظم البنوك املندجمة بعد اال( تقدما يف تر 11-6يظهر اجلدول رقم )          

دجمة استطاعت وك املنبنال احلجمية ذات التوجه املخرجي ضمن جمموع البنوك عينة الدراسة، حيث نالحظ أن معظم
لتوجه رتاجع كفاءهتا احلجمية ذات ال( بنوك تراجع ترتيبها نتيجة 4أن تنافس نظيهتا غي املندجمة، فباستثناء أربع )

فيف أو تراجعه الط ملؤشرا ن هذااملخرجي فإن بقية البنوك حتسن ترتيبهم أو حافظوا على استقراره سواء نتيجة لتحس
 ل التايل:ل اجلدو ن خالندماج، و هو ما يظهر بوضوح مدجمة عينة الدراسة بعد االملنبالبنوك غي ا مقارنة
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لحجمية فاءة امؤشر الك ندماج من حيثاال (: تطور مكانة البنوك المندمجة قبل و بعد12-6الجدول رقم )
 ذات التوجه المخرجي.

قبل  SE البنـك
 ندماجاال

SE  بعد
 ندماجاال

وضعية 
 الكفاءة

ة قبل الرتب
 ندماجاال

الرتبة بعد 
 ندماجاال

وضعية 
 الترتيب

 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 جمموعة سامبا املالية
 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 بنك مصر

 حتسنت 13 17 حتسنت 0.971 0.988 بنك قطر الدويل
 حتسنت 7 15 تراجعت 0.991 0.997 بنك اإلحتاد الوطين
 حتسنت 18 25 تراجعت 0.902 0.917 بنك األهلي القطري

البنك العريب اإلفريقي 
 الدويل

 حتسنت 24 29 حتسنت 0.818 0.703

 تراجعت 28 24 تراجعت 0.746 0.920 بنك األهلي املتحد
 تراجعت 22 1 تراجعت 0.824 1.000 البنك الوطين املصري
 تراجعت 14 9 تراجعت 0.967 0.999 بنك األهلي األردين

 تراجعت 22 18 تراجعت 0.824 0.985 و الكويت بنك البحرين
SE           :مؤشر الكفاءة احلجمية. 

 .(6،4ني )عتماد على امللحقمن إعداد الباحث باال المصدر:
ة ا املاليو جمموعة سامب استقرار مؤشر الكفاءة احلجمية لبنكي مصر ( نالحظ12-6من خالل اجلدول رقم )     

يث اج من حندمألوىل بعد االاحيتفظان باملرتبة  ندماج، ممّا جعلهمابعد اال %100سبة عند مستوياهتا القصوى بن
 هذا املؤشر ضمن جمموعة البنوك عينة الدراسة. 

لى ندماج، فععد االبحلجمية اا هتمأّما بالنسبة لبنوك قطر الدويل و العريب اإلفريقي الدويل فتحسن مؤشر كفاء     
ن جمموعة ؤشر ضمذا املهستوى األقصى إاّل أنه ساهم يف حتسني مراتبهم من حيث وصوله إىل امل رغم من عدمف

ندماج بعدما كان حيتل املرتبة عد اال( ب13املرتبة الثالثة عشر )البنوك عينة الدراسة، حيث تقدم بنك قطر الدويل إىل 
( بعدما كان يشغل 24رون )لعشاو (، كما تقدم بنك العريب اإلفريقي الدويل إىل املرتبة الرابعة 17عشر ) سابعةال

 ضمن البنوك عينة الدراسة. (29التاسعة و العشرون ) املرتبة
مؤشر بعض البنوك املندجمة من حيث  ندماج البنكي كان له األثر اإلجيايب أيضا على ترتيبو يبدوا أن اال     

املندجمة يف جع الذي عرفه بعض البنوك الكفاءة احلجمية ذات التوجه املخرجي ضمن البنوك عينة الدراسة، رغم الرتا
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ندماج بعدما كان حيتل ( بعد اال07إىل املرتبة السابعة )الوطين  االحتادندماج، حيث تقدم بنك هذا املؤشر بعد اال
ندماج ( بعد اال18املرتبة الثامنة عشر )ندماج، كما تقدم بنك األهلي القطري إىل ( قبل اال15املرتبة اخلامسة عشر )

 ندماج.( قبل اال25و العشرون ) كان حيتل املرتبة اخلامسةبعدما  
         البحرين  وألردين هلي ابنوك األهلي املتحد و الوطين املصري و األ تو عل عكس البنوك السابقة عرف      

اسة نة الدر لبنوك عيب ضمن الرتتياو الكويت تراجعا يف الكفاءة احلجمية ذات التوجه املخرجي، أّدى إىل تراجعها يف 
        ( إىل املرتبة الثامنة 24ن )من حيث هذا املؤشر، حيث تراجع  بنك األهلي املتحد من املرتبة الرابعة و العشرو 

ما كان يشغل املرتبة ( بعد22) (، كما تراجع البنك الوطين املصري إىل املرتبة الثانية و العشرون28و العشرون )
(، أّما بنك 14رتبة الرابعة عشر )( إىل امل09هلي األردين من املرتبة التاسعة )(، يف حني تراجع بنك األ1األوىل )

 (.22لعشرون )( إىل املرتبة الثانية و ا18البحرين و الكويت فرتاجع من املرتبة الثامنة عشر )
نوك جمة ضمن البملندلبنوك اارتيب ندماج يف تقدُّم تا الدور الكبي الذي يلعبه االمن خالل ما سبق يتضح جليّ      

أو تراجعا  سناحت عرفت ك اليتعينة الدراسة من حيث مؤشر الكفاءة احلجمية ذات التوجه املخرجي، سواء تلك البنو 
ا راسة من حيث هذينة الدنوك عندماج، فمن بني البنوك املندجمة من حتسن ترتيبها ضمن البيف هذا املؤشر بعد اال

قل من حققت تراجعا أ ا ألهنارتيبهيد البنوك عينة الدراسة، و منها من حتسن تاملؤشر ألهنا أحرزت حتسنا أكرب من عد
ي حلجمية ذات التوجه املخرجا( حافظا على استقرار كفاءهتما 02العديد من البنوك عينة الدراسة، فهناك بنكني )

مؤشرمها بعد  تراجع رغم (02عند املستويات القصوى حمافظني بذلك على ترتيبهم، كما حتسن ترتيب بنكني )
ذه هجع الذي شهدته ن الرتاكرب مأندماج ألن هناك العديد من البنوك غي املندجمة شهدت تراجًعا يف هذا املؤشر اال

د بع التوجه املخرجي ( آخرين نتيجة لتحسن كفاءهتما احلجمية ذات02البنوك، يف حني حتسن ترتيب بنكني )
نوك عينة ج ضمن البندما بعد االؤشر رتاجع ترتيبها نتيجة لرتاجع هذا امل( بنوك املتبقية ف04ندماج، أّما األربع )اال

 الدراسة.    
      ندماج.اال بعد وتي قبل فتر  خاللالفرع الثالث: مؤشرات الكفاءة الكلية للبنوك المندمجة و غير المندمجة 

جه لكلية ذات التو الكفاءة اؤشر ميث ندماج و بعده من حاملندجمة و غي املندجمة قبل اال سنقوم برتتيب البنوك     
 املدخلي و املخرجي على النحو التايل:
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 حيث  ندماج منالا فترة مكانة البنوك المندمجة و غير المندمجة قبل و بعد (:13-6الجدول رقم )
 .مؤشر الكفاءة الكلية

مؤشر الكفاءة  البنك 
 الكلية

 البنك
 

مؤشر الكفاءة 
 الكلية

GE المرتبة GE مرتبةال 
 1 1 م مجموعة سامبا المالية 1 1 غ م بنك اخلليج األول 1
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  1 1 غ م بنك أبوظيب التجاري 2

 اإلمارات
 1 1 غ م

 1 1 غ م البنك العريب الوطين السعودي 1 1 م مجموعة سامبا المالية 3
 1 1 م بنك مصر 1 1 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 4
 1 1 غ م بنك قطر الوطين 1 1 م البنك الوطني المصري 5
 6 0.990 غ م بنك اخلليج األول 1 1 م بنك مصر 6
 7 0.862 غ م السعودي االستثماربنك  1 1 غ م بنك قطر التجاري 7
 8 0.839 غ م البنك الوطين البحرين 8 0.988 م بنك قطر الدولي 8
 9 0.825 غ م التجاريبنك قطر  9 0.987 غ م بنك الدوحة 9
 10 0.824 غ م البنك الوطني المصري 10 0.985 غ م العريب االستثماربنك  10
 11 0.818 م البنك العربي اإلفريقي الدولي 11 0.972 غ م البنك العريب الوطين السعودي 11
 12 0.817 غ م بنك أبوظيب الوطين 12 0.939 غ م بنك قطر الوطين 12
لتجارة و التمويل بنك اإلسكان ل 13

 اإلمارات
 غ م

0.905 
 غ م البنك الوطين التجاري السعودي 13

0.791 
13 

 14 0.788 م بنك األهلي القطري 14 0.890 غ م بنك أبوظيب الوطين 14
 15 0.779 م بنك قطر الدولي 15 0.876 م بنك البحرين و الكويت 15
 16 0.770 غ م بنك الدوحة 16 0.867 غ م السعودي االستثماربنك  16
 غ م بنك الوطين البحرين 17

0.846 
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  17

 األردين
 غ م

0.755 
17 

 18 0.731 غ م البنك السعودي 18 0.836 غ م بنك اخلليج الدويل 18
 19 0.692 غ م البنك املصري الربيطاين 19 0.792 غ م بنك القاهرة 19
 20 0.691 م بنك األهلي المتحد البحرين 20 0.782 م غ البنك اإلسالمي األردين 20
بنك اإلسكان للتجارة و التمويل  21

 األردن
 غ م

0.766 
 م الوطني االتحادبنك  21

0.690 
21 

 22 0.676 غ م البنك اإلسالمي األردين 22 0.753 غ م البنك املصري الربيطاين 22
 23 0.660 غ م العريب االستثماربنك  23 0.746 م بنك األهلي القطري 23
 24 0.607 غ م البنك العريب األردين 24 0.707 م بنك األهلي المتحد البحرين 24
 25 0.600 م بنك البحرين و الكويت 25 0.703 م البنك العربي اإلفريقي الدولي 25
 26 0.571 غ م بنك القاهرة 26 0.684 م الوطني االتحادبنك  26
م غ البنك العريب األردين 27  27 0.552 غ م بنك اخلليج الدويل 27 0.664 
 28 0.551 م بنك األهلي األردني 28 0.614 م بنك األهلي األردني 28
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 29 0.534 غ م الشركة العربية املصرفية 29 0.597 غ م الشركة العربية املصرفية 29
 30 0.481 غ م بنك أبوظيب التجاري 30 0.511 غ م البنك السعودي الربيطاين 30

 *: يعين "غ م" أن البنك مل يقم بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.
 **: يعين "م" أن البنك قام بعملية اندماج خالل الفرتة الثانية.

 .(6،5،4،3) حقداد الطالب باالعتماد على املالمن إع المصدر:
حيث  الدراسة، البنوك عينة جمموع ( تقدما يف ترتيب معظم البنوك املندجمة من بني13-6يظهر اجلدول رقم )     

 ملتحسن الرتتيب لكلية، فااءة استطاعت معظم البنوك املندجمة أن تنافس نظيهتا غي املندجمة من حيث مؤشر الكف
 ن حتسن ترتيبهاأندجمة نوك املندماج، بل استطاعت بعض البالكلية بعد االيقتصر على البنوك اليت حتسنت كفاءهتا 

ها من دجمة على ترتيبوك املنالبن ندماج البنكي دور مهم يف حفاظ العديد منا الكلية، كما لعب االءهترغم تراجع كفا
 لتايل:جلدول االل اخندماج، و هو ما يظهر بوضوح من ضمن البنوك عينة الدراسة بعد اال حيث هذا املؤشر
 لكلية فاءة امؤشر الك ثندماج من حياال (: تطور مكانة البنوك المندمجة قبل و بعد14-6الجدول رقم )

 
قبل  GE البنك

 ندماجاال
GE  بعد

 ندماجاال
وضعية 
 الكفاءة

الرتبة قبل 
 ندماجاال

الرتبة بعد 
 ندماجاال

وضعية 
 الترتيب

 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 جمموعة سامبا املالية
 استقرت 1 1 استقرت 1.000 1.000 بنك مصر

 حتسنت 14 23 تحتسن 0.788 0.746 بنك األهلي القطري
 حتسنت 20 24 تراجعت 0.691 0.707 بنك األهلي املتحد

 حتسنت 11 25 حتسنت 0.818 0.703 البنك العريب اإلفريقي الدويل
 حتسنت 21 26 حتسنت 0.690 0.684 بنك اإلحتاد الوطين
 استقرت 28 28 تراجعت 0.551 0.614 بنك األهلي األردين

 تراجعت 25 15 تراجعت 0.600 0.876 بنك البحرين و الكويت
 تراجعت 15 8 تراجعت 0.779 0.988 بنك قطر الدويل

 تراجعت 10 1 تراجعت 0.824 1.000 البنك الوطين املصري
GE : الكفاءة الكلية.مؤشر 

 .(6،5،4،3) حقعتماد على املالداد الباحث باالمن إع المصدر:
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نسبة بالتامة  الكفاءة الكليةبالية و بنك مصر عة سامبا املاحتفاظ جممو  ( نالحظ14-6من خالل اجلدول رقم )     
 ة البنوك عينةمن جمموعضؤشر ندماج من حيث هذا املجعلهما حيتفظان بالصدارة بعد اال ندماج، ممّابعد اال 100%

 الدراسة. 
أيضا  الكليةكفاءهتم   شرسن مؤ فتح طينالو  االحتادو  العريب اإلفريقي الدويلو  األهلي القطريأّما بالنسبة لبنوك      

ضمن  حيث هذا املؤشر منتيبها تر دم ندماج، فرغم أنه مل يصل إىل الكفاءة الكلية التامة إاّل أنه ساهم يف تقبعد اال
ندماج بعدما كان ( بعد اال14ر )شعجمموعة البنوك عينة الدراسة، حيث تقدم بنك األهلي القطري إىل املرتبة الرابعة 

كان   ( بعدما11)عشر املرتبة احلادية  إىل العريب اإلفريقي الدويل(، كما تقدم بنك 23ثة و العشرون )حيتل املرتبة الثال
( 21ون )حدة و العشر اتبة الو إىل املر  الوطين االحتاد(، يف حني تقدم بنك 25اخلامسة و العشرون ) يشغل املرتبة

 (.26بعدما كان حيتل املرتبة السادسة و العشرون )
ن البنوك عينة عضها ضمبب رتيندماج البنكي يف تقدم ترتيب بعض البنوك املندجمة و استقرار تم االكما ساه      

رتبة ( إىل امل24ن )العشرو  بعة و، حيث تقدم بنك األهلي املتحد رغم تراجع كفاءته الكلية من املرتبة الراالدراسة
( رغم 28) العشرون لثامنة وايف املرتبة  تيبهبنك األهلي األردين على استقرار تر  (، يف حني حافظ20العشرون )

ة ب متقدمة مقارنتل مراتنت حتندماج، و يرجع ذلك أساسا إىل وجود بنوك كاجع كفاءته التقنية الكلية بعد االترا
 هبذه البنوك لكنها حققت تراجعا أكرب يف هذا املؤشر ضمن البنوك عينة الدراسة.

قطر  و لكويتو ا حرينالبنوك بندماج لكّل من الكلية بعد االيف الكفاءة و على العكس من ذلك فإن الرتاجع      
          البحريننك ب تراجع  حيث ندماجذه البنوك يرتاجع نوعا ما بعد اال، جعل ترتيب هالدويل و بنك الوطين املصري

، كما احتل بنك قطر (25) ( إىل اخلامسة و العشرون15بعشر مراتب و ذلك من املرتبة اخلامسة عشر ) و الكويت
راجع البنك الوطين املصري إىل ت(، و 08( بعدما كان يشغل املرتبة الثامنة عشر )15الدويل املرتبة اخلامسة عشر )

قارنة مب هذه البنوك يعترب ضعيف جّدا (، إاّل أن تراجع ترتي01( بعدما كان حيتل املرتبة األوىل )10املرتبة العاشرة )
 رتتيب الذي شهدته البنوك األخرى.بالتقدم  الكبي يف ال

ندماج د االبنوك بعني ترتيب الكبي يف حتس  ندماج البنكي يساهم بشكلأن االبخالل ما سبق ميكننا القول  من     
 دجمة.ألخرى غي املنلبنوك ااهلا من حيث مؤشر الكفاءة الكلية و حتقيق مراتب متقدمة للبنوك املندجمة تنافس من خال
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 ثاني: مناقشة و تحليل نتائج الدراسة.المبحث ال
ق يف يث نتطر حطالب، محتليل نتائج الدراسة التطبيقية من خالل ثالث  يستعرض هذا املبحث مناقشة و     

ج، أّما يف ندما جمة بعد االك املندلبنو لاحلجمية  الصافية و التقنية املطلب األول إىل حتليل التغي يف الكفاءة الكلية و
         ملندجمة املندجمة و غي لبنوك الحلجمية اتحليل التغيات يف الكفاءة التقنية الكلية و الصافية و ب فسنقومين املطلب الثا

 دراسة.ختبار فرضيات الال رتحة، أّما يف املطلب الثالث فنخصصهو إمكانيات التحسني املق
و بعد  المندمجة قبل للبنوك يةمو الحج يةالصاف التقنية الكلية و المطلب األول: تحليل التغيرات في الكفاءة

 ندماج.اال
ه الصافية و احلجمية سنعتمد على مؤشر ماملكويست الذي قدمالتقنية لتحليل التغيات يف الكفاءة الكلية و      

 Cavas, Christensen)و طوره كل من  (Malmquist) قتصادي السويديألول مرة العامل اإلحصائي و اال

and Dievert,1982) ندماج بواسطة معدل جية الكلية للعوامل قبل و بعد االهبدف قياس التغي يف اإلنتا
 املسافات بني كل مشاهدة و منحىن حدود اإلنتاج الذي ميثل مستوى معني للتكنولوجيا. 

     الصافية  التقنية إن التغي يف اإلنتاجية الكلية للعوامل يتيح لنا تقدمي حتليل دقيق للتغيات يف الكفاءة الكلية و     
 TFP (Total Factorندماج، فالتغي يف اإلنتاجية الكلية للعوامل و كذا التغي التكنولوجي بعد اال و احلجمية

Productivity)  الكليةحسب مؤشر ماملكويست يساوي التغي يف الكفاءة GEC (Global Efficiency 

Change)  جداء التغي التقينTC (Technological Change) ،أّن التغي يف الكفاءة الكلية  حيثGEC 
 .  SEchجداء التغي يف الكفاءة احلجمية  PTEchفيساوي التغي يف الكفاءة التقنية الصافية 
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 (:مؤشر مالمكويست و مركباته للبنوك المندمجة.15-6الجدول رقم )

 .(8،7ني )عتماد على امللحقطالب باالمن إعداد ال المصدر:
للبنوك  Efficiency Changeمؤشرات الكفاءة الكلية التغي يف قيم  (15-6و يوضح اجلدول رقم )          

، حيث يرجع 1.163و  1.008ندماج، إذ عرفت ثالث بنوك تغيا إجيابيا تراوح بني ة منفردة بعد االاملندجم
أي أن النمو بلغ  1.008غ لذي بلاالوطين إىل التغي اإلجيايب  االحتادالتحسن يف الكفاءة الكلية الذي أظهره بنك 

         سبة للتوجه املدخلي بالن %3و هذا نتيجة للتطور الذي شهدته الكفاءة التقنية الصافية بنمو قدره  0.8%
للتوجهني  %0.6 و %2.2غم الرتاجع الطفيف يف الكفاءة احلجمية ب بالنسبة للتوجه املخرجي، ر  %1.5و 

 1.163كلية بلغ فاءة ال الكيف، كما أظهر البنك العريب اإلفريقي الدويل حتسنا املدخلي و املخرجي على الرتتيب
نمو قدره بندماج الجمية بعد الذي عرفته كفاءته احلو الذي يرجع أساسا إىل التغي اإلجيايب ا %16.3بنمو قدره 

املخرجي عند  وملدخلي هني اللتوجهني املدخلي و املخرجي يف ظل استقرار كفاءته التقنية الصافية للتوج 16.3%
 الكفاءة يف اً إجيابي الذي عرف تغياً و على نفس الدرب سار بنك األهلي القطري ، %100مستوياهتا القصوى 

ذي افية و الاءة التقنية الصا إىل النمو الذي عرفته الكفو يرجع ذلك أساس، %5.7بنمو قدره  1.057الكلية بلغ 
        %1.8حلجمية ب لتوجهني املدخلي و املخرجي على الرتتيب، رغم تراجع كفاءته ال  %7.4و  %7.6بلغ 

 للتوجهني املدخلي و املخرجي على التوايل. %1.6و 

 
 الرقم

 
 البنك

التغير في 
الكفاءة 
 الكلية

GEC 

 التغير 
 كنولوجيالت

TC 

التغير في الكفاءة التقنية 
 الصافية

PTEch 

 التغير في الكفاءة الحجمية
SEch 

التغير في 
اإلنتاجية 

 الكلية للعوامل
TFP مخرجي مدخلي مخرجي مدخلي 

 1.216 0.968 0.936 0.927 0.958 1.356 0.897 بنك األهلي األردين 1

 1.282 0.994 0.978 1.015 1.030 1.272 1.008 بنك اإلحتاد الوطين 2

 0.975 0.837 0.910 0.818 0.752 1.425 0.684 بنك البحرين و الكويت 3

 1.255 0.811 0.883 1.205 1.106 1.284 0.977 بنك األهلي املتحد 4

 1.839 1.000 1.000 1.000 1.000 1.839 1.000 جمموعة سامبا املالية 5

 1.362 1.163 1.163 1.000 1.000 1.171 1.163 البنك العريب اإلفريقي الدويل 6

 0.877 0.824 0.824 1.000 1.000 1.064 0.824 البنك الوطين املصري 7

 1.175 1.000 1.000 1.000 1.000 1.175 1.000 بنك مصر 8

 1.107 0.983 0.972 0.803 0.812 1.403 0.789 بنك قطر الدويل  9

 1.354 0.984 0.982 1.074 1.076 1.281 1.057 بنك األهلي القطري 10
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لوجيا البنكية املستخدمة يف و تطوير التكنو  Innovationبتكار كما حفز االندماج البنوك املندجمة على اال      
غي يف ا على التبلينعكس إجيا ندجمة،ما انعكس على النمو التكنولوجي جلميع البنوك امل و هوتقدمي املنتوجات البنكية 

قا قن حملصري، الذيلوطين اات و ن و الكوياإلنتاجية الكلية للعوامل جلميع البنوك املندجمة باستثناء بنكي البحري
 .%12.3و  %2.5تراجعا قدر ب 

لقطري و األهلي ا لدولفريقي ايب اإلالوطين و العر  االحتادو نفسر التغيات اليت شهدهتا الكفاءة الكلية لبنوك      
األداء  سنندماج حيفاال حلجمية،ة أو االتقنية الصافيندماج على الكفاءة جيايب الذي أحدثه االندماج باألثر اإلبعد اال

رة تأثي يما يسّمى بظاهدراسة فنة الل حتفيز البنوك املندجمة على اللحاق بالبنوك األكثر كفاءة ضمن البنوك عيمن خال
دماج نساعد االصافية، كما ية التقنية الو هو ما ترمجه التطور يف الكفاء "Atching-up Efffect"اللحاق بالركب 

ط جم اليت تنشيات احلقتصاداعتبار التوسع آخذة بعني اال مثل من خاللالبنكي البنوك على العمل عند حجمها األ
 فيها )املتزايدة أو املتناقصة(.

كلية يف الكفاءة ال إجيايب تغي فباستحواذ بنك األهلي القطري على دلتا الدويل يف مصر، استطاع البنك إحراز     
فل الذي " يف احل قطريفبنك جتاري تعكس مدى التحسن الذي عرفه أداء البنك، كّلل حبصوله على جائزة "أفضل 

 ات مصرفيةرؤيته يف تقدمي خدمل، و جاء هذا التكرمي اللتزام بنك األهلي و 2012أقامته جملة "أريبني بزنس" عام 
أكثر ت مصرفية ي خدمالتوف متميزة لعمالئه، و ذلك من خالل تبين أفضل التكنولوجيا و التطبيقات و املمارسات

             ءة الكلية  للكفاإلجيايباما برز أكثر من خالل التغي التكنولوجي اإلجيايب، لينعكس التغي  ة و هويموثوق
د أن  " بع+Aىل درجة "إلدولية تش" ائتماين من قبل وكالة "فينتاجية الكلية و يرتفع تصنيفه االو التكنولوجي على اإل

 " أيضا. A" بعد أن كان "+A"، كما مت رفع تصنيف قاعدة الدعم إىل درجة "Aكان "
لبنوك، عكس تحواذ لسماج و االة تعد سوقا خصبة إلبرام صفقات االندو من الواضح أن السوق املصرفية املصري     

 الت بارزة ترفضأو عائ كوماتألّن املسامهني الرئيسيني غالبا ما يكونون ح ،منطقة اخلليج اليت يصعب فيها ذلك
 حصة غالبية يف ايت علىإلمار الوطين ا االحتادصل على أسعار سخية، فباستحواذ بنك التنازل عن السيطرة ما مل حت

 خالل النمو و التوسع من استطاع الرفع أكثر من أرباحه %94.8التجاري و البحري تصل إىل  اإلسكندريةبنك 
اجع صافية، رغم الرت نية القته التالذي عرفته كفاء رو التحكم أكثر يف موارده و هو ما برز من خالل التطو اجلغرايف 

    فروعا يف قطر  ان ميلككعدما  بالطفيف جّدا يف الكفاءة احلجمية نتيجة التوسع و النمو أكثر على الصعيد الدويل 
لى تحصال عفضل مو الكويت ممّا ساهم يف الرفع من عدد عمالئه، لينعكس ذلك على أداءه الذي أصبح أ

          " A+/F1تش " و "فيA1/Prime1يف الرائدة على غرار "موديز تصنيفات عاملية من قبل وكاالت التصن
 ".A+/A1كابيتال و "
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نفذ ليصبح م اتيجيتهاسرت طار إ يف كما أن استحواذ بنك العريب اإلفريقي الدويل بالكامل على مصر أمريكا الدويل      
افظ حيجعله  ، املصرياملصريف قطاعى مستوى الدمات املالية يف األسواق العاملية و حفاظا على مكانته املرموقة علللخ

، %16.3فاءته احلجمية بنسبة كو حمدثا منوا يف   %100على كفاءته التقنية الصافية عند مستوياهتا القصوى بنسبة 
ندماج لذي يظهر طرق االا 2003لسنة  88م من القانون رق 79و  41ستحواذ بناء على املواد هذا االو قد جاء 

ة يف البنوك العامل عدد من أمام ض احلكومة املصرية حلد أدىن لرأس مال البنوك املصرية، واضعة بذلكالبنكي إثر فر 
الفعل، لتنضم بقائمة  بنوك السوق احمللية و خاصة الصغية منها إمكانية إجراء عملية اندماج أو استحواذ على

تربط بني حجم القاعدة  اليت 3ت بازل الكيانات الصغية يف كيان أضخم قادر على املنافسة خاصة مع مقّررا
إن  -ويل اإلفريقي الدك العريبرة البنرئيس جملس إدا –الرأمسالية و القدرة على التوسع، و قد قال الدكتور فهد الراشد 

ن  منو البنك كاي، و أنّ املصر  البنك حنو النمو و التوسع يف السوق احمللي اسرتاتيجيةهذه الصفقة تأيت يف إطار 
 دةلالستفاستحواذ لبنك االّضل اوسع تدرجييا بإنشاء الفروع أو االندماج، و قد فمن خالل بديلني إّما الت مطروحا

تصميم  ريقي الدويل، ويب اإلفالعر  رد للبنكستحواذ هاته تأيت كنتيجة للنمو املطمؤكدا أن عملية االالقصوى من النمو 
ا انعكس ممّ وق املسامهني، على حق لعائدعمالئه املتنامية و زيادة ا ة احتياجات قاعدةإدارته على االنتشار السريع لتلبي

تاجية الكلية و اإلن ولوجيإجيابا على مجيع مؤشرات البنك من كفاءة تقنية صافية و حجمية و كلية و تطور تكن
 للعوامل.

و الكويت و األهلي  على عكس البنوك السابقة فإن تراجع الكفاءة الكلية لبنوك األهلي األردين و البحرين     
        %31.6و  %10.3املتحد و الوطين املصري و قطر الدويل يفسره التغي السليب يف هذا املؤشر و املقدر ب 

خنفاض يف الكفاءة الكلية بالنسبة ، و يرجع سبب االهلذه البنوك على الرتتيب %21و  %17.6و  %2.3و 
 ةألهلي املتحد و قطر الدويل  يف األساس إىل التغي السليب يف الكفاءلبنوك األهلي األردين و البحرين و الكويت و ا

دخلي أو املخرجي، يف حني أّن اخنفاض الكفاءة الكلية للبنك الوطين احلجمية و التقنية الصافية سواء للتوجه امل
ظل احتفاظه بكفاءته املصري فيعود أساسًا إىل التغي السليب يف الكفاءة احلجمية للتوجهني املدخلي و املخرجي يف 

ندماج، لكن على الرغم من الرتاجع امللحوظ و املخرجي بعد اال ذات التوجه املدخلي %100التقنية الصافية التامة 
يف الكفاءة الكلية لبنوك األهلي األردين و األهلي املتحد و قطر الدويل إاّل أن التغي يف اإلنتاجية الكلية للعوامل كان 

      %35.6ندماج حتقيق تغي تكنولوجي إجيايب قدر ب ستطاع بنك األهلي األردين بعد االث امتفاوتا بينهما، حي
على حتوله حنو أداء أفضل )أفضل املمارسات( ساهم يف تطوير اإلنتاجية الكلية للعوامل  و الذي و إن دّل فإمّنا يدل

 %28.4 التقدم حنو أداء أفضل قدر ب ما تكنولوجيا قاده إىلأّما بنك األهلي املتحد فحقق تقد ،%21.6بنسبة 
، و هو ما سار عليه أيضا بنك قطر الدويل الذي حقق منوا يف %25.5الكلية للعوامل ب  إنتاجيتهأدى إىل تطور  و
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و التقدم  بعد االندماج و الذي يعود أساسا إىل التطور التكنولوجي الكبي %10.7اإلنتاجية الكلية للعوامل قدر ب 
  .%40.3الكفاءة )أفضل املمارسات( بنسبة  حنو حدود

ي فاءة بنك األهلؤشرات كماجع إن تراجع الكفاءة الكلية ال بّد أن يكون له ما يربّره على أرض الواقع، فرت      
جة ات كفاءهتا نتيعت مؤشر ارتف ندماج، فعلى عكس البنوك اليتة الظروف اليت متت فيها عملية االاألردين كان نتيج

متتالية وصلت  لسنوات خسائر حقق الذي بنك فيالدلفيا مع بنوك قوية فإن بنك األهلي األردين اندمج مع اندماجها
إدارة من قبل و تعيني جلنة  2003، ممّا دعا البنك املركزي إىل حل جملس إدارته يف عام 2001إىل مليون دينار عام 

ن مو مخسة إدارته  يس جملسل رئمتت من قب اك اختالساتالبنك املركزي لتسيي أعماله  اليت تبني من خالهلا أّن هن
م توفيق البنك  ظل عدمية يفموظفي البنك و أحيل امللف حينها إىل القضاء، و هو ما أثر سلبا على كفاءته احلج

سامهي بنك فيالدلفيا، دينار أردين مل 249 720ألف من أسهمه بقيمة  50بني إيراداته و مصروفاته حيث خصص 
أخرى ن آليات عالبحث  ائم وستمرار يف حتصيل الديون و تصويب الوضع القىل وقف عملية االندماج و االو دعوا إ

ائز لي األردين الفنك األهب أن أو اللجوء لقرار يدعوا إىل التصفية االختيارية، غي للمحافظة على استمرار البنك
ل التغي ا من خالهر جليظة موظفيه و هو ما و خرب  فيالدلفيابالصفقة مل يتواىن يف استغالل تكنولوجيا بنك 

 .%21.6منوا بنسبة  يت حققتمل الالتكنولوجي اإلجيايب الذي فاق الضعف و أّثر إجيابا على اإلنتاجية الكلية للعوا
يربّره من الواقع، فبعد ما البحرين و الكويت فله  الكلية و الصافية لبنكأّما عن الرتاجع يف مؤشر الكفاءة      

ستحواذ عليه من قبل بنك اإلمثار الذي حيظ بوجود عاملي استفاد من التعاون التكنولوجي بني البنكني، إاّل أن  اال
كفاءته احلجمية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي يف ظل انتشار الشركات التابعة الزميلة لبنك اإلمثار يف منطقة 

وروبا و إفريقيا اليت تؤثر على قدرة البنك على استغالل كل الشرق األوسط و آسيا املطلة على احمليط اهلادي و أ
حجمه لتعظيم إيراداته خاصة يف ظل دخوهلما إىل جماالت استثمارية جديدة، و قد جاء يف التقرير السنوي الصادر 

افر جهودنا عن بنك البحرين و الكويت أّن "الروابط الوثيقة مع بنك اإلمثار قد تتيح لنا فرصا كثية للعمل معه و لتض
من منطلق جوانب القوة اليت يتميز هبا البنكني، و ذلك من خالل دخول جماالت استثمارية جديدة و غيها من 
األعمال املصرفية"، و هو ما أكده تعليق رئيس جملس إدارة اإلمثار خالد عبد اهلل جناحي الصادر يف صحيفة الوسط 

ه عن عملية 1429مجادى الثاين  12املوافق ل  2008 يونيو 17الثالثاء  – 2111البحرينية يف عددها 
   بني كبار املسامهني يف بنك البحرين  االسرتاتيجياالستحواذ هاته قائال "تعد هذه العملية دليال واضحا على التعاون 

على  منو بنك البحرين و الكويت من أجل تعزيز الفائدة اليت تعود السرتاتيجيةو الكويت هبدف توفي قاعدة صلبة 
املسامهني، كما أكد أّن استثمار بنك اإلمثار يف واحد من املصارف الرائدة يف البحرين من شأنه دعم مكانتنا يف 

كفاءة التقنية الصافية فيجع ذلك إىل عدم لل بالنسبةمنطقة الشرق األوسط و آسيا املطلة على احمليط اهلادي"، أّما 
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اته و يعود ذلك أساسا إىل منو التكاليف التشغيلية لتستوعب منو مبادرات التوليف اجليد بني إيرادات البنك و مصروف
  حوافز املوظفني، باإلضافة إىل املزيد من التوسع يف األنشطة التجارية األساسية و البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

 و مرافق البنك.
ى بناء عل أيضا انلقطري كااألهلي  اإلفريقي الدويل والوطين و العريب  االحتادتطور مؤشرات الكفاءة لبنوك إن      

ندماج البنكي إثر فرض ، الذي يظهر طرق اال2003لسنة  88م من القانون رق 79و  41استغالهلم اجليد ملواد 
        ة  السوق احمللييفلعاملة نوك ااحلكومة املصرية حلد أدىن لرأس مال البنوك املصرية، اليت وضعت أمام عدد من الب

يان أضخم قادر ة يف كالصغي  بنوك قائمة بالفعل، لتنضم الكيانات معو خاصة الصغية منها إجراء عملية اندماج 
الوطين  الحتادابنكي  ار عليهسو هو ما  ،البنوك األفضل وضعا يف تلك الفرتة مع االندماجعلى املنافسة، من خالل 

و كذا بنك  ،لتوايلاعلى  يلو مصر أمريكا الدو  اإلسكندرية ن استحوذا على بنكالدويل الذيو العريب اإلفريقي 
ؤثر أكثر من ذلك سي فقط من بنك دلتا ألنه يدرك أن استحواذه على %20األهلي القطري الذي استحوذ على 

 إنقاذبة صفقة ان مبثالتا كعلى كفاءته، و على العكس من ذلك فإن استحواذ بنك األهلي املتحد على معظم بنك د
ملتحد اليت لبنك األهلي ا الكلية كفاءةعلى مؤشر ال لبنك الذي كان ضمن البنوك املهددة باإلفالس، ممّا أثر سلباً هلذا ا

درته قجة لضعف املخرجي نتي ومتأثرة بالرتاجع يف كفاءته احلجمية للتوجهني املدخلي  %2.3قليال بنسبة  اخنفضت
     لوجي التقدم التكنو  صافية وية الي اإلجيايب يف كفاءته التقنعلى استغالل كل حجمه لتعظيم إيراداته،  يف ظل التغ

 و اإلنتاجية الكلية للعوامل.   
يث اخنفضت  حلوطين، ويت استحواذ عليه من قبل بنك الكال مع بنك قطر الدويل الذي مت االكذلك سار احل      

ي و املخرجي على وجهني املدخلللت %1.7و  %2.8كفاءته الكلية نتيجة الخنفاض كفاءته احلجمية بنسبة 
لبسيط يف  التناقص اا أن الرتتيب، و هو ما يدل على اخنفاض قدرته على التحكم يف حجمه لتعظيم خمرجاته، كم

 نيبساب التوليف اجليد لتوسع على حيعكس تركيزه أكثر على ا %19.7و  %18.8كفاءته التقنية الصافية بنسبة 
ذ أصبح لكويت الوطين إا بنك اتلكهميمل مينعه من االستفادة من التكنولوجيا اليت  موارده و استخداماته، إاّل أن ذلك

، يف مجيع أحناء قطر اتيجيةاسرت صراف آيل يف مواقع  35يدير شبكة متنامية و ستة فروع و مراكز خدمة و أكثر من 
شهده البنك  مو الذيالن ىو هو ما انعكس على اإلنتاجية الكلية للعوامل اليت شهدت تغيا إجيابيا كمؤشر عل

 ئه الوصول إىلاح لعمالذي أتمستفيدا من الشبكة العاملية اليت جاءت نتيجة النتمائه لبنك الكويت الوطين و ال
 الشاملة و جملموعة من اخلدمات الدولية. اخلدمات
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الكلية  غي يف الكفاءةتدث  حيجع، ملأمام التغيات اليت شهدهتا الكفاءة الكلية للبنوك املندجمة بني منو و ترا     
         لصافية تقنية اال ماءهتو هذا يعود إىل حفاظهما على كفا لبنكي مصر و جمموعة سامبا املالية %100التامة 

ندماج عد االب أن البنك ركزو نفسر ذلك بندماج، توجهني املدخلي و املخرجي بعد االبال %100و احلجمية التامة 
عد امبا املالية بموعة سجمققته و احلفاظ على مكانته ضمن ركب البنوك الكفؤة، و هو ما ح البنكي على حتسني أداءه

، و هو %100لتامة لية اعلى بنك كريسينت التجاري الباكستاين حيث استطاعت احلفاظ كفاءهتا الك استحواذها
ن مق هو ما حتقّ و   سواء،لى حدّ عما يعود أساسا إىل احتفاظه بالكفاءة احلجمية التامة للتوجه املدخلي و املخرجي 

ك يف سنة ان ميتلكالذي   لتجاريبنك كريسينت المن القاعدة الكبية و املتنوعة من العمالء  االستفادةخالل 
طورت   ور، كماتشي، و الهأباد، و كرا إسالمفرعا منتشرا يف مخس مدن باكستانية رئيسية منها  18ستحواذ اال

نك  ريق اإلداري لبالف اتو خرب  لتوجهني املدخلي و املخرجي باالستفادة من مؤهالتا كفاءهتا التقنية الصافية ذات
فتا ما ا تكنولوجيا ملهد منوّ ان تشكريسينت للتوليف اجلّيد بني إيراداهتا و مصروفاهتا، و ممّا ال شك فيه أن باكست

         املاسية(  ذهبية و)ال يزةساعد جمموعة سامبا على تطوير منظومتها اإللكرتونية و تقدمي خدمات مصرفية متم
      يل جهزة الصرف اآلع عرب أإليدا دخاري، و خدمات اات املصرفية اهلاتفية و الذرع االئتماين و التأمني االو اخلدم

عد بلكلية للعوامل تاجية ااإلن منو خدمة التحويل السريع لألموال و تدقيق التوقيع آليا، و هو ما ساهم يف الرفع 
ستثمارية بنك االتمرة حملفظة البة املسمراقللج عرب تبين سامبا إلجراءات رقابية و ائتمانية دقيقة و تدابي احرتازية ندما اال

 %1.5 ب جملموعة سوىاأرباح  رتاجعللتخفيف من تأثي األزمة العاملية، ففي ظل اشتداد األزمة يف الربع الثالث مل ت
لعربية ململكة ااات املالية يف ألن يكون أوىل املؤسسات يف تقدمي اخلدم، و هو ما رشحه 2008عن الربع الثاين من 

 ألن 2011 أوت ّكنها يفمايي السعودية و أحد أكرب اجملموعات املالية يف الشرق األوسط،  فتحقيقها ألعلى املع
ت وائز اليت حتصلجلمن ا لعديداتكون ضمن قائمة العشرة األوائل ألكثر البنوك أمانا يف الشرق األوسط ناهيك على 

 عليها. 
  حتقق أيضا بعد استحواذ بنك مصر على بنك مصر اخلارجي حني حافظ على كفاءته التقنية الصافية ما و هو      

للتوجهني املدخلي و املخرجي على حّد سواء حمافظا بذلك على كفاءته الكلية التامة  %100و احلجمية التامة 
ل يف إطار دعم توسعات البنك اليت ستكون مبثابة نواة للتحول إىل بنك ستحواذ هذه تدخ، فعملية اال100%

احلجمية التامة، كما  انعكس على نتائج الدراسة من خالل حفاظه على الكفاءةما إقليمي داخل املنطقة و هو 
عض بيوت اخلربة حلة ببنة يف هذه املر استعإلداري يف ظل االستحواذ إىل التغيي على الصعيدين املايل و اهدف هذا اال
كس ذلك على الكفاءة التقنية عمشروعات كثية جّدا على مستوى كل اإلدارات لين لتطويرستشارة و شركات اال

الصافية الذي حافظت على استقرارها عند القيم القصوى، كما استفاد البنك من التطور التكنولوجي الذي برز جليا 



 حليل كف اءة االندماج البنكيت                                     صل الثاني:             الف  -لثالباب الثا

 
347 

و أمن  اآليليجة لعمليات املراجعة الذي مست كل أنظمة احلاسب نت %17.5يف نتائج الدراسة من خالل منو بلغ 
 .%17.5املعلومات، لينعكس كل ذلك على اإلنتاجية الكلية للبنك اليت حققت منوا قدره 

 حسين. يات التإمكان وبنوك المندمجة و غير المندمجة التحليل التغيرات في كفاءة المطلب الثاني: 
يات ر أثر هذه التغا بتقديتبع هذمل ي   ندماج يبقى غي كاف ماالبنوك بعد اال كفاءة  إن احلكم على التغيات يف     

ة عند نوك غي املندجممع الب ارنتهاعن حتديد موقعها من خالل مق واننتعلى مكانتها ضمن بقية البنوك، ممّا جعلنا ال 
 اءةعدم الكفمصادر  ل حتديدن أجاحلجمية، م الصافية و التقنية التغيات اليت تطرأ على الكفاءة الكلية و مستويات

 الكفاءة.  ودحد تشكلو اقرتاح التحسينات استنادا إىل البنوك املرجعية اليت 
 الفرع األول: تحليل التغيرات في الكفاءة للبنوك المندمجة و غير المندمجة.

حاق بركب تها الل مقدميف يأيت و ندماج البنكي إىل حتقيق جمموعة من األهدافالل االتسعى البنوك من خ     
 جمية، و تقدميية و احللصافاالتقنية  ةالبنوك األكثر كفاءة من خالل حتسني كفاءهتا الكلية اليت تتضمن الكفاء

ن ات اليت ميكن أالبتكار امن  ل االستفادةخدمات بنكية متطورة و تدعيم إدارة خماطرها و رقابتها البنكية من خال
 لبنوك. ندماج هلذه امينحها اال

حديد ندماج، لتعد االندجمة ب املاملندجمة و غي من خالل هذا اجلزء سنقوم بعرض التغيات اليت شهدهتا البنوك     
 موقع البنوك املندجمة من هذه التغيات من خالل اجلدول التايل:
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 .مجةندو غير المة للبنوك المندمج(: مؤشر مالمكويست و مركباته 16-6الجدول رقم )
التغير في  الرقم

الكفاءة الكلية 
 ذات التوجهين

       مدخلي ال
 مخرجيالو 

 
 ةالتغير الكفاءة التقنية الصافي

 
 التغير الكفاءة الحجمية

 
التغير 

 التكنولوجي

 
التغير في 

الكلية اإلنتاجية 
 للعوامل

   مخرجي مدخلي مخرجي مدخلي 
1 SBB 1.43 SBB 1.45 SBB 1.41 GIB 1.17 AIBA 1.16 ANB 2.18 ANB 2.25 

2 AAIB 1.16 AUB 1.10 AUB 1.20 AAIB 1.16 GIB 1.12 SFG 1.83 SFG 1.83 

3 FHBT

E 

1.10 QAB 1.07 NBA 1.08 FHBT

E 

1.08 FHBT

E 

1.08 NCM 1.77 SBB 1.81 

4 QNB 1.06 NBA 1.06 QAB 1.07 QNB 1.04 QNB 1.04 FHBT

E 

1.57 FHBT

E 

1.73 

5 QAB 1.05 NBB 1.04 AJB 1.05 HSBC 1.03 HSBC 1.02 NBB 1.48 NBB 1.47 

6 ANB 1.02 UNB 1.03 NBB 1.03 SIB 1.006 SBB 1.01 SIB 1.46 SIB 1.45 

7 UNB 1.008 ANB 1.02 ANB 1.02 ANB 1.00

1 

JIB 1.007 FHBTJ 1.42 FHBTJ 1.40 

8 SFG 1.00 QNB 1.02 HBT

E 

1.02 SFG 1.00 ANB 1.001 BBK 1.42 NCM 1.40 

9 BM 1.00 FHB

TE 

1.01 QNB 1.01 BM 1.00 SFG 1.00 QIB 1.40 SIB 1.37 

10 SIB 0.99 AJB 1.01 UNB 1.01 DB 0.99 BM 1.00 FGB 1.38 AAIB 1.36 

11 NBB 0.99 FGB 1.00 SIB 1.006 CAB 0.99 UNB 0.99 DB 1.35 QAB 1.35 

12 FGB 0.99 CAB 1.00 FGB 1.00 FGB 0.99 FHBTJ 0.99 JAB .351 QNB 1.30 

13 FHBTJ 0.98 SFG 1.00 CAB 1.00 FHBTJ 0.98 BC 0.99 AJB 1.32 UNB 1.28 

14 AUB 0.97 NC

M 

1.00 SFG 1.00 SBB 0.98 FGB 0.99 JIB 1.32 JAB 1.25 

15 HSBC 0.92 AAI

B 

1.00 NCM 1.00 QAB 0.98 SIB 0.98 NBA 1.31 JAB 1.21 

16 NBA 0.91 NBE 1.00 AAI

B 

1.00 UNB .970 QAB 0.98 QCB 1.31 AJB 1.21 

17 AJB 0.91 BM 1.00 NBE 1.00 QIB 0.97 QIB 0.98 CAB 1.31 NBA 1.21 

18 JAB 0.89 AIB 1.00 BM 1.00 SBB 0.96 DB 0.98 AUB 1.28 BM 1.17 

19 CAB 0.89 QCB 1.00 AIB 1.00 JIB 0.95 JAB 0.96 QAB 1.28 CAB 1.17 

20 JIB 0.86 FHB

TJ 

0.99 QCB 1.00 NBB 0.95 NBB 0.95 UNB 1.27 HSBC 1.15 

21 QCB 0.82 SIB 0.98 FHB

TJ 

0.99 JAB .0.93 CAB 0.89 BC 1.26 JIB 1.14 

22 NBE 0.82 JAB 0.95 JAB 0.92 BBK 0.91 AJB 0.87 SBB 1.26 QIB 1.10 

23 NCM 0.79 JIB 0.90 HSB

C 

0.89 AJB 0.90 NBA 0.84 HSBC 1.25 QCB 1.08 

24 QIB .780 HSB

C 

0.88 JIB 0.85 CAB 0.89 BBK 0.83 AIB 1.24 DB 1.05 

25 DB 0.78 QIB 0.81 BBK 0.81 AUB 0.88 QCB 0.82 QNB 1.22 BBK 0.97 

26 BC 0.72 DB 0.78 QIB 0.80 NBA 0.86 NBE 0.82 GIB 1.22 BC 0.91 

27 BBK 0.68 BBK 0.75 DB 0.79 QCB 0.82 AUB 0.81 CAB 1.20 NBE 0.87 

28 AIB 0.67 SBB 0.75 SBB 0.72 NBE 0.82 NCM 0.79 BM 1.17 AIB 0.83 

29 GIB 0.66 GIB 0.56 CAB 0.63 NCM 0.79 CAB 0.76 AAIB 1.17 GIB 0.80 

30 CAB 0.48 CAB 0.48 GIB 0.58 AIB 0.67 AIB 0.67 NBE 1.06 CAB 0.58 

 .(8،7ني )عتماد على امللحقطالب باالمن إعداد ال المصدر:
كب ستفادة من ظاهرة اللحاق بر العديد من البنوك استطاعت اال( يتضح أن 16-6من خالل اجلدول رقم )     

ندماج البنكي للبنوك من خالل النمو يف الكفاءة الكلية، حيث استطاعت بنوك العريب البنوك الكفؤة اليت مينحها اال
ملراتب األوىل من حيث التغي اإلجيايب يف الكفاءة الكلية، اإلفريقي الدويل و األهلي القطري و اإلحتاد الوطين احتالل ا

ندماج للتحرك حنو البنوك األكثر كفاءة بوتية أكرب من بقية ل هذه البنوك املندجمة ملزايا االو الذي نفسره باستغال
تغيات اإلجيابية من خالل ال عينة الدراسة يف التفوق الذي حققته هذه البنوك على معظم البنوك ذلك البنوك، و جتّلى
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( ضمن 2يف الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية أو يف أحدمها، حيث حقق بنك العريب اإلفريقي الدويل املرتبة الثانية )
التغي اإلجيايب يف الكفاءة الكلية، و هذا بفضل املرتبة املتقدمة اليت حققها من حيث  حيثالبنوك عينة الدراسة من 

     ( 1قنية الصافية اليت استطاع احلفاظ عليها عند مستوياهتا القصوى، ناهيك عن املرتبة األوىل )التغي يف الكفاءة الت
( اليت احتّلها ضمن البنوك عينة الدراسة من حيث التغي اإلجيايب يف الكفاءة احلجمية ذات التوجهني 2و الثانية )

( ضمن البنوك عينة 5ري حتقيق املرتبة اخلامسة )املخرجي و املدخلي على الرتتيب، كما استطاع بنك األهلي القط
    الدراسة من حيث التغي اإلجيايب يف الكفاءة الكلية و هذا بفضل التغيات اليت طرأت على كفاءته التقنية الصافية 

ن ( ضم4( و الرابعة )3و احلجمية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي، حيث استطاع البنك حتقيق املرتبة الثالثة )
البنوك عينة الدراسة من حيث التغي اإلجيايب يف الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي على 
الرتتيب، كما استطاع البنك حتقيق مرتبة متقدمة من حيث البنوك األقل تراجعا يف الكفاءة احلجمية من خالل 

ندماج،     تراجعت كفاءهتا احلجمية بعد االخرجي ضمن البنوك اليت( للتوجهني املدخلي و امل2احتالله للمرتبة الثانية )
( ضمن البنوك عينة الدراسة من حيث التغي 7الوطين حمتالًّ املرتبة السابعة ) االحتادو على درب التفوق سار بنك 

التقنية الصافية ذات  احملّققة على مستوى كفاءته ةاإلجيايب يف الكفاءة التقنية الكلية، و هذا بفضل نتائجه اإلجيابي
( على الرتتيب، باإلضافة إىل احتالله ملراتب 10( و العاشرة )6التوجهني املدخلي و املخرجي يف املرتبتني السادسة )

   ( 3متقدمة من حيث البنوك األقل تراجعا يف الكفاءة التقنية الصافية  ضمن البنوك عينة الدراسة يف املرتبتني الثالثة )
 على التوايل. (2و الثانية )

ندماج رى لالصية إجيابية أخبرزت خااج أندماملندجمة و غي املندجمة بعد اال إن التغيات يف الكفاءة الكلية للبنوك     
النسبة بلتقنية التامة الكفاءة ظ على اتتمثل يف عدم اقتصاره على حتسني الكفاءة البنكية و إمنّا أيضا احلفاو  ،البنكي

 بنك مصر الذين وملالية اسامبا  وعةمجمالوطين و  االحتادعليه بنوك  حدود الكفاءة، و هو ما كانتشكل  للبنوك اليت
قرار ستالنتيجة  ،امةلية التة الكمرجعا لكافة البنوك املندجمة و غي املندجمة حلفاظهم على الكفاء مميكن اعتباره

 ماج.ندرتتيب بعد االعلى ال خرجيوجه املدخلي و املذات الت التامة مكونيها من الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية
و على عكس البنوك اليت حققت تغيا إجيابيا يف الكفاءة الكلية نافست من خالله البنوك غي املندجمة، حققت      

بنوك األهلي املتحد البحرين و األهلي األردين و الوطين املصري و قطر الدويل و البحرين و الكويت تراجعا يف 
ندماج، إاّل أهنا استطاعت أن تنافس بعض البنوك غي املندجمة اليت حققت تراجعا أكرب يف الكلية بعد االلكفاءة ا

( بنك تراجعا أكرب من الرتاجع الذي حققه بنك األهلي 16ندماج، حيث حقق ستة عشر )عد االالكفاءة الكلية ب
التغي اإلجيايب يف الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجهني ( من حيث 2املتحد، و هذا بفضل احتالله للمرتبة الثانية )
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املدخلي و املخرجي يف ظل تراجع ترتيبه من حيث كفاءته احلجمية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي ضمن البنوك 
 عينة الدراسة.

بفضل  و هذااألردين،  ( بنك تراجعا أكرب من الرتاجع الذي حققه بنك األهلي12كما حّقق اثين عشر )      
ني ت التوجهلكفاءة التقنية الصافية ذا( من حيث البنوك األقل تراجعا يف ا2( و الثانية )3احتالله للمرتبتني الثالثة )

( 9) ةالتاسع( و 12) رثانية عشالني إىل املرتبت ب ضمن البنوك عينة الدراسة، باإلضافةاملدخلي و املخرجي على الرتتي
لرتتيب ضمن اجي على املخر  وقل تراجعا يف الكفاءة التقنية الصافية ذات التوجهني املدخلي البنوك األمن حيث 

 البنوك عينة الدراسة.
لكلية قت تراجعا يف الكفاءة التقنية ا( ضمن البنوك اليت حقّ 13أّما البنك الوطين املصري فحّقق املرتبة الثالثة )     

ءته احلجمية رفته كفا الرتاجع الذي ععا أكرب، و يعود هذا الرتاجع أساسا إىل( بنوك حقّقت تراج8تاركًا وراءه مثانية )
 %100قصوى ويات الملستحتفاظ بااستطاع بفضل االندماج اال ذات التوجهني املدخلي و املخرجى رغم أن البنك

 ندماج. توجهني املدخلي و املخرجي بعد االللكفاءة التقنية الصافية ذات ال
األخرى  لبنوك املندجمةارنة بالية مققطر الدويل و البحرين و الكويت األكثر تراجعا يف الكفاءة الكو يبقى بنكي      

عد ب ممّا حققه هذين البنكني ( بنوك حّققت تراجعًا أكرب3( بنوك و ثالث )06تاركني و راءمها على الرتتيب ستة )
افية ءة التقنية الص الكفاغي يفبنكني من حيث التتأخر نوعًا ما الذي أحرزه هذين الندماج، و يعود ذلك إىل الاال

حلجمية ذات الكفاءة اة أقل ندماج، و بدرجاالذات التوجهني املدخلي و املخرجي ضمن البنوك عينة الدراسة بعد 
 اج.ندمنكني بعد االذين البة هلية الصافيالتوجه املدخلي و املخرجي اليت كانت أقل تراجعا مقارنة بالكفاءة التقن

ندماج على  الابية لار اإلجين تستفيد من اآلثمن خالل ما سبق يتضح جليًا أن البنوك املندجمة استطاعت أ     
الصافية  لكفاءة التقنيةغيات اتنافس تكفاءهتم التقنية الصافية ذات التوجه املدخلي و املخرجي حمّققة تغيات إجيابية 

دخلي امل لتوجهتقنية الصافية ذات ااءة الققت تغيا إجيابيا يف الكف( بنوك ح10للبنوك غي املندجمة، فمن بني عشرة )
ّقق تغيا إجيابًيا يف الكفاءة ح( بنك 11حتقيق تغي إجيايب، و من بني إحدى عشر ) مندجمة ( بنوك3استطاع ثالثة )

الل ذلك على خ متقدمني من ( بنوك حتقيق تغي إجيايب،3التقنية الصافية ذات التوجه املخرجي استطاع ثالثة )
مصر  لوطين املصري واامبا و وعة سالعديد من البنوك عينة الدراسة، كما استطاع بنوك العريب اإلفريقي الدويل و جمم

صافية التامة قنية الة التاحلفاظ على مكانتها ضمن البنوك اليت تشكل حدود الكفاءة من خالل حتقيقها للكفاء
( 16-6ول رقم )يف اجلد افية)التغي يف الكفاءة التقنية الص ندماجاال توجهني املدخلي و املخرجي بعدلل 100%

 .يساوي الواحد(
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يا يل استغالل مزاقي الدو إلفريو هو ما كان عليه احلال بالنسبة للكفاءة احلجمية حيث استطاع بنك العريب ا     
ية بق منافسا بذلك ملخرجي،اي و ملدخلندماج البنكي لتحقيق تغيات إجيابية يف الكفاءة احلجمية ذات التوجهني ااال

       ( للتوجهني املخرجي 2الثانية ) و( 1البنوك اليت حققت تغيات إجيابية يف هذا املؤشر و حمتال للمرتبتني األوىل )
على  لتوجهني املخرجي و املدخليل( بنوك حققت تغيا إجيابيا 7( و سبعة )8) انيةو املدخلي على الرتتيب من بني مث

توجهني املدخلي لل %100 ةمحلفاظ على الكفاءة احلجمية التاتوايل، كما استطاعت جمموعة سامبا و بنك مصر اال
( وفقا للتوجه املدخلي للبنكني 9ة )( و التاسع8ندماج، ما مكنهما ألن حيتاّل املرتبتني الثامنة )و املخرجي بعد اال

 ، ممّاكذلك  نكني على الرتتيب( وفقا للتوجه املخرجي للب10( و العاشرة )9على الرتتيب، و املرتبتني التاسعة )
 .اخنفاضاعا أو ة ارتفاحلجميرشحهما ألن يكونا مرجعا لبقية البنوك عينة الدراسة من حيث التغي يف الكفاءة ا

     دويل الألردين و قطر ألهلي انوك او على ذكر الرتاجع يف الكفاءة التقنية الصافية، فرغم الرتاجع الذي عرفه ب     
نية ملدخلي حقق مثالتوجه الوفقا ندماج إاّل أّن هناك بنوك أخرى عرفت تراجعا أكرب، فو البحرين و الكويت بعد اال

تراجعا أكرب من الرتاجع الذي  ( بنوك5تراجعا أكرب من الرتاجع الذي عرفه بنك األهلي األردين و مخس )بنوك ( 8)
ق ، أما و فبحرين و الكويتك تراجعا أكرب من الرتاجع الذي حققه بنك ال( بنو 3حققه بنك قطر الدويل و ثالث )

وك ( بن5س )هلي األردين و مخ( أيضا تراجعا أكرب من الرتاجع الذي عرفه بنك األ8التوجه املخرجي فحقق مثانية )
اجع الذي حققه أكرب من الرت  ( بنوك تراجعا4أيضا تراجعا أكرب من الرتاجع الذي حققه بنك قطر الدويل و أربع )

 بنك البحرين و الكويت.
بعة اسة، فمن بني سنة الدر وك عيأّما من حيث مكانة التغيات يف الكفاءة احلجمية للبنوك املندجمة ضمن البن     

ا يقي الدويل تغيً يب اإلفر العر  ( بنوك حققت تغيا إجيابيا يف الكفاءة احلجمية ذات التوجه املدخلي حقق البنك7)
ي اإلجيايب ا من حيث التغنوك، أمّ لب البحمتالًّ بذلك املرتبة الثانية ضمن البنوك عينة الدراسة يف ظل تراجع أغإجيابيا 

يفسر  ون منازع، ممّاألوىل دارتبة يف الكفاءة احلجمية ذات التوجه املخرجي فحقق البنك العريب اإلفريقي الدويل امل
 لك.ذول إىل الوص ندماج البنكي قير و مدى فعالية االحيث هذا املؤش التحسن يف ترتيب هذا البنك من

ضمن  ع حتسني ترتيبهي استطا ج الذأمام هذه التغيات اإلجيابية و التحسن الكبي يف كفاءة هذا البنك املندم      
 ةوك غي املندجميد البنالعد البنوك عينة الدراسة من حيث هذا املؤشر، تفوقت بعض البنوك املندجمة األخرى على

ندماج زايا االمفيد من تست شر، ما جعلهالتحقيقها لرتاجع أقل من الرتاجع الذي حققته هذه البنوك يف هذا املؤ 
 .البنكي يف جتنب الرتاجع الكبي يف هذا املؤشر منافسة بذلك البنوك غي املندجمة
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لبنوك عينة ا ضمن احدمهو ر على عكس البنوك املندجمة السابقة استطاعت جمموعة سامبا املالية و بنك مص     
ج، ما جعلهما يتوسطان ندما من خالل اال %100الدراسة أن حيافظا على كفاءهتما احلجمية عند القيم القصوى 

 جمية.احل ءهتاراجعت كفات و األخرى اليت تغيا إجيابيا تبني تلك اليت حققمن ترتيب البنوك عينة الدراسة 
 ندماج البنكي.لممكنة بعد االالمقترحة ا  الفرع الثاني: التحسينات

    تدين الكفاءة  د مصادر حتديإذا مل تسعى الدراسة إىل ندماج يبقى غي كافبعد اال إن حتديد مؤشر الكفاءة     
دام صول إليه باستخننا الو ا ميكمو تقدمي املقرتحات املمكنة للتحسني استنادا إىل البنوك املرجعية الكفؤة، و هو 

رى عينة مرجع لعدة بنوك أخالذي يظهر البنوك ذات الكفاءة القوية ك (DEA)لتطويقي للبيانات أسلوب التحليل ا
ءهتا ب يف تطوير كفاليت ترغفؤة ان تكون مرجعا للعديد من البنوك غي كالدراسة، كما ميكن لبنوك أخرى أقل كفاءة أ

 على األقل إىل املستويات املقبولة. 
 غىن عن اقرتاح علها يفا جيممّ ندماج و هو ما ميكن أن يتحقق متاما هتا بعد االالبنوك إىل حتسني كفاءهتدف     

نوك  يصل هبذه البالحتسنا  ندجمة، إال أنه أحيانا ميكن أن تشهد البنوك املالل مرحلة التقييمخعلى األقل  حتسينات
ء على بنوكها بنا حسنيللت اتحقرتاا تبحث عن اجعا يف مؤشر كفاءهتا ممّا جيعلهاإىل الكفاءة التامة أو تشهد تر 

 املرجعية.
 اج.ندماال أوال: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات بنك األهلي األردني بعد

    جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات باال     
األهلي  بنكلية مرجعًا لبا املاة سامو التمويل اإلمارايت و قطر الوطين و جمموع و اليت اعتربت بنوك اإلسكان للتجارة

ي الفوائد  يف من غملصار انات املمكنة على مصاريف الفوائد و يندماج، سنقوم باقرتاح التحساألردين بعد اال
 ايل: كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات على النحو الت

 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك األهلي األردني: -أ
قتصاديات احلجم املتغية  اوفق  %100إذا أراد بنك األهلي األردين الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      

(VRS) صاريف مند و املالفوائ صاريفعليه تدنية م ،ندماجبعد اال بناء على بنوكه املرجعية ذات التوجه املدخلي 
 غي الفوائد كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 (: التحسينات المقترحة على مدخالت بنك األهلي األردني.17-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                             

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية تغيراتالم البنك
 

بنك األهلي 
 ردنياأل

 183.19 0.000 0.000 183.19 إيرادات الفوائد املخرجات
 74.029 28.079 0.000 45.950 اإليرادات من غي الفوائد

 43.115 0.000 -30.065 73.180 مصاريف الفوائد املدخالت
 52.277 0.000 -36.453 88.730 ائداملصاريف من غي الفو 

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
من  ندماجالبعد ا التامة ةالتقني ( ميكن لبنك األهلي األردين حتقيق الكفاءة17-6من خالل اجلدول رقم )     

الفوائد بقيمة  مليون دوالر أمريكي، و املصاريف من غي 30.065خالل ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة 
قيم من إيرادات لكل منهما، وهذا للحصول على نفس ال %41.08مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  36.453

ل ظت من غي الفوائد، يف مليون دوالر أمريكي كإيرادا 74.029مليون دوالر أمريكي و  183.19الفوائد بقيمة 
ئد ليس له ي الفواغدات من ي يعرب عن نقص يف اإليرامليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ و الذ 28.079وجود  

 عالقة بالتغي يف املدخالت.
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك األهلي األردني: -ب

قتصاديات احلجم املتغية  اوفق  %100إذا أراد بنك األهلي األردين الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      
(VRS)  ات من وائد و اإليراددات الفن إيراندماج عليه الرفع مبعد اال املخرجي، بناء على بنوكه املرجعيةذات التوجه

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  الفوائد غي
 (: التحسينات المقترحة على مخرجات بنك األهلي األردني.18-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                            
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك األهلي 
 ردنياأل

 321.642 0.000 138.452 183.190 إيرادات الفوائد املخرجات
 104.926 24.248 34.728 45.950 اإليرادات من غي الفوائد

 73.180 0.000 0.000 73.180 مصاريف الفوائد املدخالت
 88.730 0.000 0.000 88.730 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
من  ندماجبعد اال التامة التقنية ( ميكن لبنك األهلي األردين حتقيق الكفاءة18-6من خالل اجلدول رقم )     

 أمريكي كمصاريفمليون دوالر  88.730أمريكي كمصاريف الفوائد و مليون دوالر  73.180خالل استخدام 
          ، %75.57مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  138.452من غي الفوائد، للّرفع من إيرادات الفوائد بقيمة 
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، منهما %28.34ي أي بنسبة تفوق الضعف ب مليون دوالر أمريك 58.976و اإليرادات من غي الفوائد بقيمة 
 .%52.77مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ يف اإليرادات من غي الفوائد أي بنسبة  24.248

 اج.ندماال الوطني بعد االتحادثانيا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات بنك 
    جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)انات عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيباال     

 االحتادبنك لدويل مرجعًا لفريقي ا اإلو اليت اعتربت بنوك اإلسكان للتجارة و التمويل اإلمارايت و قطر الوطين و العريب
الفوائد  ي يف من غملصار نات املمكنة على مصاريف الفوائد و ايندماج، سنقوم باقرتاح التحسبعد اال الوطين

 ايل: كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات على النحو الت
 الوطني: االتحادالتحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك  -أ

ندماج وفق اقتصاديات احلجم بعد اال %100الوطين الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة  االحتادميكن لبنك      
صاريف من ئد و املصاريف الفواذات التوجه املدخلي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل تدنية م (VRS)غية  املت

 غي الفوائد كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 الوطني. االتحاد(: التحسينات المقترحة على مدخالت بنك 19-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                            
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك اإلتحاد 
 الوطني

 904.440 0.000 0.000 904.440 إيرادات الفوائد املخرجات
 194.152 48.862 0.000 145.920 اإليرادات من غي الفوائد

 285.241 0.000 -117.709 402.950 مصاريف الفوائد املدخالت
 143.403 0.000 -59.177 202.580 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ن خالل مندماج ة بعد االة التامالتقني الوطين حتقيق الكفاءة االحتاد( ميكن لبنك 19-6من خالل اجلدول رقم )     

 59.177فوائد بقيمة مليون دوالر أمريكي، و املصاريف من غي ال 117.709ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة 
بقيمة  إيرادات الفوائد لكّل منهما، وهذا للحصول على نفس القيم من %29.21مليون دوالر أمريكي أي بنسبة 

ود  وائد، يف ظل وجن دوالر أمريكي كإيرادات من غي الفمليو  194.152مليون دوالر أمريكي و  904.440
يس له عالقة للفوائد اغي  مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ و الذي يعرب عن نقص يف اإليرادات من 48.862

 بالتغي يف املدخالت.
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 الوطني: االتحادالتحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك  -ب
ندماج وفق اقتصاديات احلجم بعد اال %100الوطين الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة  االحتادميكن لبنك      

اإليرادات من  و لفوائد ن إيرادات اذات التوجه املخرجي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل الرفع م (VRS)املتغية  
 غي كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 الوطني. االتحادلمقترحة على مخرجات بنك (: التحسينات ا20-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك اإلتحاد 
 الوطني

 1299.336 0.000 394.896 904.440 رادات الفوائدإي املخرجات
 275.593 66.866 63.436 145.290 اإليرادات من غي الفوائد

 402.950 0.000 0.000 402.950 مصاريف الفوائد املدخالت
 202.580 0.000 0.000 202.580 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم  من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ن خالل ندماج مة بعد االطين حتقيق الكفاءة التامالو  االحتاد( ميكن لبنك 20-6من خالل اجلدول رقم )     

       يون دوالر أمريكي مل 402.950استخدام نفس القيم من مصارف الفوائد و مصاريف من غي الفوائد بقيمة 
مليون دوالر  394.896دات الفوائد بقيمة على الرتتيب، للّرفع من إيرامليون دوالر أمريكي  202.580و 

ر أمريكي أي بنسبة مليون دوال 130.302، و اإليرادات من غي الفوائد بقيمة %43.66أمريكي أي بنسبة 
ي بنسبة لفوائد أمليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ يف اإليرادات من غي ا 66.866منهما  89.68%
46.02%. 

 دماج.ناال الممكنة على متغيرات بنك البحرين و الكويت بعدثالثا: التحسينات المقترحة 
   جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات باال     

بنك جعًا لمارايت مر ويل اإلالتم و اليت اعتربت بنوك اخلليج و قطر التجاري و العريب الوطين و اإلسكان للتجارة و
املدخلي، و بنوك قطر  ذات التوجه (VRS)قتصاديات احلجم املتغية و فق ا ندماجبعد اال البحرين و الكويت

جم قتصاديات احلق او ف ماجندالابعد  التجاري و اإلسكان للتجارة و التمويل اإلمارايت و العريب الوطين مرجعًا له
ريف من و املصا يف الفوائدنات املمكنة على مصار يقرتاح التحسذات التوجه املخرجي، سنقوم با (VRS)املتغية 

 ايل: نحو التلى الغي الفوائد كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات ع
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 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك البحرين و الكويت: -أ
اج وفق اقتصاديات ندمعد االب %100ل إىل الكفاءة التقنية التامة الوصو  ميكن لبنك بنك البحرين و الكويت     

املصاريف  ولفوائد نية مصاريف اذات التوجه املدخلي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل تد (VRS) احلجم املتغية
 من غي الفوائد كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 ترحة على مدخالت بنك البحرين و الكويت.(: التحسينات المق21-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                            

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك البحرين 
 و الكويت

 0.000 0.000 0.000 247.100 ادات الفوائدإير  املخرجات
 0.000 0.000 0.000 103.770 اإليرادات من غي الفوائد

 0.000 0.000 -29.791 90.610 مصاريف الفوائد املدخالت
 0.000 0.000 -41.559 126.400 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
بعد  %100 التامة ةالتقني ( ميكن لبنك البحرين و الكويت حتقيق الكفاءة21-6ل اجلدول رقم )من خال   
صاريف من غي الفوائد مليون دوالر أمريكي، و امل 29.791ندماج من خالل ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة اال

فس القيم من نلى لكّل منهما، وهذا للحصول ع %32.87مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  41.559بقيمة 
كي كإيرادات من غي مليون دوالر أمري 194.152مليون دوالر أمريكي و  247.100إيرادات الفوائد بقيمة 

 الفوائد.
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك البحرين و الكويت: -ب

احلجم اج وفق اقتصاديات ندمالبعد ا %100ميكن لبنك األهلي األردين الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      
اإليرادات من  لفوائد واإيرادات  ( ذات التوجه املخرجي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل الرفع منVRS) املتغية

 غي كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 (: التحسينات المقترحة على مخرجات بنك البحرين و الكويت.22-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                            
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك البحرين 
 و الكويت

 346.780 7.135 92.545 247.100 إيرادات الفوائد املخرجات
 142.634 0.000 38.864 103.770 ت من غي الفوائداإليرادا

 90.610 0.000 0.000 90.610 مصاريف الفوائد املدخالت
 126.400 0.000 0.000 126.400 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
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بعد  %100 التامةقنية التيت حتقيق الكفاءة ( ميكن لبنك البحرين و الكو 22-6من خالل اجلدول رقم )     
مليون  90.610ة بقيم ندماج من خالل استخدام نفس القيم من مصارف الفوائد و مصاريف من غي الفوائداال

ليون م 99.68 فوائد بقيمةعلى الرتتيب، للّرفع من إيرادات ال مليون دوالر أمريكي 126.400دوالر أمريكي و 
ئد أي يف إيرادات الفوا مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ 7.135منهما ، %40.33ة دوالر أمريكي أي بنسب

ن دوالر أمريكي أي بنسبة مليو  38.864، كما ميكنه الّرفع من اإليرادات من غي الفوائد بقيمة %2.88بنسبة 
37.45%. 

 اج.ندماال رابعا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات بنك األهلي المتحد بعد
    جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات باال     

بعد  ي املتحدك األهل لبنو اليت اعتربت بنوك قطر الوطين و الوطين التجاري السعودي و اخلليج األول مرجعاً 
تجاري طر الوطين  و الوطين ال( ذات التوجه املدخلي، و بنوك قVRSقتصاديات احلجم املتغية )ا الندماج و فقاال

ية ات احلجم املتغقتصاديالقًا فو  ندماجبعد اال السعودي و مصر باإلضافة إىل الشركة العربية املصرفية مرجعًا له
(VRS) ن غي م ملصاريفد و انات املمكنة على مصاريف الفوائيذات التوجه املخرجي، سنقوم باقرتاح التحس

 لتايل: النحو الفوائد كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات على ا
 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك األهلي المتحد: -أ

 ندماج وفق اقتصادياتعد االب %100الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة  ميكن لبنك بنك البحرين و الكويت     
            لفوائد نية مصاريف اذات التوجه املدخلي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل تد (VRS) احلجم املتغية

 و املصاريف من غي الفوائد كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 (: التحسينات المقترحة على مدخالت بنك األهلي المتحد.23-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك األهلي 
 المتحد

 2946.957 369.677 0.000 2577.280 إيرادات الفوائد املخرجات
 625.170 0.000 0.000 625.170  الفوائداإليرادات من غي

 868.124 0.000 -207.306 1075.430 مصاريف الفوائد املدخالت
 562.158 0.000 -134.242 696.400 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
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ن خالل ندماج مبعد اال حتقيق الكفاءة التامة ( ميكن لبنك األهلي املتحد23-6من خالل اجلدول رقم )     
 134.242فوائد بقيمة مليون دوالر أمريكي، و املصاريف من غي ال 207.306ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة 

 اإليرادات من غي لكّل منهما، وهذا للحصول على نفس القيم من %19.27مليون دوالر أمريكي أي بنسبة 
ادات الفوائد، منها  مليون دوالر أمريكي كإير  2946.957ون دوالر أمريكي و ملي 625.170الفوائد بقيمة 
ي يالقة بالتغيس له علوائد مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ و الذي يعرب عن نقص يف إيرادات الف 369.677

 يف املدخالت.
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك األهلي المتحد: -ب

دماج وفق اقتصاديات احلجم نبعد اال %100بنك األهلي املتحد الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة ميكن ل     
اإليرادات من  ولفوائد ن إيرادات اذات التوجه املخرجي، بناء على بنوكه املرجعية من خالل الرفع م (VRS)املتغية  

 غي كما هو موضح يف اجلدول التايل:
 ينات المقترحة على مخرجات بنك األهلي المتحد.(: التحس24-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك األهلي 
 المتحد

 2784.920 0.000 207.640 2577.280 إيرادات الفوائد تاملخرجا
 675.537 0.000 50.367 625.170 اإليرادات من غي الفوائد

 1075.430 0.000 0.000 1075.430 مصاريف الفوائد املدخالت
 696.400 0.000 0.000 696.400 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ن خالل ندماج مة بعد اال( ميكن لبنك األهلي املتحد حتقيق الكفاءة التام24-6من خالل اجلدول رقم )     

     ليون دوالر أمريكي م 1075.430استخدام نفس القيم من مصارف الفوائد و مصاريف من غي الفوائد بقيمة 
مليون دوالر  207.640إيرادات الفوائد بقيمة  مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، للّرفع من 696.400و 

 لكليهما. % 8.05مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  50.367و اإليرادات من غي الفوائد بقيمة أمريكي 
 ندماج.اال خامسا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات مجموعة سامبا المالية بعد

 لبنوك عينة الدراسة، و اليتااملتعلقة مبجموعة  (DEA)ي للبيانات من خالل خمرجات أسلوب التحليل التطويق     
جه ذات التو  (VRS) ملتغيةجم اقتصاديات احلو فقًا ال ندماجبعد اال اعتربت جمموعة سامبا املالية مرجعًا لنفسها

 :ا يلياملدخلي و املخرجي، تظهر التحسينات املقرتحة يف املخرجات و املدخالت معدومة كم
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 حسينات المقترحة الممكنة على مدخالت مجموعة سامبا المالية:الت -أ
ندماج، ما جعلها مرجعا اال بعد %100التامة  التقنية لقد استطاعت جمموعة سامبا املالية حتقيق الكفاءة      

ره لتوجه املدخلي كما يظهذات ا (VRS)لنفسها و ال تستدعي اقرتاح حتسينات وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
 اجلدول التايل:

 (: التحسينات المقترحة على مدخالت مجموعة سامبا المالية.25-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                               

 القيم المقترجة اطؤالتب التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

مجموعة سامبا 
 المالية

 1310.000 0.000 0.000 1310.000 إيرادات الفوائد املخرجات
 381.340 0.000 0.000 381.340 اإليرادات من غي الفوائد

 143.920 0.000 0.000 143.920 مصاريف الفوائد املدخالت
 526.970 0.000 0.000 526.970 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ءة شكل حدود الكفااليت ت بنوكندماج ضمن الالية احلفاظ على مكانتها بعد االلقد استطاعت جمموعة سامبا امل     

عنية م خمرجاهتا ما جعلها غي ، فهي حتسن التوليف بني مدخالهتا و%100التامة  التقنية و هذا لتحقيقها للكفاءة
      ات الفوائد ن إيرادملقيم بالتحسني من حيث تدنية مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد لتحقيق نفس ا

 و اإليرادات من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات مجموعة سامبا المالية: -ب

علها تشكل مرجعا لنفسها و ال ندماج، ما جبعد اال %100لكفاءة التامة متكنت جمموعة سامبا املالية حتقيق ا     
 جي كما يظهره اجلدول التايل:ذات التوجه املخر  (VRS)تستدعي اقرتاح حتسينات وفقا القتصاديات احلجم املتغية 

 (: التحسينات المقترحة على مخرجات مجموعة سامبا المالية.26-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

مجموعة سامبا 
 المالية

 1310.000 0.000 0.000 1310.000 إيرادات الفوائد املخرجات
 381.340 0.000 0.000 381.340 ات من غي الفوائداإليراد

 143.920 0.000 0.000 143.920 مصاريف الفوائد املدخالت
 526.970 0.000 0.000 526.970 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
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 بنوك اليت تشكلضمن ال ندماجاحتفظت مبكانتها بعد اال ةاملاليلقد أظهرت نتائج الدراسة أن جمموعة سامبا      
ني مدخالهتا و خمرجاهتا ما ، فهي حتسن التوليف ب%100التامة  التقنية حدود الكفاءة و هذا لتحقيقها للكفاءة

من  متخدام نفس القيائد باسالفو  جعلها غي معنية بالتحسني من حيث الرفع من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي
 مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.

 ندماج.اال بعد دوليسادسا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات البنك العربي اإلفريقي ال
 لبنوك عينة الدراسة، و اليتااملتعلقة مبجموعة  (DEA)من خالل خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

ت ذا (VRS)تغية حلجم املايات قتصادو فقًا ال ندماجبعد اال تربت البنك العريب اإلفريقي الدويل مرجعًا لنفسهاع
 ما يلي:كدومة  التوجه املدخلي و املخرجي، تظهر التحسينات املقرتحة يف املخرجات و املدخالت مع

 لدولي:التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت البنك العربي اإلفريقي ا -أ
ندماج، ما جعله مرجعا لنفسه الابعد  %100لقد استطاع البنك العريب اإلفريقي الدويل حتقيق الكفاءة التامة       

ملدخلي كما يظهره اجلدول اذات التوجه  (VRS)و ال يستدعي اقرتاح حتسينات وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
 التايل:

 الدولي. حة على مدخالت البنك العربي اإلفريقي(: التحسينات المقتر 27-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                               

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
البنك العربي 

اإلفريقي 
 وليالد

 80.110 0.000 0.000 80.110 إيرادات الفوائد املخرجات

 13.410 0.000 0.000 13.410 اإليرادات من غي الفوائد

 49.190 0.000 0.000 49.190 مصاريف الفوائد املدخالت

 14.340 0.000 0.000 14.340 املصاريف من غي الفوائد

 .(9)رقم  من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ليت تشكل حدود لبنوك امن اضندماج بعد اال لقد استطاع البنك العريب اإلفريقي الدويل احلفاظ على مكانته     

     حيث تدنية مصاريف الفوائد ، فهو غي معين بالتحسني من%100التامة  التقنية الكفاءة و هذا لتحقيقه للكفاءة
الفرتة الل هذه خلفوائد ان غي ممن إيرادات الفوائد و اإليرادات و املصاريف من غي الفوائد، لتحقيق نفس القيم 

 حيسن التوليف بني مدخالته و خمرجاته. ألنه
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 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات البنك العربي اإلفريقي الدولي: -ب
ج، ممّا جعله يشكل مرجعا دما نبعد اال %100حتقيق الكفاءة التامة  من متكن البنك العريب اإلفريقي الدويل     

توجه املخرجي كما يظهره ذات ال (VRS)لنفسه و ال يستدعي اقرتاح حتسينات وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
 اجلدول التايل:

 الدولي. (: التحسينات المقترحة على مخرجات البنك العربي اإلفريقي28-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                             

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
البنك العربي 

اإلفريقي 
 الدولي

 80.110 0.000 0.000 80.110 إيرادات الفوائد املخرجات

 13.410 0.000 0.000 13.410 اإليرادات من غي الفوائد

 49.190 0.000 0.000 49.190 مصاريف الفوائد املدخالت

 14.340 0.000 0.000 14.340 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
 من البنوك اليتندماج ضاالعد بيقي الدويل احتفظ مبكانته لقد أظهرت نتائج الدراسة أن البنك العريب اإلفر      

وليف بني مدخالته           ، حيث استطاع الت%100التامة التقنية تشكل حدود الكفاءة و هذا لتحقيقه للكفاءة 
م لفوائد باستخدان غي امادات و خمرجاته ما جعله غي معين بالتحسني من حيث الرفع من إيرادات الفوائد و اإلير 

 ئد و املصاريف من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.نفس القيم من مصاريف الفوا
 دماج.نالا سابعا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات البنك الوطني المصري بعد

وعة البنوك عينة الدراسة أن املتعلقة مبجم( DEA)لقد اعتربت خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات       
 يقه للكفاءةذا لتحق، و هبالتحسينات سواء على مستوى املدخالت أو املخرجات البنك الوطين املصري غي معين

( VRS)تغية ات احلجم املما رشحه ألن يكون مرجعا لنفسه وفقا القتصادي ندماجبعد اال %100التامة  التقنية

 كما يلي:
 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت البنك الوطني المصري: -أ

ندماج، جعله غي املدخلي بعد اال وفقا للتوجه %100التامة  التقنية البنك الوطين املصري للكفاءة إّن حتقيق      
 دول التايل:كما يظهره اجل  (VRS)معين بالتحسينات املقرتحة وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
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 (: التحسينات المقترحة على مدخالت البنك الوطني المصري.29-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

البنك الوطني 
 المصري

 3879.92 0.000 0.000 3879.92 إيرادات الفوائد املخرجات

 349.380 0.000 0.000 349.380 اإليرادات من غي الفوائد

 2830.880 0.000 0.000 2830.880 مصاريف الفوائد املدخالت

 689.630 0.000 0.000 689.630 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
حيافظ على مكانته بعد  لهما جع %100التامة  التقنية لكفاءةا كن البنك الوطين املصري من حتقيقلقد مت     

جاته و ال ه و خمر دخالتمندماج ضمن البنوك اليت تشكل حدود الكفاءة، و بالتايل فهو حيسن التوليف بني اال
ن إيرادات مالقيم  ق نفسيستدعي التحسني من خالل تدنية مصاريف الفوائد و املصاريف من غي الفوائد لتحقي

 وائد و اإليرادات من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.الف
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات البنك الوطني المصري: -ب

، ما جعله يشكل مرجعا لنفسه   ندماجبعد اال %100التامة  التقنية متكن البنك الوطين املصري حتقيق الكفاءة     
ملخرجي كما يظهره اجلدول اذات التوجه  (VRS)ات احلجم املتغية و ال يستدعي اقرتاح حتسينات وفقا القتصادي

 التايل:
 (: التحسينات المقترحة على مخرجات البنك الوطني المصري.30-6الجدول رقم )

 مريكيملبالغ باملليون دوالر أا                                                                                              
 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

البنك الوطني 
 المصري

 3879.92 0.000 0.000 3879.92 إيرادات الفوائد املخرجات

 349.380 0.000 0.000 349.380 اإليرادات من غي الفوائد

 2830.880 0.000 0.000 2830.880 مصاريف الفوائد املدخالت

 689.630 0.000 0.000 689.630 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
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ليت تشكل حدود لبنوك امن اضندماج حافظ على مكانته بعد اال تبني نتائج الدراسة أن البنك الوطين املصري     
 الته و خمرجاته ما جعله غيفهو حيسن التوليف بني مدخ، %100التامة  التقنية الكفاءة و هذا لتحقيقه للكفاءة

 لقيم من مصاريفم نفس استخدامعين بالتحسني من حيث الرفع من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد با
 الفوائد و املصاريف من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.

 ندماج.اال ر بعدثامنا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات بنك مص
وعة البنوك عينة الدراسة أن املتعلقة مبجم (DEA)لقد اعتربت خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات       

 التقنية فاءةيقه للكلتحق بنك مصر ال يستدعي اقرتاح حتسينات سواء على مستوى املدخالت أو املخرجات، و هذا
 كما يلي:  (VRS)سه وفقا القتصاديات احلجم املتغية ما رشحه ألن يكون مرجعا لنف %100التامة 

 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك مصر: -أ
ندماج، جعله ال يستدعي اال وفقا للتوجه املدخلي بعد %100التامة  التقنية إّن حتقيق بنك مصر للكفاءة      

 :يظهره اجلدول التايلكما ( VRS)اقرتاح حتسينات وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
 (: التحسينات المقترحة على مدخالت بنك مصر.31-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                               
 المقترجةالقيم  التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

 بنك مصر
 1947.440 0.000 0.000 1947.440 إيرادات الفوائد املخرجات

 628.680 0.000 0.000 628.680 اإليرادات من غي الفوائد

 1450.280 0.000 0.000 1450.280 مصاريف الفوائد املدخالت

 394.940 0.000 0.000 394.940 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) ب باالعتماد على الملحقمن إعداد الطال
 من خاللة الكفاء حدود ندماج ضمن البنوك اليت تشكلمن احلفاظ على مكانته بعد اال إن متكن بنك مصر     

ريف من ريف الفوائد و املصا، جعله غي معين بالتحسني من حيث تدنية مصا%100التامة  التقنية حتقيقه للكفاءة
لتوليف األنه حيسن  فرتةهذه ال خالل من غي الفوائد قيم من إيرادات الفوائد و اإليراداتغي الفوائد، لتحقيق نفس ال

 بني مدخالته و خمرجاته.
 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك مصر: -ب

ه ألن  يستدعي اقرتاح حتسيناتندماج، جعله البعد اال %100التامة  التقنية متكن بنك مصر من حتقيق الكفاءة     
 ا يظهره اجلدول التايل:ذات التوجه املخرجي كم (VRS)يشكل مرجعا لنفسه وفقا القتصاديات احلجم املتغية 
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 (: التحسينات المقترحة على مخرجات بنك مصر.32-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                             

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

 بنك مصر
 1947.440 0.000 0.000 1947.440 إيرادات الفوائد املخرجات

 628.680 0.000 0.000 628.680 اإليرادات من غي الفوائد

 1450.280 0.000 0.000 1450.280 مصاريف الفوائد املدخالت

 394.940 0.000 0.000 394.940 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ل حدود ليت تشكابنوك ندماج ضمن الأن بنك مصر احتفظ مبكانته بعد االمن خالل نتائج الدراسة تبني      

 الته و خمرجاته ما جعله غي، فهو حيسن التوليف بني مدخ%100التامة  التقنية الكفاءة و هذا لتحقيقه للكفاءة
 لقيم من مصاريفم نفس استخدامعين بالتحسني من حيث الرفع من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد با

 الفوائد و املصاريف من غي الفوائد خالل هذه الفرتة.
 اج.ندماال نك قطر الدولي بعدتاسعا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات ب

    جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات باال     
بنك قطر لملالية مرجعًا اسامبا  موعةو اليت اعتربت بنوك قطر الوطين و اإلسكان للتجارة و التمويل اإلمارايت و كذا جم

 الفوائد  ف من غيملصارينات املمكنة على مصاريف الفوائد و ايندماج، سنقوم باقرتاح التحساالبعد  الدويل
 ايل: كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات على النحو الت

 التحسينات المقترحة الممكنة على مدخالت بنك قطر الدولي: -أ
 (VRS) ات احلجم املتغيةوفق اقتصادي %100ل إىل الكفاءة التقنية التامة ميكن لبنك قطر الدويل الوصو      

 املصاريف من غي و فوائديف الندماج، بناء على بنوكه املرجعية من خالل تدنية مصار ذات التوجه املدخلي بعد اال
 الفوائد كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 لى مدخالت بنك قطر الدولي.(: التحسينات المقترحة ع33-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                             

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك قطر 
 الدولي

 257.810 0.000 0.000 257.810 إيرادات الفوائد املخرجات
 91.968 23.578 0.000 68.390 اإليرادات من غي الفوائد

 56.002 0.000 -12.988 68.990 مصاريف الفوائد املدخالت
 76.028 0.000 -17.632 93.660 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) من إعداد الطالب باالعتماد على الملحق
ندماج عد االب %100ة التامة تحد حتقيق الكفاءة التقني( ميكن لبنك األهلي امل33-6قم )من خالل اجلدول ر      

ة غي الفوائد بقيم مليون دوالر أمريكي، و املصاريف من 12.988من خالل ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة 
ن إيرادات لقيم ملكّل منهما، وهذا للحصول على نفس ا %18.82مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  17.632

ات الفوائد، منها مليون دوالر أمريكي كإيراد 91.968مليون دوالر أمريكي و  257.810الفوائد بقيمة 
يس له عالقة للفوائد اغي  مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ و الذي يعرب عن نقص يف اإليرادات من 23.578

 بالتغي يف املدخالت.
 ى مخرجات بنك قطر الدولي:التحسينات المقترحة الممكنة عل -ب

 (VRS) ات احلجم املتغيةوفق اقتصادي %100ميكن لبنك قطر الدويل الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      
من غي   ئد و اإليراداتت الفوايراداندماج، بناء على بنوكه املرجعية من خالل الرفع من إذات التوجه املخرجي بعد اال

 التايل: كما هو موضح يف اجلدول
 (: التحسينات المقترحة على مخرجات بنك قطر الدولي.34-6الجدول رقم )

 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                              
 جةالقيم المقتر  التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك قطر 
 الدولي

 321.164 0.000 63.354 257.810 إيرادات الفوائد املخرجات
 106.405 21.209 16.806 68.390 اإليرادات من غي الفوائد

 68.990 0.000 0.000 68.990 مصاريف الفوائد املدخالت
 93.660 0.000 0.000 93.660 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) عتماد على الملحقمن إعداد الطالب باال
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 من %100 التامة التقنية ءة( ميكن لبنك البحرين و الكويت حتقيق الكفا34-6من خالل اجلدول رقم )          
    مليون دوالر أمريكي  68.990خالل استخدام نفس القيم من مصارف الفوائد و مصاريف من غي الفوائد بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  63.354على الرتتيب، للّرفع من إيرادات الفوائد بقيمة ي مليون دوالر أمريك 93.660و 
 ،%55.58ي بنسبة أمليون دوالر أمريكي  38.015اإليرادات من غي الفوائد بقيمة و  %24.57أي بنسبة 

 .%31.01ي بنسبة أمليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ يف اإليرادات من غي الفوائد  21.209منهما 
 اج.ندماال عاشرا: التحسينات المقترحة الممكنة على متغيرات بنك األهلي القطري بعد

     جموعة البنوك عينة الدراسة، املتعلقة مب (DEA)عتماد على خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيانات باال     
بنك األهلي ارايت مرجعاً ليل اإلملتمو رة و او اليت اعتربت بنوك قطر الوطين و العريب اإلفريقي الدويل و اإلسكان للتجا

ي الفوائد  يف من غملصار نات املمكنة على مصاريف الفوائد و ايندماج، سنقوم باقرتاح التحسبعد اال القطري
 ايل: كمدخالت، و إيرادات الفوائد و اإليرادات من غي الفوائد كمخرجات على النحو الت

 دخالت بنك األهلي القطري:التحسينات المقترحة الممكنة على م -أ
 (VRS)اديات احلجم املتغية  وفق اقتص %100ميكن لبنك األهلي القطري الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      

ي املصاريف من غ فوائد ويف الندماج، بناء على بنوكه املرجعية من خالل تدنية مصار ذات التوجه املدخلي بعد اال
 اجلدول التايل:الفوائد كما هو موضح يف 

 (: التحسينات المقترحة على مدخالت بنك األهلي القطري.35-6الجدول رقم )
 ملبالغ باملليون دوالر أمريكيا                                                                                            

 المقترجة القيم التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك األهلي 
 القطري

 241.330 0.000 0.000 241.330 إيرادات الفوائد املخرجات
 67.654 31.894 0.000 35.460 اإليرادات من غي الفوائد

 78.624 0.000 -9.316 87.940 مصاريف الفوائد املدخالت
 49.165 0.000 -5.825 54.990 املصاريف من غي الفوائد

 .(9رقم ) لطالب باالعتماد على الملحقمن إعداد ا
ندماج بعد اال %100 التامة التقنية ( ميكن لبنك األهلي القطري حتقيق الكفاءة35-6من خالل اجلدول رقم )     

مليون دوالر أمريكي، و املصاريف من غي الفوائد بقيمة  9.316من خالل ختفيض مصاريف الفوائد بقيمة 
لكّل منهما، وهذا للحصول على نفس القيم من إيرادات  %10.59أي بنسبة مليون دوالر أمريكي  5.825

مليون دوالر أمريكي كإيرادات من غي الفوائد، منها   67.654مليون دوالر أمريكي و  241.330الفوائد بقيمة 
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له عالقة  مليون دوالر أمريكي عبارة عن تباطؤ و الذي يعرب عن نقص يف اإليرادات من غي الفوائد ليس 31.894
 بالتغي يف املدخالت.

 التحسينات المقترحة الممكنة على مخرجات بنك األهلي القطري: -ب
 (VRS)اديات احلجم املتغية  وفق اقتص %100ميكن لبنك األهلي القطري الوصول إىل الكفاءة التقنية التامة      

من غي   ئد و اإليراداتت الفوايراداالل الرفع من إندماج، بناء على بنوكه املرجعية من خذات التوجه املخرجي بعد اال
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:

 (: التحسينات المقترحة على مخرجات بنك األهلي القطري.36-6الجدول رقم )
 دوالر أمريكيملبالغ باملليون ا                                                                                             

 القيم المقترجة التباطؤ التحسين القيم الفعلية المتغيرات البنك
 

بنك األهلي 
 القطري

 276.145 0.000 34.815 241.330 إيرادات الفوائد املخرجات
 75.714 35.139 5.116 35.460 اإليرادات من غي الفوائد

 87.940 0.000 0.000 87.940 مصاريف الفوائد املدخالت
 54.990 0.000 0.000 54.990 املصاريف من غي الفوائد

 .(10رقم ) عتماد على الملحقمن إعداد الطالب باال
ن خالل ندماج مبعد اال تامة( ميكن لبنك األهلي القطري حتقيق الكفاءة ال36-6من خالل اجلدول رقم )     

          ون دوالر أمريكي ملي 87.940بقيمة استخدام نفس القيم من مصارف الفوائد و مصاريف من غي الفوائد 
مليون دوالر أمريكي  34.815مليون دوالر أمريكي على الرتتيب، للّرفع من إيرادات الفوائد بقيمة  54.990و 

ر أمريكي أي بنسبة تفوق مليون دوال 40.255و الرفع من اإليرادات من غي الفوائد بقيمة  %14.42أي بنسبة 
 .%99.09سبة مليون دوالر أمريكي أي بن 35.139عظمها عبارة عن تباطؤ بقيمة ، م%13.52الضعف ب 
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 : اختبار فرضيات الدراسة.ثالثالمطلب ال
زء من قوم يف هذا اجلا سوف نليلهبعد القيام مبختلف اإلجراءات التطبيقية للدراسة و احلصول على النتائج و حت     

 الدراسة التطبيقية.  الدراسة مبقاربة الفرضيات مع نتائج
 الفرع األول: اختبار الفرضية األولى.

 ضية األوىل اليتقق الفر اج سجلنا حتمن خالل عرض و حتليل نتائج قياس كفاءة البنوك املندجمة قبل و بعد االندم     
 لتحقيق أربعةلك ذفية، و الصا " من حيث الكفاءة التقنيةندماجكفاءة البنوك العربية حتسنت بعد االنصت على أن "

ذلك  ة لثالث بنوك أخرى، وو حتسنها بنسب متفاوتة قريبة من التام %100بنوك للكفاءة التقنية التامة بنسبة 
جليد بني التوليف اا عل بفضل اخلصائص اليت اكتسبتها هذه البنوك بعد االندماج الذي ساهم يف حتسني قدرهت

ي غاإليرادات من  ولفوائد اادات فوائد( للّرفع من منتجاهتا )إير مدخالهتا )مصاريف الفوائد و املصاريف من غي ال
أيضا  ندماجا ساهم االرجي، كماملخ ذات التوجهو هو ما أبرزه التحسن الذي عرفته كفاءهتا التقنية الصافية  ،الفوائد(

ات ملنتجات )إيراداس يق نفى حتقيف حتسني قدرة هذه البنوك على التقليل من اهلدر يف املوارد املستخدمة و حثه عل
 مر الذياأل ،ي الفوائد(يف من غصار ملالفوائد و اإليرادات من غي الفوائد( بقدر أقل من املوارد )مصاريف الفوائد و ا

 كده التحسن يف كفاءهتا التقنية الصافية ذات التوجه املخرجي.يؤ 
حلجمية ذات الكفاءة ني للتحقيق بنك أّما من حيث الكفاءة احلجمية فتحّقق هذه الفرضية كان بنسبة أقل     

لبنوك اخنفاض طفيف بعد ابينما شهدت بقية  و حتسنها لبنك واحد، %100التوجهني املدخلي و املخرجي التامة 
 ا للحجم األمثلحتقيقه وجمها ، فتحكم البنوك يف حذه البنوكالندماج البنكي أدى إىل تراجع الكفاءة الكلية هلا

الكبية أو  للبنوك سواء ف العادية )بدون اندماج( أو يف ظروف أخرى )بعد االندماج(يبقى جّد صعب يف الظرو 
للكفاءة احلجمية  الدراسة من البنوك عينة %26الصغية، ففي الفرتة اليت سبقت االندماج مل حيقق سوى حوايل 

خالل   تندمج ، أّمااليت مل لكو تالتامة بالتوجهني املدخلي أو املخرجي من بني كل البنوك اليت اندجمت فيما بعد أ
ؤشر لبنوك املندجمة يف هذا املابسبب الرتاجع الذي عرفته  %20الفرتة اليت تلت االندماج تراجعت تلك النسبة إىل 

ق احلجم وك من أجل حتقيبة للبنمناس اسرتاتيجيةدماج ال يعّد دائما نبسبب حتقيقها ملزيد من التوسع، ممّا يؤكد أن اال
تساب غرايف و كذا اكشار اجلواالنت لتحسني الكفاءة التقنية، فتمكن البنوك من التوسع اسرتاتيجيةما هو األمثل بقدر 

كون يبنوك عموما ال مة، فالالتا املزيد من الزبائن ال يعين أهنا تعمل عند حجمها األمثل و حتقق الكفاءة احلجمية
على مزيد من  احلصول إمنا وسني كفاءهتا احلجمية، ندماج اليت تقوم هبا حتهدفها األساسي من خالل عمليات اال

   نواتج. املوارد و الجليد بنياوليف األرباح اليت ال تتحقق إالّ حتسني الكفاءة التقنية الصافية اليت تسمح هلا بالت
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 الفرع الثاني: اختبار الفرضية الثانية.
ندجمة البنوك غي املقارنة بمفاءة ويات عالية من الكتنطلق هذه الفرضية من فكرة أن البنوك املندجمة حتقق مست     

ظهرت أن معظم أج اليت لنتائاسواء حتسنت كفاءهتا أو تراجعت بعد االندماج، و هو ما حتقق فعال من خالل حتليل 
ية أو احلجمية ة الصافلتقنياالبنوك املندجمة استطاعت أن تنافس نظيهتا غي املندجمة من حيث مستوى الكفاءة 

لى مؤشرات عافظتها ل حملتوجهني املدخلي و املخرجي، ما جعلها تتصدر ترتيب البنوك عينة الدراسة من خالبا
، كما %100وى ا القصتوياهتالكفاءة التقنية الصافية و احلجمية ذات التوجهني املدخلي و كذا املخرجي عند مس

مية بالتوجهني و احلج صافيةءهتا التقنية الك املندجمة بعد التحسن الذي عرفه مؤشر كفاو تقدم ترتيب بعض البن
قرارا أو راهتا إّما استرفت مؤشليت عاملدخلي و املخرجي بعد االندماج تاركة وراءها العديد من البنوك غي املندجمة ا

 أو حتسنا أقل من التحسن الذي عرفته مؤشرات للبنوك املندجمة.     أكرب تراجعا
   يلتوجهني املدخلة ذات احلجميارتتيب من حيث مؤشر الكفاءة التقنية الصافية و على الرغم من الرتاجع يف ال     

 ي املندجمة منلبنوك غد من االبنوك املندجمة، إاّل أهنا استطاعت التفوق على العدي بعضو املخرجي الذي سجله 
نوك عتمد عليها الباليت ت اهلامة تاالسرتاتيجياندماج البنكي يعترب أحد جيعلنا ندرك أن اال مااملؤشرين، حيث هذين 

 من أجل حتقيق التفوق سواء يف ظل استقرار حدود الكفاءة أو ديناميكيتها.
 : اختبار الفرضية الثالثة.ثالثالفرع ال

ملرجعية نوك اعتماد على البهتا باالمنتجا جتنب اهلدر يف موارد البنوك املندجمة و زيادةتتعلق هذه الفرضية بإمكانية      
ة احلجم املتغي  تصادياتمن اق، حيث تستند هذه الفرضية على افرتاض أن التحقيق يف أنشطة البنوك ضاألكثر كفاءة

 سوف يكون له تأثي على درجات كفاءهتا و يتيح حتسينها.
ندماج عد االفيها ب تنشط عند ربط حتليل درجات الكفاءة احلجمية للبنوك خبصائص اقتصاديات احلجم اليت     

شاطها  حجم نلبة بتغييمنها أصبح ينشط ضمن اقتصاديات احلجم الثابتة، و بالتايل ليست مطا %20يتبني أن 
ممّا  ،ات احلجم املتناقصةمن البنوك املندجمة أصبح ينشط ضمن اقتصادي %30ألهنا حتقق احلجم األمثل، بينما 

ها يف زيادة أكرب من  تتطلبت اليتالل الزيادة يف املنتجايستدعي التوسع مبقدار الفرق يف الكفاءة الذي يتحقق من خ
قدار التوسع مب تستدعي أيضا منها متارس نشاطها ضمن اقتصاديات احلجم املتزايدة اليت %50املوارد، يف حني أن 

 ر(.هلدالتقليل من ا)ملوارد يف ا الفرق يف الكفاءة احلجمية حتت قيد أن الزيادة يف املنتجات سوف تتطلب زيادة أقل
إن التغيي يف مستوى النواتج و املوارد الذي يقود البنوك املندجمة إىل النشاط عند حجمها األمثل، ميكن أن      

يتحقق بفضل املقارنات املرجعية و االقرتاحات املتاحة للتحسني اليت يتوفر عليها أسلوب التحليل التطويقي للبيانات 
(DEA) من البنوك  %40 املندجمة الكفؤة، و هذا بعدما أثبتت نتائج الدراسة أن بناء على البنوك املندجمة و غي
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 نظراذات التوجه املدخلي و املخرجي  وفقا القتصاديات احلجم املتغية،  %100التقنية التامة  ةحققت الكفاء
يت البنوك ال مرشحة نفسها بذلك ألن تكون ضمن ،املواردلتمكنها من حتقيق أقصى النواتج باستخدام أقل قدر من 

 تشكل مرجعا للبنوك غي الكفؤة.
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 :الفصل خاتمة
ي غلبنوك املندجمة و ا لعينة ةعلى البيانات املالي (DEA)بعد تطبيقنا ألسلوب التحليل التطويقي للبيانات      

جم املتغية ديات احلاقتصا ة وفق منوذجالكفاء مؤشرات، حتصلنا على فرتة الدراسةاملندجمة عينة الدراسة خالل 
(VRS) الدراسة خالل  وك عينةالبن فيها كانت تنشط، و كذا نوع غلة احلجم اليت  ذو التوجهني املدخلي و املخرجي

ت مؤشر ماملكويس استخدامبإليها  قمنا بتحليل النتائج اليت توصلناكما خمتلف فرتات الدراسة و وحداهتا املرجعية،  
 ليتأو ا ك املندجمة للبنو ء بنيسوا إعطاء مربرات علمية و منطقية ملخلف التغيات يف مؤشرات الكفاءة،الذي يسمح ب

طمح اليت الزالت ت ملندجمةالبنوك توصلنا إىل اقرتاح خمتلف التحسينات املمكنة ل كما  ،الدراسة ةخالل فرت مل تندمج 
( إلنتاج نفس املوارددخالت )تقليل من اهلدر يف امللل ختفيضهدر الواجب حتديد القحتسني كفاءهتا من خالل  إىل

ج أقصى قدر من إلنتا  (وارد)امل أو عرب استخدام نفس القدر احلايل من املدخالت ،)اإلنتاج( القيم من املخرجات
 املخرجات )اإلنتاج(. 

ن كفاءة أوىل اليت ترى ألرضية اقق الفمكنتنا من اختبار فرضيات الدراسة الثالث، بداية من حت السابقةإن النتائج      
تويات باهتا عند املسنوك و ثبثالث البنوك العربية حتسنت بعد االندماج، و هذا بعد حتسن الكفاءة التقنية الصافية ل

اءة لكفاأما من حيث  لكويست،شر ماالقصوى ألربعة بعد حتركها اإلجيايب حنو حدود الكفاءة وفقا ملا أثبتته نتائج مؤ 
 لبنك واحد فقط حتسنها امة ورضية كان بنسبة أقل بعد حتقيق بنكني فقط للكفاءة احلجمية التاحلجمية فتحقق الف

لى عغبة يف احلصول وك الراة للبنمناسب اسرتاتيجيةاالندماج البنكي ال يشكل يف الغالب بعد االندماج، مما يربز أن 
ويات ليها عند املستافظة عو احملية الصافية ألتحسني الكفاءة التقن اسرتاتيجيةمكاسب الكفاءة احلجمية بقدر ما هو 

 القصوى. 
اءة عالية من الكف ستوياتملبنوك كم خلصت نتائج الدراسة إىل حتقق الفرضية الثانية و هذا بعد حتقيق معظم ال      

تقدمة مراتب حتالهلا ملجمة و املنداغي  ن خالل قدرهتا على منافسة البنوكمقارنة بتلك اليت مل تندمج، و هو ما برز م
       لدراسة.  مندجمة حمل ابنوك غيية المن حيث التغيات اإلجيابية يف الكفاءة أو حىت الرتاجع يف الكفاءة مقارنة بأغلب

البنوك املندجمة  ( أنDEAنات )أما بالنسبة للفرضية الثالثة فأظهرت خمرجات أسلوب التحليل التطويقي للبيا     
أو  وى من املخرجاتس املستند نفعجاهتا تالقصوى للكفاءة بعد االندماج، بإمكاهنا زيادة مناليت مل حتقق املستويات 

    ة غي املستغلةالراكد دخالت، زيادة على تفادي املختفيض مواردها املستخدمة إلنتاج نفس املستوى من املخرجات
 و املخرجات املنقوصة و املعرب عنها بالتباطؤ. 
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 :خاتمة
ات االندماج  أن تصبح عمليجييا إىلة تدر العاملية و زيادة املنافس لديناميكيات املتغرية لألسواق البنكيةلقد أدت ا     

ية عمليات ل العربالدو  طريقا مستعجال من أجل البقاء و االستدامة، حيث دعّمت معظم السلطات الرقابية يف
وك ة البنىل استداميؤدي إ لك قداالندماج يف القطاع البنكي السيما بالنسبة للبنوك ذات رأس املال الضعيف، ألن ذ

 على املدى الطويل يف ظل احلجم الصغري لألسواق املالية العربية.
ليها ا و االعتماد عتباه هلرة االنضرو  على اخلرباءحرص يعترب االندماج البنكي أحد االسرتاتيجيات املهمة اليت      

لى  عندماج البنكي يقية لالحلقا بشكل أساسي لتطوير القطاعات املصرفية، و بالتايل فمن الضروري التأكد من اآلثار
ل التطويقي التحلي أسلوب عليه بتطبيق ميكن احلصولكفاءة بنوكها باالعتماد على مؤشر الكفاءة السليم الذي 

 على عينة من البنوك العربية املندجمة. (DEA)للبيانات 
يب لبنوك إىل أسالاها بعض جأ فيو لكون البنوك العربية كغريها من البنوك تنشط يف بيئة تنافسية ميكن أن يل     

بية قبل ءة البنوك العر ؤشر كفامعلى  خمتلفة غري االندماج لتحسني كفاءهتا، فإن الرتكيز على قياس التغريات اليت تطرأ
ة     لدراسات العربياديد من د العباحلصول على نتائج دقيقة رغم اعتما االندماج و بعده يعترب غري كايف، و ال يسمح

كن بية املندجمة ميوك العر البن و األجنبية على هذه الطريقة، و هذا لسبب بسيط و وجيه يتمثل يف أن مؤشرات كفاءة
ة طورات اإلجيابيالت فسة منايفأن ُتظِهر حتسنًا بعد االندماج، و لكن ال ميكننا احلكم على فعالية هذا التحسن 

 لرتاجع يف مؤشرم على ان احلكاالندماج خالل نفس الفرتة، كما أنه ال ميكبللكفاءة لبقية البنوك اليت مل تقدم 
ذه الفرتة، ألن ه الل نفسخندمج تالكفاءة بعد االندماج إال بعد مقارنة هذا املؤشر مبؤشر الكفاءة لبنوك أخرى مل 

ي ميكن على الدور الذ إجيايب مؤشر أكرب من الرتاجع الذي حققته البنوك املندجمة و هو األخرية ميكن أن حتقق تراجعا
 إىل استخدام انو هو ما دفع أن يلعبه االندماج يف امتصاص الصدمات اليت ميكن أن تتعرض هلا الكفاءة البنكية،

ل احتواء من خال خرىة ألمؤشر ماملكويست الذي يسمح بالتحليل اجليد للتغريات يف مؤشرات الكفاءة من فرت 
هو  ولبنوك الكفؤة، لالنسبة جمة بخمرجاته على مؤشر التغري التكنولوجي الذي يسمح بالتعرف على متوقع البنوك املند

  هذا املوضوع.يفلسابقة ااسات ما ميثل القيمة املضافة اليت أتت هبا دراستنا احلالية مقارنة مبا جاءت به الدر 
حصائي الذي قمنا به ملختلف التغريات اليت شهدهتا مصاريف الفوائد و املصاريف من غري من خالل املسح اإل     

الفوائد كمدخالت و إيرادات الفوائد اإليرادات من غري الفوائد كمخرجات للبنوك عينة الدراسة املندجمة و غري املندجمة 
على نتائج االندماج على الكفاءة البنكية،  خالل فرتيت الدراسة، تبني لنا أن هذا النهج ال يسمح لنا باحلكم بدقة

ألن نتائجه أظهرت بعد االندماج ارتفاعا يف املدخالت صاحبه ارتفاع يف املخرجات بنسب متفاوتة ال تسمح باحلكم 
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على أثر االندماج على كفاءة البنوك بدقة، كما أن هذا املسح رجح تارة البنوك املندجمة على حساب البنوك غري 
عد االندماج من حيث تدين املدخالت و/أو ارتفاع املخرجات، و أثبت تارة أخرى تراجعها أمام البنوك غري املندجمة ب

املندجمة من حيث ارتفاع املدخالت و/أو تدين املخرجات، مما جعلنا نفضل االعتماد على أسلوب التحليل التطويقي 
 ل املراحل املختلفة للدراسة ألن هذهليلها خاللتقييم مؤشرات الكفاءة و مؤشر ماملكويست لتح (DEA)للبيانات 

 تقضي على الصعوبات اليت يواجهها التحليل اإلحصائي الوصفي. املنهجيات 
لتقنية سني الكفاءة اري يف حتور كبدمن خالل نتائج أسلوب التحليل التطويقي للبيانات تبني أن لالندماج البنكي      

نة الدراسة على مؤشرات  من البنوك عي %40دراسة من جهة، و حمافظة من البنوك عينة ال %30الصافية حلوايل 
سني حتمهية االندماج البنكي يف من جهة أخرى، مما ُيربِز أ %100كفاءهتا التقنية الصافية عند مستوياهتا القصوى 

ما أثبتته  د ذاته، و هو حن هلا يفو حتسالكفاءة التقنية الصافية باعتبار احلفاظ على الكفاءة التقنية الصافية التامة ه
ملندجمة بدون لبنوك ايع اخمرجات مؤشر ماملكويست الذي أظهر تغري إجيايب يف مؤشر التغري التكنولوجي على مج

قبل االندماج استطاعت أن  %100مة استثناء، و يعين ذلك أن البنوك اليت كانت تتمتع بالكفاءة التقنية الصافية التا
 %83.9 ا بنيمتراوح  الذي وك اليت تشكل حدود الكفاءة من خالل التقدم اإلجيايبحتافظ على مكانتها ضمن البن

 بعد االندماج. %17.5و 
ير كفاءهتا ها لتطو ل حجمكعلى العكس من ذلك مل يساهم االندماج البنكي يف مساعدة البنوك على استخدام      

نكي مل ن االندماج البلقول بأننا اعلى الرغم من احتفاظ بعضها على الكفاءة التقنية الصافية التامة، و بالتايل ميك
رد خلدمات و املواشطة و ااألن ك من التوفيق اجليد بني حجميساهم كثريا يف حتسني الكفاءة احلجمية لتمكني البنو 

 تة.م الثاباحلج املتاحة، و هو ما يؤكده وصول بنكني فقط بعد االندماج إىل النشاط ضمن اقتصاديات
مؤشر  بشكل كبري على اج أثرتالندمإن التغريات اليت شهدهتا الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية للبنوك بعد ا     
أحيانا  بب تقين أكثر وؤشر بسذا املهفاءة الكلية اليت تتضمن الكفاءة التقنية الصافية و احلجمية، فأحيانا تراجع الك

ءة الكلية  الكفاحتسني بسب حجمي و أحيانا أخرى لكليهما معا، لكن رغم ذلك استطاع االندماج أن يساهم يف
 جمة حمل الدراسة. من البنوك املند%20وايل حل %100و حيافظ على الكفاءة الكلية التامة  %30حلوايل 
إن حرصنا الشديد على تقدمي حتليل دقيق آلثار االندماج على الكفاءة جعلنا ال نكتفي بدراسة التغريات اليت      

تشهدها الكفاءة بعد االندماج فقط، بل ذهبنا إىل أبعد من ذلك من خالل حتديد موقع هذه التغريات يف الكفاءة 
ات اليت شهدهتا بنوك أخرى مل تندمج، ألن البنوك ختتار االندماج لتطوير كفاءهتا ضمن بيئتها التنافسية       من التغري 

و إال فما هو دور االندماج إذا كان ال يقود إىل حتسينات يف الكفاءة ترقى على األقل أو تقرتب من التحسينات اليت 
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ئج إىل أن االندماج البنكي ساهم بشكل كبري يف حتقيق البنوك حتققها البنوك املنافسة األخرى، و قد خلصت النتا
 املندجمة ملؤشرات كفاءة تنافس هبا البنوك األخرى غري املندجمة.

  سينها،  بتحلول الكفيلة دمي احلم بتقو نظرا إلدراكنا أن تقييم كفاءة االندماج البنكي يبقى غري كايف إذا مل نق     
جراء درته العالية إققدمتها مو يف  التحليل التطويقي للبيانات الذي يتميز خبصائص مميزةفإننا فضلنا استخدام أسلوب 

 لكفؤة.عية اتقييم سليم للكفاءة و تقدمي االقرتاحات املمكنة للتحسني بناء على البنوك املرج
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 :خاتمة عامة 
أنه ميكن  د من النظرياترى العديإذ ت تعترب الكفاءة واحدة من أهم القضايا اليت أولتها البنوك اهتماما بالغا       

هو ال ، فذلك لتحقيق األكثر شيوعاالنمو و التوسع هو إحدى الطرق حيث أن احلصول عليها بطرق خمتلفة، 
على وك تركز عل البنا جمم ها االندماج، يقتصر على أسلوب معني بل ميكن حتقيقه بأساليب خمتلفة و من أهم 

 ألرباح و تقدميازيادة  ولتشغيل و توفري تكاليف االبنكية االندماج يف حتسني الكفاءة  ية اليت يساهم هباكيفال
   .يلدو و ال حملليعيد انافسة على الصم للم ربمما يعطيها قدرة أك ،جاتتنمزيج أوسع نطاقا  من امل

إلنتاج  لبنكيةاعمليات موارد يف الالكفاءة يف األعمال املصرفية تشري ببساطة إىل االستخدام العقالين للإن      
 ( إلنتاج أكربملدخالتارد )ااستطاع استخدام حزمة أقل من املو املخرجات املرغوبة، حيث يكون البنك كفؤ إذا 

التايل باملنتجات، و  قدر من أكرب جمموعة من املنتجات )املخرجات(، أو باستخدام حزمة املوارد احلالية يتم إنتاج
م يف تحكعلى ال االندماج دى جناح إدارة الكيان الناتج عنميتم تقييم  كفاءة االندماج البنكيقياس  فعند 

ل املؤسسات غري هيكي و تالتكاليف و احلصول على أقصى األرباح، خاصة يف ظل تزايد صفقات االندماج البنك
 مقابل ارتفاع الئتمانزيد من اعلى منح امل قادرةلبنوك ا ت، حيث أصبحالعقود األخريةاملالية بشكل كبري خالل 

هنا كو الغ األهية لج أمر بالندما اشر كفاءة البنوك بعد تعرضها للمزيد من املخاطر، مما جيعل من قياس مؤ احتمال 
       .تليب احلاجة إىل معرفة آثار االندماج على الكيانات البنكية املندجمة

ود ل العقخال ت املصرفيةالقطاعا أغلبيف  عرفت عمليات االندماج البنكي توسعا كبريا   ،على ضوء ذلك     
       يث قيمتها حسية من ت قيا، متخض عنها إبرام صفقاكحتمية اقتضتها التحوالت االقتصادية العاملية  األخرية

 تمثل أبرزها يفيلعوامل اد من و حجم البنوك املشاركة فيها و كذا الناجتة عنها، و يرجع ذلك أساسا إىل العدي
اق املالية ليت جعلت األسو االية ات املضافة إىل األزمالتوجه الكبري حنو العوملة يف ظل اخنفاض تكاليف التمويل، باإل

ىل إ للسعي لبلداناديد من الع دفع ابذبة يسودها الشك و عدم اليقني، مم ملية تنشط يف بيئة استثمارية متذاالع
ل خال، و هذا من اضة عليهملفرو ا رسةالشم تطوير قطاعاهتا املصرفية و جعلها أكثر قوة و متانة ملواجهة املنافسة 

يد ا حتقيق املز هلن يتيح كن أتشجيع بنوكها على حتسني كفاءهتا و البحث عن املزيد من النمو و التوسع الذي مي
 اهلدر يف املوارد املتاحة. جتنب من األرباح و

 البنوك كفاءة  حتسني على تهعة لتجارب االندماج البنكي اليت تركز على مدى قدر غري أن عملية احملاكاة املوسم      
أهم القطاعات املصرفية العاملية، أكمدت أن خيار االندماج يبقى غري سهل و مل يثبت جناحه و توافقه دائما دى ل

زها الكفاءة العالية اليت تعكس قدرهتا قوية متيم  بنكية مع الطرح النظري الذي يرى أنمه ُيسهم يف تشكيل كيانات
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استخدام موارد البنوك املشاركة يف هذه الصفقات، ناهيك الكبرية على تقدمي مزيج واسع من اخلدمات البنكية ب
من خالل اخلصائص اليت يتيحها االندماج للبنوك  بقائهاعن التحكم يف املخاطر اليت هتدمد استقرار البنوك و 

     ل احلدود و لعلم أبرزها التنويع و الوفاء مبتطلبات املالءة املالية و االنتشار اجلغرايف داخ ،املشاركة يف هذه العملية
منها ما هو خارج عن سيطرة الوحدات املشاركة يف هذه  ،و خارجها، و يرجع ذلك للعديد من األسباب

قيود تنظيمية ميكن أن  تشكلر صفقات االندماج و أبرزها عدم استقرار التشريعات القانونية اليت تؤطم و العمليات 
ما هو  و منها اءة يف العديد من القطاعات املصرفية،تقلمل من فعالية االندماج و دوره يف حتقيق مكاسب الكف

من خالل دها يجتسم لألهداف املراد توفمر رؤية واضحة  عدمأبرزها  و داخلي يتعلق بالوحدات املشاركة فيها
 االندماج.

إال أن  اجاالندم  ظل عملياتحول واقع كفاءة البنوك يف عدم التوافق يف النتائج و اآلراءعلى الرغم من      
درهتا على قتعزيز  ونوكها بعلى االندماج البنكي من أجل حتسني كفاءة  تراهن العديد من الدول العربية ظلت

اد و االستعد ملالا ية رأس كفامواجهة التكتالت البنكية العاملية، خاصة يف ظل موافقتها على االمتثال ملعايري
 فرض جمموعة منالذي ي لدويلضغوطات صندوق النقد ا كذا  و ،ملتطلبات و استحقاقات املنظمة العاملية للتجارة

ويف متطلبات  ة اليت ال تستالضعيف نوكهااملعايري على البنوك املركزية للدمول الراغبة يف التعامل معه حىت تضغط على ب
وعيها با يوحي أكثر ، مم الساإلف يدفع من مالءهتا املالية و تفارم لل تندمج مع البنوك القوية كياملال   كفاية رأس

 مراتب متقدمة زة وميم مبكانة مت و دعم بنوكها لتحض املصرفيةقطاعاهتا كفاءة يف تعزيز   االندماج بدوراملتزايد 
الية ل األسواق املدخو   ولكبريالعاملي ا االقتصادي التباطؤ ، يف ظلو عامليا   اف البنوك القوية حمليا  ضمن مص

ناهيك عن  ،استقرارهاعدم  والعاملية حللقة مفرغة سادها اخنفاض الكفاءة املالية لألصول و تذبذب األسعار 
 و تراجع التوسع االئتماين بشكل كبري. اخنفاض املؤشرات األساسية لألسهم

فع من  للرم  القطاعات املصرفية العربية االيت ميكن أن تلجأ إليه االسرتاتيجياتأحد كإن إرساء االندماج البنكي       
جيعله خيارا  الراهنة غري املستقرة السياسية األوضاعخصائصها الفريدة من نوعها و كذا يف ظل  ة بنوكهاكفاء

و آثاره احلقيقية على كفاءة  املمكنة من حيث نتائجهخذي القرار يثري خماوف متم  فهو ،هلليس بالسم  اسرتاتيجيا  
على الرغم من ، العربية املصرفية اليت متيمز جل الصناعاتالقيود التنظيمية و التدخالت السياسية  يف ظل البنوك
 جتارب االندماج منالعديد  غرار علىمن املزايا و املكاسب بأهيته و قدرته على توفري الكثري  أكثرهم اقتناع

االستجابة ملتطلبات احلد األدىن من  ما مكنها من، ة كياناهتاكفاء  حتسنأن  البنكي العريب الذي استطاعت بفضله



 خاتمة عامة

 

 
378 

 توسع عن طريق فتح فروع جديدةال وزيادة قدرهتا التنافسية  كذا  الرفع من رحبيتها و حجم ودائعها و رأس املال و
  .فرضهااليت تسعى البنوك الوافدة إىل  مواجهة حماوالت السيطرةيف مناطق عديدة، إضافة إىل 

 قدقي ليلحت  البحث عنيسعى إىلاألدب التجرييب  جعل يةالندماج على الكفاءة البنكا آثارإن تباين      
ني باستخدام هنج تجرييبلا ي والنظر  نيبني الطرح البنكيآثار عمليات االندماج على األداء  يف ألسباب التناقض

 فقاتعن ص النعاإل ندعسعار األسهم أل حتدثات اليت أساسني، حيث يستند النهج األول عادة إىل التغريم 
لك على ذتأثري  وألسهم خالل الرتكيز على تأثري إعالن االندماج على خلق القيمة ل و هذا مناالندماج، 

 قارنة األداءميز على الرتك ية فرأت أنه من الضروريأما السلسلة الثانية من البحوث التجريبي العروض، مقدم
ن العديد م ستخدامباهذا  ية، ومن خالل تقييم العالقة بني عمليات االندماج و الكفاءة البنك للبنوك التشغيلي

ن الباحثني ضلها الكثري مال يف اليت ةاألساليب و أبرزها حتليل البيانات احملاسبية و اليت تعترب الطريقة الكالسيكي
يت تعترب ال الالمعلمية وعلمية لطرق املباالعتماد على اأو  ،يف هذا اجملال الديناميكية تأخذ بعني االعتبارال  ألهنا

 األكثر تفضيال من قبل الباحثني يف هذا اجملال.
 :نتائج الدراسة 

    عامل بني حتسنعرب ال رب االندماجالذي أظهرته خمتلف جتاإن التباين يف آثار االندماج عل الكفاءة البنكية      
ل عمليات ظنوك يف ة البو تراجع و استقرار، شجعنا على القيام مبزيد من التحقيق و البحث يف واقع كفاء

د العربية، و ق البنوك نة مناالندماج و قدرهتا على منافسة البنوك غري املندجمة من حيث هذا املؤشر على عي
    :ميكن إجيازها فيما يلي النظرية و التطبيقية اليت ا إىل مجلة من النتائجتوصلن
 النتائج النظرية:  -أوال

 :ها فيما يلييتمثل أهم قادتنا الدراسة النظرية إىل جمموعة من النتائج      
لدواء الشايف يكون ا كن أنميكن أن يلعب االندماج دورا  مهمما  يف تسهيل مكاسب الكفاءة غري أنه ال مي -

قق حتتفال ميكن أن  كاملة،  اسرتاتيجيةللتعامل مع مشاكل القطاعات املصرفية بل جيب أن يكون جزء من 
     هليكلية      اصالحات اإل على غرار مكاسب الكفاءة احملتملة من عمليات االندماج دون اختاذ تدابري مرافقة

يضا بنوك أالبعض   ا حتتاجفية، كمالنمو و التوسع و تلغي القيود التنظيمية و اجلغراعلى و التشريعية اليت تشجع 
خالل  د عملياهتا منترشي ذاة و كتعزيز احلوكمة البنكية و الرقابة اإلشرافي قبل دخوهلا يف صفقات اندماجية إىل

 لرفع رأس ماهلا و خفض خمزوهنا من القروض املتعثرة.تطبيق خطط 
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 وحدات شأة ندت إىل أاليت  تعاين البنوك العربية من صغر حجم رؤوس أمواهلا بسبب كثرة القيود التنظيمية -
جلهاز صة كبرية من العام حلاع اامتالك القط بنكية صغرية احلجم، باإلضافة إىل انتشار ظاهرة الرتكيز املصريف و

 و هو ماالية، اطة املطات الوسضعف نشاى إىل ا أدم مم  ،فيه انب كبري من النشاطعلى ج تهسيطر و  ريف العريباملص
لبنكية الة يف الساحة اصت احلتطوراعل من االندماج البنكي ضرورة حتمية ملواجهة التحديات العاملية و مواكبة الجي

 العاملية.
اجية لتقنيات اإلنتادم نفس  تستخاختاذ القرار على غرار البنوك اليتيتجه االقتصاديون حنو تقييم كفاءة وحدات  -

تخذها اليت ت راءاتلتحقيق نفس األهداف يف ظل ظروف سوقية متشاهبة، من أجل دراسة مدى فعالية اإلج
 بنكية.لاداء القطاعات أية على تنظيمو حتليل آثار إعادة اهليكلة و إلغاء الضوابط و القيود ال ،السلطات اإلشرافية

دة لواليات املتحاى غرار عل ئدةالقطاعات املصرفية الرا إن حماكاة التجارب العربية يف االندماج بتجاربه يف -
يل من الدول عدد قل ركزها يفتمن حيث العدد و صفقات االندماج  حمدودية أظهر ،األمريكية و أوروبا و اليابان

 ةتفوقالدول امل بتجارب قتداءالدون املكاسب الكفاءة من االندماج ال يكون مكنا  هاحتقيق كما أن  العربية فقط،
ندماج اال تشجعاليت  لقواننيمن ا جمموعة سنيف هذا اجملال، من خالل التقليل من القيود التنظيمية و التشريعية و 

         ية صرفية العاملسواق املى األ، و االنفتاح علو اإلمكانيات االقتصادية العربية بيئة املصرفيةالبنكي حسب ال
    ،سهددة باإلفالعيفة املية الضمع البنوك الوافدة عرب احلدود من أجل تدعيم البنوك العرب اتاالندماجو تشجيع 

       ني االقتصادينيملتعاملبات او تشكيل كيانات حملية قوية قادرة على تقدمي خدمات بنكية جبودة عالية تليب رغ
    املستمر للبنوك املهددة بالفشل. مدعال تقدمي و ترفع عن احلكومات العربية عبء

عن   خيتلف كثرياندماج الت االتربز األدبيات السابقة لالندماج أن واقع كفاءة البنوك العربية يف ظل عمليا -
مل تساهم  ليابان، فبينمااو روبا و أو  على غرار الواليات املتحدة األمريكية يف هذا اجملال واقعها يف الدول الرائدة

ول ت بالنسبة للدلتسعيناة و ااملوجات األوىل من االندماجات اليت وقعت يف الثمانينات بالنسبة للدول الرائد
  أدت إىل حتسن الندماجاة من العربية سوى يف حتسن ضئيل يف كفاءة عدد حمدود من البنوك، فإن املوجات األخري 

 نسب أفضل. كفاءة عدد أكرب من البنوك و ب
أنه ال يوجد اتفاق بني الباحثني يف هذا اجملال حول الطريقة كفاءة الاملتعلقة بقياس  األطر النظريةأبرزت  -

متثلت أوالها يف  ،أخذت نطاقا واسعا أساسية األنسب الواجب استخدامها، بل ركزوا اهتمامهم على ثالث طرق
يف الطرق املعلمية  يف هذا اجملال، أما الثانية فهي كمية تتمثل تقليديةالطريقة ال تعترباليت طريقة النسب املالية 

(Les Méthodes Paramétriques)  اليت تبحث عن حتديد العالقة بني املدخالت و املخرجات و رسم
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 Les)الالمعلمية  الطرقتتمثل الثالثة يف  ، يف حنيحدود الكفاءة من خالل حتديد دالة التكاليف و األرباح

Méthodes Non Paramétrique ) اليت تقوم ببناء حدود الكفاءة اليت تشكلها الوحدات األكثر كفاءة
 باالعتماد على منهجيةداخل جمموعة متجانسة من الوحدات و حتديد املسافة اليت تفصلها عن بقية الوحدات 

 .الربجمة اخلطية
 د من األساليببالعدي قارنةمكفاءة اليشكل أسلوب التحليل التطويقي للبيانات أداة متفوقة نسبيا يف تقييم  -

  رد( العديدة )املوا دخالتاألخرى، و هذا يعود للخصائص املتميزة و يف مقدمتها عدم تطلبه لشكل وظيفي للم
نوك املعنية فضل البج مع أكفاءة كل بنك مندمو املخرجات )املنتجات، اخلدمات( املتعدمدة، كما أنه يقارن  

بل يتعداه  ذلكب يكتفي ال وة، بالتقييم و يساعد على حتديد مواطن الضعف بالنسبة للبنوك ذات الكفاءة املتدني
عية قارنات املرجاصية املخد على البنوك اليت تشكل مرجعا لتلك اليت ترغب يف حتسني كفاءهتا باالعتما حتديدإىل 

 .اليت ينفرد هبا ات حتسني النشاطو إمكاني
 النتائج التطبيقية:  ثانيا:
ظل عمليات  يف ربيةالع كلقد قدمت هذه الدراسة حتقيقا جتريبيا واسع النطاق حول واقع كفاءة البنو      

ماج باستخدام ن االندم ربيةالع جتنيها البنوك ميكن أن و هذا من خالل حتليل مكاسب الكفاءة اليتاالندماج، 
 ائج اجملموعة اليت شاركت يف(، و مقارنة نتDEAهنج غري معلمي يتمثل يف أسلوب التحليل التطويقي للبيانات )

 .مع جمموعة أخرى مل تشارك يف ذلك االندماجات
فإن  ،لكبريةا ندماجت االزت يف املقام األول على عملياعكس معظم الدراسات السابقة اليت ركم  فعلى      

لتحليل اأسلوب  تخدام، حيث يقودنا التحليل باسدراستنا ركزت على عمليات االندماج من خمتلف األحجام
ا يسمح  املندجمة، كم ة و غريندجمامل العربية التطويقي للبيانات إىل استنتاج االختالفات يف الكفاءة بني البنوك

 اسات سابقةعلى حدم علمنا ال توجد در الذي  (Index de Mamquist) حبساب مؤشر ماملكويستكذلك 
      ،ةية العربياملصرف لصناعةالتحديد مصادر عدم الكفاءة املرتبطة بعمليات االندماج يف استخدمت هذا املؤشر 

 تطبيقيةلانتائج عة من الىل جممو اسة إقد توصلنا يف هناية الدر  و هو ما يعترب أحد مساهاتنا يف أدبيات االندماج، و
 زها على النحو التايل:ميكن إجيا اليت
وفقا   %100الكفاءة التقنية الصافية التامة بنسبة  راسةالعربية املندجمة حمل الد بنوكال من %40 حقمق -

 ضمن مبذلك على موقعه حمافظني، بعد االندماجالقتصاديات احلجم املتغرية ذات التوجهني املدخلي و املخرجي 
 البنوك العربية حمل الدراسة، و هو ما ُيربز الدور الذي يلعبه االندماج يف الكفاءة من بنياليت تشكل حدود البنوك 
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حتفاظ بقدرهتا على التوليف اال استقرار الكفاءة التقنية الصافية للبنوك عند قيمها القصوى من خالل متكينها من
 هذه البنوك استطاعتلتوجه املدخلي ذات اقتصاديات احلجم املتغرية و خمرجاهتا، فوفقا  ال اجليد بني مدخالهتا

 يمةقال للحصول علىمصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد  أقل قيمة من أن تستخدمبفضل االندماج 
التوجه قتصاديات احلجم املتغرية ذات ال اوفق أنه احملقمقة من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد، يف حني

 أن حتقق أكرب قدر من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد باستخدام ت بعد االندماج استطاعاملخرجي 
 .ستخدمةاملمصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد 

قتصاديات ا فقو  لصافيةالتقنية كفاءهتا ا  مؤشر يف حتسنا   العربية املندجمة حمل الدراسة بنوكال من %30 حقمق -
ه وفقا للتوج %15.7و  %1وفقا للتوجه املدخلي و بني  %7.7و  %2.1املتغرية تراوح ما بني احلجم 
الهتا توليف بني مدخعلى ال درهتانت بفضل االندماج من حتسني قمتكم  ا، مما يشكل دليال جتريبيا على أهناملخرجي

       ري الفوائد(، ات من غإليرادو اد و خمرجاهتا )إيرادات الفوائ)مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد( 
من إيرادات  قصى قدرأقيق حتو بالتايل التقليل من اهلدر يف مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد و 

 الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد. 
 تغريةيات احلجم املق اقتصادفية وفيف مؤشر كفاءهتا التقنية الصا تراجعا   العربية املندجمة بنوكمن ال %30 عرف -

، فرغم جه املخرجيوفقا للتو  %16.2و  %4.4وفقا للتوجه املدخلي و بني  %22.1و  %1.6تراوح ما بني 
 دماجت بعملية االنيت أحاطية البفعل جمموعة من الظروف الداخلية و اخلارج الرتاجع الذي سجلته البنوك الثالثة

الذي  لرتاجع الكبريقارنة بامماج نت من احلفاظ على هذا املؤشر عند املستويات املقبولة بعد االندإال أهنا متكم 
 .شهدته معظم البنوك غري املندجمة خالل هذه الفرتة

عكس أثره االجيايب  للبنوك العربية حمل الدراسة احلجمية يف حتسني مؤشر الكفاءةكثريا مل يساهم االندماج   -
فقط لتحسن يف كفاءته احلجمية ذات التوجهني  بنك واحدالتقنية الصافية، و هذا لتسجيل  كفاءهتالواضح على  ا

الدراسة، ليتمكن بذلك من  حملاملندجمة  العربية من بني البنوك %11.5املدخلي و املخرجي بعد االندماج بنسبة 
و بالتايل التوفيق  ،استخدام نسبة أكرب من حجمه لتعظيم خمرجاته من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد

على   فقط بنك واحدساهم يف حفاظ  كماأكثر بني حجم أنشطته و خدماته و موارده املتاحة بعد االندماج،  
استمراره يف استخدام كل حجمه وفقا للتوجهني املدخلي و املخرجي، و بالتايل  %100احلجمية التامة  كفاءته

     حجم أنشطته و منتجاته ام بني التم  توفيقهو  من إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد لتعظيم خمرجاته
تراجعا  طفيفا  يف الدراسة حمل  العربية املتاحة بعد االندماج، على العكس من ذلك شهدت بقية البنوك و موارده
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ال  على أن االندماج البنكي كفاءهتا احلجمية وفقا  للتوجهني املدخلي و املخرجي بعد االندماج، ما يدلم مؤشر  
ميكن االعتماد عليه اليت ترغب يف النشاط عند احلجم األمثل بقدر ما  العربية للبنوك فعاملةيشكل دائما اسرتاتيجية 

  التقنية.يف تطوير كفاءهتا 
ط ضمن لدراسة واصلت النشاامن البنوك العربية املندجمة حمل  %20 بالنسبة خلصائص اقتصاديات احلجم فإنم  -

ا لتعظيم ل حجمهمتغالل كنهما من اسو هو ما مكم بعد االندماج، )احلجم األمثل( اقتصاديات احلجم الثابتة 
نشاط ضمن اقتصاديات احلجم يف ال منها %50استمر  كماإيراداهتما من الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد،  

حباجة إىل ل ال تزا يفهالتايل و ب، تنشط عند حجم يقل عن احلجم الكفء ال تزال ألهنا  بعد االندماجاملتزايدة 
 اليت ميكن أن تسمحندماج مزايا اال االعتماد علىب %100يف الكفاءة احلجمية مبقدار الفرق عن  أكثر التوسع

ن مو املصاريف ئد ف الفوامصاري زيادة إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد باستخدام قيم أقل منب هلا
ن أجل مو هذا االندماج  يف النشاط ضمن اقتصاديات احلجم املتناقصة بعد %10 استمريف حني ، غري الفوائد

ادات د و اإلير دة إيرادات الفوائلعمل على زيامن خالل ا مبقدار الفرقأكثر يف التوسع   مزايا االندماج استغالل
 %20انتقل  نيحيف ، دلفوائامن غري الفوائد اليت تتطلب زيادة أكرب من مصاريف الفوائد و املصاريف من غري 

 تصاديات احلجمضمن اق نشاطإىل ال اديات احلجم املتزايدة و الثابتةمن النشاط ضمن اقتص من البنوك العربية
جم م الثابتة )احلات احلجاقتصادي من االستمرار يف النشاط وفق تتمكنمل فهي بعد االندماج، و بالتايل  املتناقصة
يف الكفاءة  %100لفرق عن احباجة إىل التوسع مبقدار  جعلها مما بعد االندماج، و كذا املتزايدة األمثل(

رب يف مصاريف يادة أكدعي ز احلجمية، حيث أن الزيادة يف إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد تست
 الفوائد و املصاريف من غري الفوائد. 

 ما %100 ةبنسبلية ما الكاحلفاظ على كفاءهت بفضل االندماج من البنوك العربية حمل الدراسة %20 استطاع -
لدور الكبري اربز يُ  هو ما و ،سواء كانت داخلية )تقنية( أو حجمية كل مصادر عدم الكفاءةنهما من تفادي  مكم 

منها  %30 زحني أحر  يف، ىالذي يلعبه االندماج يف حفاظ البنوك على كفاءهتا الكلية عند مستوياهتا القصو 
الكفاءة يف  البنوك هذه بعض هو يرجع ذلك إىل التحسن الذي حقق ،يف كفاءهتا الكلية بعد االندماج حتسنا  

تراجعا  يف كفاءهتا  نهام %50 سجل هذا و ءة احلجمية بالنسبة لبعضها اآلخر،التقنية الصافية و كذا الكفا
 .عند املستويات املقبولة من بقاءهارغم على ال الكلية بعد االندماج

ا مم نسب عالية من الكفاءة مقارنة بالبنوك غري املندجمة، حمل الدراسة  املندجمة البنوك العربيةمعظم حققت  -
أكرب من التحسن الذي سجلته  ا  لتحقيقها حتسن و تتفوق على البنوك غري املندجمة جعلها حتتل مراتب متقدمة
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ذات التوجهني و احلجمية وفق اقتصاديات احلجم املتغرية البنوك غري املندجمة يف مؤشر الكفاءة التقنية الصافية 
معظم قته من الرتاجع الذي حقم  بعد االندماج أقل بنسب رتاجعتسجيلها لاملدخلي و املخرجي بعد االندماج، أو 

تسعى من خالهلا  كاسرتاتيجيةو هنا تربز مكاسب االندماج و دوره   ،املؤشر هذا من حيثالبنوك غري املندجمة 
 ك إىل تعزيز تنافسيتها و التفوق سواء يف ظل استقرار حدود الكفاءة أو ديناميكيتها. البنو 

 %40 حققمهأخرى، و هو ما  بنوكالعند اندماجها مع  %100الكفاءة التامة  حتقيقتسعى البنوك العربية إىل  -
 ا مادامتحتسني كفاءهت اغبة يفك الر مرجعا لبقية البنو  لتصبح بذلك من جمموع البنوك العربية املندجمة حمل الدراسة

أو إيرادات و/الت( املدخ)يف غىن عن اقرتاح أي حتسينات على مصاريف الفوائد و املصاريف من غري الفوائد 
  .الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد

نات لتطويقي للبياتحليل الوب الباالعتماد على املقارنات املرجعية و إمكانيات حتسني النشاط اليت يتيحها أس -
(DEA) التوجه  الفوائد ن غريماقرتاح حتسينات على مصاريف الفوائد و املصاريف  ميكن ،عند قياس الكفاءة(

لبنوك ن ام %60وص خبصي( و على إيرادات الفوائد و اإليرادات من غري الفوائد )التوجه املخرجأ املدخلي(
بعد  %100صوى ات القإىل املستوي بكفاءهتا ال يصل حتسناتراجعا  أو حققت  العربية حمل الدراسة اليت

  .االندماج
 :توصيات الدراسة 

ر أهنا تفعيل دو شليت من اصيات على ضوء نتائج الدراسة املتوصل إليها، ارتأينا أن نقرتح جمموعة من التو      
 أهها ما يلي: و لعلم  االندماج يف حتسني كفاءة البنوك العربية،

 ىالعمل عل و ،يةالسياس لتدخالتاقانوين و عن الركود ال القائمني على الصناعة املصرفية العربيةابتعاد ضرورة  -
اليت  غرافيةتنظيمية و اجلقيود المن ال فو ختفم  طر االندماجتؤ و  تواكب التطورات البنكية العاملية هتيئة بيئة تشريعية

       فيزات مقنعة قدمي حتج و تو سن قوانني لتسهيل االندما  ، و ذلك من خالل تعديل القوانني البنكيةهحتدم من
خالل  حدة األمريكيةات املتالوالي على غرار ما قام به صناع القرار يفهذه العملية، و مرضية للبنوك املشاركة يف 

 املاضي.  نيف الثمانينات و بداية تسعينات القر  اليت مرت هبا األزمة البنكية
ية البنوك العرب يلمسؤو جيب على  يف ضوء التطور التكنولوجي اهلائل اليت تشهده الصناعة املصرفية عرب العامل، -

، ربهتمو رفع خ اراهتمحسني مهمر لتالعمل على االرتقاء بكفاءة املوارد البشرية من خالل التكوين و التدريب املست
 ورة.  جد متط صرفيةمن أجل توفري البيئة املناسبة لنجاح االندماج مع البنوك اليت متتلك تقنيات م
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 جيب فإنه، يةجمفاءة احلكبال عتتمتال  املندجمة سة اليت أكدت أن معظم البنوك العربيةابناء على نتائج الدر  -
التخلي عن  دماج، وت االنحتسني كفاءهتا احلجمية كأولوية قصوى أثناء املفاضلة بني صفقا تراعيعليها أن 

فورات لتحقيق و  ،اليةزها املمراك اختيار البنوك القوية اليت هلا القدرة على تقوية التخصص القطاعي و الوظيفي و
      يم إيراداهتا تعظالل ا من خيتيح هلا زيادة كفاءهت الذي الوصول هبا إىل النشاط عند حجمها األمثلاحلجم و 

 .تكاليفهاو التحكم أكثر يف 
        يقة اسات دقم بدر قياللوضع حد للبريوقراطية من خالل تكليف خرباء و متخصصني يف تقنيات البنوك  -

ب مع ة تتناسفق خطمن أجل اختيار أفضلها و السهر على تطبيقها و  ،قة ملختلف عروض االندماجو معمم 
ملصريف الية للجهاز ادية احملقتصروف االظالبنوك العربية املشاركة يف عملية االندماج و كذا ال و احتياجات أهداف
  العريب.

ني بقات االندماج اء بصففم االكتلنظرهتم حنو االندماج بعد القطاعات املصرفية العربيةتغيري صناع القرار يف  -
تعزيز  جلمن أ األجنبية البنوك ن قبل، و إمنا عليها املوافقة على عروض الشراكة اليت تُعرض عليها مالبنوك العربية

 تتناسبريب، و نكي العلسوق الب أدوات مالية مبتكرة تليب احتياجات اتبنم  و حتسني كفاءة الوساطةو املنافسة 
قتصادية نشطة االات و األاخلاصة باملؤسسات الصغرية و املتوسطة و خاصة يف القطاعحتياجات الامع  متاما  

      رية قتصادية الصغاريع االاملش ف مع خمتلفللتكيم  البنوك العربية، و عالوة على ذلك فإن حتسني و تعزيز احليوية
 فسية.كثر تناون أتك على أن العربية و املتوسطة احلجم سيساعد على ختفيف املخاطر و تشجيع البنوك

 مرافق لألدواتك  الميةعة اإلسالتعامالت البنكية املتوافقة مع الشري تبن بنود االندماج على تطويرضرورة  -
صفقات  يف جناح سيساهمك ذل باعتبار أن املعامالت التقليديةاالكتفاء بعوض  الدول العربيةيف التقليدية 
  الزبائن  حتياجاتناسب مع اعلى تطوير أدوات مالية جديدة تت أكثرإعطاءها القدرة من خالل وهذا  االندماج،

من البنكية ءة كفاالن حتس ىلإيؤدي كما و تساهم يف مواجهة متطلبات السيولة و سد العجز يف املوارد املالية،  
    يمة، مالت ربو م مبعان القيااهبا عتقدمي العديد من اخلدمات االئتمانية للكثري من املشاريع اليت ميتنع أصحخالل 

ة الكفاء يف تحسنلا يد مناملز  و من املتوقع أن تؤدي تدابري حتسني الوساطة إىل جانب اللوائح االحرتازية إىل
  .بعد االندماج البنكية

كأحد االسرتاتيجيات االندماج   و تبنضرورة العمل جبديمة على إعادة هيكلة القطاعات املصرفية العربية  -
بغرض إنشاء كيانات بنكية  قويمة قادرة على تقدمي  الرمائدة سواء بني البنوك احمللية أو الوافدةاملساعدة على ذلك، 
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توسيع رفع من كفاءهتا و جتمع بني التقليدي و احلديث لل ،مزيج متكامل من اخلدمات البنكية و التمويلية املبتكرة
  .نطاق عملياهتا

ية لصناعة املصرف على القائمنيفإننا نوصي ا ،بياناتالنظرا للصعوبات اليت واجهتها الدراسة يف احلصول على  -
لى نشر عربية علبنوك الا، من خالل دفع املعلوماتو متاثل  اإلفصاح و الشفافية فرضباحلرص على العربية 

عدة لرقابة، و مساثقة و اال دعمل ميعاجلو البيانات املالية و البنكية اخلاصة هبا لتكون متاحة أمام املعلومات 
  ها.تطوير  املساهة يف و العربية حتليل األنشطة البنكية يفالباحثني الذين يرغبون 
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الة ائية، دراسة حة العشو لتكلفرايس حدة، فاطمة الزهرة نوي، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام منوذج حد ا -19

جمللد األول، ا، 26ت، العدد (، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث و الدراسا2008-2004البنوك اجلزائرية )
 .2009فلسطني 

ية يف شركة ة ميدانء دراسالعامري، علي خلف الركايب، أمهية النسب املالية يف تقومي األدازهرة حسن  -20
 .2007املشاريع النفطية، جملة اإلدارة و االقتصاد، العدد الثالث و ستون، 

التكلفة  وذج حددام منسامل عبد اهلل حلس، هناد ناهض فؤاد اهلبيل، قياس الكفاءة املصرفية باستخ -21
  االقتصادية  لدراساتلإلسالمية دراسة تطبيقية على املصارف احمللية يف فلسطني، جملة اجلامعة ا SFAالعشوائية 

 .2014و اإلدارية، اجمللد الثاين و العشرون، العدد األول، 
جامعة  ة و اإلدارية،قتصاديلوم االسعد العزي، فعالية املنظمة يف فلسفة أبرز منظري الفكر اإلداري، جملة الع -22

 .2009، 53، العدد 15بغداد، العراق، اجمللد 
ات العمالقة، الكيان وتالت شليب ماجدة أمحد، االندماج املصريف كأداة للنفاذ إىل األسواق و دعم التك -23

 .2003(، 21مصر، جملة علمية دورية حمكمة، العدد ) جامعة األزهر،
جملة  صري و العريب،ريف املاملص طارق حممود عبد السالم، الدمج املصريف دراسة نظرية و تطبيقية على الواقع -24

 .2003حقوق حلوان، جملة دورية علمية نصف سنوية، جامعة حلوان، مصر، 
صناعية ح املشاريع اليم أربا  تعظية الرافعة التشغيلية و املالية يفعادل صاحل الراوي، حممد مزعل محيد، أمه -25

 .2012، 9العدد  ،4دراسة تطبيقية، جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية و اإلدارية، اجمللد 
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 لفرص اجلديدة،ااملي و  الععبد العظيم موسى، مصاحل السجيباين، االندماج و االستحواذ االضطراب املايل -26
 .2008ارة البحوث و االستشارات، شركة الراجحي للخدمات املالية، ديسمرب إد

، معة حممد خيضرنية، جاإلنسااعبد املليك مزهودة، األداء كمفهوم بني الكفاءة و الفعالية، جملة العلوم  -27
 .2001بسكرة، نوفمرب، 

لية، جملة ظرة مشو رف، نلى املصاعبد املنعم حممد الطيب محد النيل، العوملة و آثارها االقتصادية ع -28
 .اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد الثالث

لية، املصارف األه رفية يفاملص عدنان زيدان عبد العزيز، استخدام الطرق اإلحصائية يف تقييم كفاءة اخلدمة -39
 .2011جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، جامعة بغداد، العدد السادس و العشرون، 

       القتصاد ا، كلية سودانعصام عبد الوهاب بوب، أثر الدمج املصريف على كفاءة األداء و الربح يف ال -30
 .تماعية، جامعة النيلني، السودانو الدراسات االج

 منوذج العائد استخدامقية بعالء عبد احلسني صاحل، عدي صفاء الدين الفاضل، تقييم أداء الشركات العرا -31
، 2009-2008 للفرتة ملاليةاامللكية دراسة تطبيقية على الشركات املدرجة يف سوق العراق لألوراق على حقوق 

 .، العراق، جامعة البصرة25الغري للعلوم االقتصادية و اإلدارية، السنة الثامنة، العدد 
 .1989عمر حسني، مبادئ املعرفة االقتصادية، منشورات ذات السالسل، الكويت،  -32
الة مصرف دراسة حارية "حممد حممود، علي كنعان، سعر الفائدة و تأثريه يف رحبية املصارف التجعلي  -33

 .2014، العدد األول، 30لد ، اجملسورية و املهجر ش.م.م"، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية
لبيانات مغلف ا ليلحتخدام فريد بن ختو، حممد اجلموعي قريشي، قياس كفاءة البنوك اجلزائرية باست -34

(DEA جملة الباحث، العدد ،)2013، 12. 
مية خالل اإلسال لبنوكافيصل شياد، قياس تغريات اإلنتاجية باستعمال مؤشر ماملكويست، دراسة حالة  -35

 .2، العدد 18ية إسالمية، اجمللد (، دراسات اقتصاد2009-2003الفرتة )
، جملة صارف التجاريةية امللى رحبلتحليل املايل لتحديد العوامل املؤثرة عقيصر على عبيد الفتلى، استعمال ا -36

 .2014، 2، العدد 16القادسية للعلوم اإلدارية و االقتصادية، اجمللد 
يف سوق  خلاصة املدرجةاملصارف احبية ر النا نبيل زاهر، أثر السيولة و الكفاية اإلدارية و املالءة املالية على  -37

نية، ادية و القانو االقتص لعلوماملالية، جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة ا دمشق لألوراق
 .2014، 6، العدد 36اجمللد 

، جامعة ورقلة، اجلزائر، 03حممد اجلموعي قريشي، تقييم أداء املؤسسات املصرفية ،جملة الباحث، العدد  -38
2004. 
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باستخدام  زائريةيات اجلعرابة، قياس كفاءة اخلدمات الصحية يف املستشفحممد اجلموعي قريشي، احلاج  -39
د احث، العدرية، جملة الب(، دراسة تطبيقية لعينة من املستشفيات اجلزائDEAأسلوب حتليل مغلف البيانات )

11 ،2012. 
 .الكويت ،08قم ة، ر لتنميامصطفى باكر، مؤشرات األرقام القياسية، املعهد العريب للتخطيط، جملة جسر  -40
ىل العراق، إإشارة  زل معمصطفى كامل رشيد، مدى إمكانية استجابة املصارف العربية ملتطلبات جلنة با -41

 .2007جملة اإلدارة و االقتصاد، العدد السابع و الستون، 
اث ألحبا، جملة صريفمطاي عبد القادر، االندماج املصريف كتوجه حديث لتطوير و عصرنة النظام امل -42

 .2010االقتصادية و اإلدارية، العدد السابع، جوان 
 .2010ودان، وم، السخلرطملصرفية امعتز أبو قبالة، الدمج املصريف يف السودان، أكادميية الدراسات ا -43
ارف التجارية ية املصى رحبمنذر مرهج، عبد الواحد محودة، رامي أكرم مزيق، حتديد العوامل املؤثرة عل -44

امعة جالذقية، جملة افظة الي مبحلتحليل املتعدد املتغريات، دراسة ميدانية يف املصرف التجاري السور باستخدام ا
 .2014، 2، العدد36لد نونية، اجملتشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم االقتصادية و القا

 .2003مارس  (،79)مل رقم ، ورقة عنبيل حشاد، دمج و استحواذ البنوك يف مصر الفرص و احملاذير -45
 .2017 ، يونيو1لعدد ااملية، الع اجنالء فتح الرمحن أمحد القاضي، جملة كلية العلوم اإلدارية جبامعة إفريقي -46
ك، ة، جملة البنو لكرتونيت اإلنعيم مهش، ظاهر القشى، خماطر العمليات املصرفية اليت تتم من خالل القنوا -47

 .2004املصارف العربية،  احتادالعدد الثاين، اجمللد الثالث و العشرون، عمان، 
 بنني الثانويةال دارسمفاءة نياف بن رشيد اجلابري، سامي بن عودة السيد، حتليل مغلف البيانات لقياس ك -48

 .117لعدد اباملدينة املنورة يف اململكة العربية السعودية،  جملة رسالة اخلليج العريب، 
اج ستخدمة يف إنتجية املإلنتاهشام حسني رشاد صقر، تقدير الكفاءة التقنية و االقتصادية  و التغري يف ا -49

 .2014، 01لعدد ، ا13د جمللعية، اة للعلوم الزرااألرز يف مجهورية مصر العربية، جريدة السعودية االجتماعي
ة  العشرين، جمل ن القرنمينات هاشم علوان السامرايل، الرتكيز االحتكاري الرأمسايل يف الستينات و السبع -50

 .1980كلية اإلدارة و االقتصاد، جامعة بغداد، العدد األول، السنة األوىل سبتمرب 
ين لسلة دورية تعس تنمية،سر الج العربية، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، وليد عبد مواله، كفاءة البنوك -51

 .،السنة العاشرة2011، 104العدد  بقضايا التنمية يف الدول العربية،
لإلصالح  كضرورة  لعراقاوليد عيدي عبد النيب، مدير عام اإلحصاء و األحباث، االندماج املصريف يف  -52

 .لإلحصاء و األحباث، البنك املركزي العراقياملصريف، املديرية العامة 
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 األطروحات و الرسائل: 
 

جستري، يل شهادة املاسالة لناد، ر ابتسام ساعد، تقييم كفاءة النظام املايل اجلزائري و دوره يف متويل االقتص -1
 .2009جامعة بسكرة، اجلزائر، 

شهادة  ل، رسالة لنيلنة باز جلصيات أمحد قارون، مدى التزام البنوك اجلزائرية بتطبق كفاية رأس املال وفقا لتو  -2
 .2012/2013، -1سطيف –فرحات عباس املاجستري يف العلوم التجارية، فرع مالية و حماسبة معمقة، جامعة 

الة راهتا دراسة حشيد قراو تر  ؤسسات االقتصاديةاليمني سعادة، استخدام التحليل املايل يف تقييم أداء امل -3
 يف العلوم ملاجستريهادة اسطيف، رسالة لنيل ش-العلمة–املؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس و املراقبة 

 .2008/2009التجارية، فرع إدارة األعمال، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
يل جا"، رسالة لنري منوذالسو  يد عمليات اإلقراض "املصرفإميان أجنرو، التحليل االئتماين و دوره يف ترش  -4

 .2007/2006شهادة املاجستري ختصص حماسبة، جامعة تشرين، سوريا، 
رسالة لنيل  ، فلسطنييفاملة باسل جرب حسن أبو زعيرت، العوامل املؤثرة على رحبية املصارف التجارية الع -5

 .2006معة اإلسالمية بغزة، فلسطني، اجلا شهادة املاجستري يف احملاسبة و التمويل،
ية على "دراسة تطبيق ستثمارلى االبسام حممد األغا، أثر الرافعة املالية و تكلفة التمويل على معدل العائد ع -6

اجلامعة لية التجارة بكعمال،  رة األشركات املسامهة العامة العاملة بفلسطني"، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف إدا
 .2005فلسطني،  اإلسالمية،

يري،  صص علوم التسختكتوراه د هادة شبن زكورة لعونية، إعادة اهليكلة البنكية و العوملة املالية، أطروحة لنيل  -7
 .2013/2014تلمسان،  ،كلية العلوم االقتصادية، التجارية و التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد

ة اسة حالة مؤسسادية در القتصالعاملني يف املؤسسات ا بوبرطخ عبد الكرمي، دراسة فعالية نظام تقييم أداء -8
 .2011/2012 ،-سنطينةق-ي عة منتور اجلرارات الفالحية، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، جام

ليلية، سطني دراسة حتة يف فللعاملهبية مصباح حممود صباح، العوامل املؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية ا -9
 .2008ني، لة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطرسا
ة رادار املصرفيموعة سالة جمحنان ضاهر، أثر االندماج و االستحواذ على األداء املايل للمصرف، دراسة ح -10

لد لقانونية، اجملاادية و قتصالاللخدمات اخلاصة، جملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سلسلة العلوم 
 .2015، 3، العدد 37
ئرية، لعمومية اجلزاجارية اك التحياة جنار، إدارة املخاطر املصرفية وفق اتفاقيات بازل، دراسة واقع البنو  -11

 لتسيري،ارية و علوم او التج صاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقت
 .2013/2014، 1جامعة فرحات عباس 
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 االئتماينر د القراترشي خالد حممود الكحلوت، مدى اعتماد املصارف التجارية على التحليل املايل يف -12
كلية   بة و التمويل،احملاس ري يف"دراسة ميدانية على املصارف العاملة يف قطاع غزة"، رسالة لنيل شهادة املاجست

 .2005التجارة باجلامعة اإلسالمية، غزة، 
 لفالحة        ة، حالة بنك اإلسالمية و اخضراوي نعيمة، إدارة املخاطر البنكية، دراسة مقارنة بني البنوك التقليدي -13

متويل،  وية، فرع نقود القتصاداعلوم و التنمية الريفية و بنك الربكة اجلزائري، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف ال
 .2008/2009جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

قطاع غزة  ومية يفاحلك رامي هنيل مهنا، تقييم كفاءة أداء اخلدمات الصحية املقدمة يف املستشفيات -14
عة جارة يف اجلاملية التمن ك لف البيانات، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف إدارة األعمالباستخدام حتليل مغ

 .2014اإلسالمية، غزة، 
ستري يف ل شهادة املاجالة لنية، رسزقرير عادل، حتديث اجلهاز املصريف العريب ملواكبة حتديات الصريفة الشامل -15

 .2008/2009حممد خيضر، بسكرة، العلوم االقتصادية، ختصص نقود و متويل، جامعة 
    ردين نك األهلي األالة البحراسة د –زياد موسى، واقع و آفاق االندماج املصريف يف البنوك التجارية األردنية  -16

معة اجلزائر، يري، جاالتس و بنك األعمال، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، قسم علوم
2005/2006. 

(، رسالة DEA) لبياناتيقي لعمراوي، قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطو  زينب -17
امعة جلوم التسيري، ادية وعالقتصلنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد كمي، كلية العلوم ا

 .2012/2013، 3اجلزائر 
جستري يف يل شهادة املاسالة لنصاد، ر ايل اجلزائري و دوره يف متويل االقت، تقييم كفاءة النظام املابتسامساعد  -18

 .2008/2009العلوم االقتصادية فرع نقود و متويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
دة هاشرسالة لنيل  ددات "،احمل مسري مصطفى أبو مدهلل، االندماج املصريف للبنوك الفلسطينية " الضرورات و -19

 .2012، االقتصاد، كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزةاملاجستري يف 
 املزارع لة مصريفسة حاسهري علي حممد علي عيسى، الدمج و أثره على اجلهاز املصريف السوداين، درا -20

 .2008م، خلرطو الالستثمار و التجاري السوداين، رسالة لنيل شهادة املاجستري، جامعة النيلني، 
تجارية لى املصارف البيقية عاسة تطدر  السيولة املصرفية و أثرها يف العائد و املخاطرة، ريين مسيح أبو رمحة،س -21

 .2009اجلامعة اإلسالمية، غزة،  ري،رسالة لنيل شهادة املاجست الفلسطينية،
ة لنيل زائر(، أطروححالة اجلمية )شامي رشيدة، املنظمة العاملية للتجارة و اآلثار املرتقبة على الدول النا -22

 .2006/2007، رئجامعة اجلزا الية،شهادة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ختصص نقود و م
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راه شهادة الدكتو  حة لنيل، أطرو دراسة تطبيقية مقارنةشوقي بورقبة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية  -23
 .2010/2011سطيف،  –يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس 

وم جستري يف العلدة املايل شهاالنمو املصريف من خالل عمليات االندماج، رسالة لن اسرتاتيجيةضيف روفية،  -24
سنطينة، قنتوري، مامعة القتصادية و علوم التسيري، جاالقتصادية، ختصص بنوك و تأمينات، كلية العلوم ا

2004-20005. 
يقي للبيانات ل التطو لتحليطلحة عبد القادر، حماولة قياس كفاءة اجلامعة اجلزائرية باستخدام أسلوب ا -25

(DEA )– ت صص حوكمري، خت، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسي-دراسة حالة جامعة سعيدة
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 .2005/2006مالية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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نموذج الدراسة قبل االندماج.مدخالت و مخرجات : 1الملحق  

 الوحدات النقدية بالمليون دوالر أمريكي

Outputs Inputs  

Banks 

 

N° 

 

 

Non Interest 

Income 

Interest 

Income 

Non Interest 

Expenses 

Interest 

Expenses 

26.00 94.22 41.55 56.28 JAB 1 

220.06 875.68 314.41 508.64 AJB 2 

19.62 30.56 21.55 22.86 JIB 3 

33.19 132.34 63.09 53.19 FHBTJ 4 

49.64 71.86 58.7 94.52 UNB 5 

104.50 436.41 104 236.85 NBA 6 

16.49 48.95 21.3 15.32 FGB 7 

56.28 351.22 58.95 148.44 CAB 8 

15.18 43.84 13.75 19.59 FHBTE 9 

56.49 168.86 53.33 77.45 BBK 10 

157.45 595.35 196.84 337.1 AUB 11 

617.54 2840.35 1034.2 1883.33 CAB 12 

160.87 1611.05 315.61 1039.12 GIB 13 

25.79 114.56 38.42 47.71 NBB 14 

383.04 1003.6 310.63 353.53 SFG 15 

105.99 508.20 201.25 402.21 SBB 16 

82.05 547.01 219.74 172.01 ANB 17 

44.33 236.10 50.3 115.48 SIB 18 

307.50 1333.04 472.35 407.45 NCM 19 

3.90 12.79 4.66 7.86 AAIB 20 

274.9 1647.00 250.37 1443.22 NBE 21 

237.61 1173.19 188.97 1010.17 BM 22 

187.19 642.31 189.92 578.72 BC 23 

28.01 91.36 30.82 57.74 HSBC 24 

14.07 36.6 11.51 30.02 AIB 25 

4.72 18.15 5.38 6.43 QIB 26 

9.97 35.66 11.64 18.8 QAB 27 

35.79 90.19 35.79 31.38 QCB 28 

44.93 418.93 74.51 200.25 QNB 29 

28.23 121.00 35.42 42.89 DB 30 

 .Bank Scope ياناتباعدة قمن إعداد الطالب باالعتماد على البيانات املالية للبنوك املنشورة على مستوى  المصدر:
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االندماج. بعدنموذج الدراسة مدخالت و مخرجات : 2الملحق  

 الوحدات النقدية بالمليون دوالر أمريكي

Outputs Inputs  

Banks 

 

N° 

 

 

Non Interest 

Income 

Interest 

Income 

Non Interest 

Expenses 

Interest 

Expenses 

45.95 183.19 88.73 73.18 JAB 1 

413.47 1224.60 514.5 500.51 AJB 2 

37.51 157.55 53.88 57.83 JIB 3 

121.22 474.13 175.51 131.63 FHBTJ 4 

145.29 904.44 202.58 402.95 UNB 5 

596.93 2156.25 698.85 598.77 NBA 6 

472.37 1934.30 342.56 584.94 FGB 7 

412.66 1746.96 615.52 1182.67 CAB 8 

62.56 125.34 41.64 26.84 FHBTE 9 

103.77 247.10 126.4 90.61 BBK 10 

625.17 2577.28 696.4 1075.43 AUB 11 

775.43 2767.54 1031.57 1478.94 CAB 12 

208.33 732.71 310.7 338.5 GIB 13 

54.99 188.07 70.00 42.36 NBB 14 

381.34 1310.00 526.97 143.92 SFG 15 

488.99 1344.10 440.75 855.11 SBB 16 

354.33 948.09 472.15 94.83 ANB 17 

139.12 427.93 161.37 91.63 SIB 18 

835.00 2754.62 1308.82 471.26 NCM 19 

13.41 80.11 14.34 49.19 AAIB 20 

349.38 3879.92 689.63 2830.88 NBE 21 

628.68 1947.44 394.94 1450.28 BM 22 

44.08 578.41 165.97 303.54 BC 23 

138.67 533.26 142.39 230.2 HSBC 24 

25.90 60.41 25.9 34.38 AIB 25 

68.39 257.81 93.66 68.99 QIB 26 

35.46 241.33 54.99 87.94 QAB 27 

309.77 802.45 253.26 291.34 QCB 28 

594.94 3019.11 442.09 947.36 QNB 29 

181.04 628.35 214.19 188.88 DB 30 

 .Bank Scope ياناتباعدة قمن إعداد الطالب باالعتماد على البيانات املالية للبنوك املنشورة على مستوى  المصدر:
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يات الحجم المتغيرة ( وفق اقتصادDEAنتائج تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ): 3الملحق
 ات التوجه المدخلي قبل االندماج.ذ

Reference 

banks 

Source of 

inefficiency 

e/size scale vrste crste Banks N° 

 irs 0.998 0.615 0.614 JAB 1 أكثرتقين  8.15.19.26

 drs 0.898 0.739 0.664 AJB 2 تقين و حجمي 15.13.8

 irs 0.918 0.852 0.782 JIB 3 حجميتقين و  15.28.26

 irs 0.995 0.771 0.766 FHBTJ 4 أكثرتقين  19.26.7

 irs 0.996 0.687 0.684 UNB 5 أكثرتقين  22.25.15

 irs 0.998 0.892 0.890 NBA 6 تقين و حجمي .22.15.26

 FGB 7 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 7

 CAB 8 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 8

 irs 0.921 0.983 0.905 FHBTE 9 تقين و حجمي 25.15.26

 irs 0.982 0.892 0.876 BBK 10 تقين و حجمي 22.15.8.26

 drs 0.968 0.730 0.707 AUB 11 تقين أكثر 13.15.21.8

 drs 0.597 1.000 0.597 CAB 12 حجمي  12

 drs 0.836 1.000 0.836 GIB 13 حجمي 13

 irs 0.998 0.847 0.846 NBB 14 تقين و حجمي 8.15.19.26

 SFG 15 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 15

 drs 0.939 0.545 0.511 SBB 16 تقين أكثر 15.13.8

 irs 0.999 0.973 0.972 ANB 17 تقين و حجمي 19.7

 irs 0.991 0.875 0.867 SIB 18 تقين و حجمي 8.15.22.26

 NCM 19 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 19

 irs 0.703 1.000 0.703 AAIB 20 حجمي 20

 NBE 21 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 21

 BM 22 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 22

 BC 23 0.792 0.793 1.000 - تقين 15.25.22

 irs 0.962 0.783 0.753 HSBC 24 تقين أكثر 8.15.26.22

 irs 0.985 1.000 0.985 AIB 25 حجمي أكثر 25

 irs 0.988 1.000 0.988 QIB 26 حجمي أكثر 26

 irs 0.898 0.831 0.746 QAB 27 تقين و حجمي 8.15.26.22

 QCB 28 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 28

 drs 0.959 0.979 0.939 QNB 29 تقين و حجمي 13.15.8

 irs 0.998 0.988 0.987 DB 30 تقين و حجمي 15.8.19.26

 DEA خمرجات برنامجمن إعداد الطالب باالعتماد على المصدر: 
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يات الحجم المتغيرة ( وفق اقتصادDEAنتائج تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ): 4الملحق
 ذات التوجه المخرجي قبل االندماج.

Reference 

banks 

Source of 

inefficiency 

e/size scale vrste crste Banks N° 

 irs 0.999 0.614 0.614 JAB 1 أكثرتقين  8.15.19.26

 drs 0.868 0.764 0.664 AJB 2 تقين و حجمي 15.13.8

 irs 0.933 0.838 0.782 JIB 3 تقين و حجمي 15.28.26

 irs 0.998 0.768 0.766 FHBTJ 4 أكثرتقين  19.26.7

 irs 0.997 0.686 0.684 UNB 5 أكثرتقين  22.25.15

 irs 0.999 0.891 0.890 NBA 6 تقين و حجمي .22.15.26

 FGB 7 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 7

 CAB 8 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 8

 irs 0.923 0.981 0.905 FHBTE 9 تقين و حجمي 25.15.26

 irs 0.985 0.890 0.876 BBK 10 تقين و حجمي 22.15.8.26

 drs 0.920 0.768 0.707 AUB 11 تقين أكثر 13.15.21.8

 drs 0.597 1.000 0.597 CAB 12 حجمي  12

 drs 0.836 1.000 0.836 GIB 13 حجمي 13

 irs 0.999 0.847 0.846 NBB 14 تقين و حجمي 8.15.19.26

 SFG 15 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 15

 drs 0.846 0.605 0.511 SBB 16 تقين أكثر 15.13.8

 irs 0.999 0.973 0.972 ANB 17 تقين و حجمي 19.7

 irs 0.994 0.872 0.867 SIB 18 تقين و حجمي 8.15.22.26

 NCM 19 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 19

 irs 0.703 1.000 0.703 AAIB 20 حجمي 20

 NBE 21 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 21

 BM 22 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 22

 BC 23 0.792 0.792 1.000 - تقين 15.25.22

 irs 0.971 0.775 0.753 HSBC 24 تقين أكثر 8.15.26.22

 irs 0.985 1.000 0.985 AIB 25 حجمي أكثر 25

 irs 0.988 1.000 0.988 QIB 26 حجمي أكثر 26

 irs 0.917 0.814 0.746 QAB 27 تقين و حجمي 8.15.26.22

 QCB 28 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 28

 drs 0.954 0.984 0.939 QNB 29 تقين و حجمي 13.15.8

 irs 0.998 0.988 0.987 DB 30 تقين و حجمي 15.8.19.26

 DEA من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
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يات الحجم المتغيرة ( وفق اقتصادDEAنتائج تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات ): 5الملحق
 االندماج.ذات التوجه المدخلي بعد 

Reference 

banks 

Source of 

inefficiency 

e/size scale vrste crste Banks N° 

 irs 0.934 0.589 0.551 JAB 1 أكثرتقين  29.15.9

 drs 0.813 0.746 0.607 AJB 2 تقين و حجمي 7.17.28

 irs 0.874 0.774 0.676 JIB 3 تقين و حجمي  29.20.9

 irs 0.981 0.770 0.755 FHBTJ 4 أكثرتقين  29.15.9

 irs 0.975 0.708 0.690 UNB 5 أكثرتقين  29.9.20

 drs 0.862 0.948 0.817 NBA 6 تقين و حجمي 29.19.7

 drs 0.990 1.000 0.990 FGB 7 حجمي 7

 drs 0.994 0.484 0.481 CAB 8 تقين أكثر 29.22.7.9

 FHBTE 9 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 9

 drs 0.894 0.671 0.600 BBK 10 أكثرتقين  7.28.17.9

 drs 0.855 0.807 0.691 AUB 11 و حجميتقين  29.19.7

 drs 0.534 1.000 0.534 CAB 12 حجمي  12

 drs 0.984 0.562 0.552 GIB 13 تقين أكثر 15

 irs 0.949 0.884 0.839 NBB 14 تقين و حجمي 15.29.9

 SFG 15 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 15

 drs 0.925 0.790 0.731 SBB 16 تقين أكثر 22.29.7

 ANB 17 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 17

 drs 0.997 0.864 0.862 SIB 18 تقين و حجمي 15.7.29.9

 drs 0.791 1.000 0.791 NCM 19 حجمي 19

 irs 0.818 1.000 0.818 AAIB 20 حجمي 20

 drs 0.824 1.000 0.824 NBE 21 حجمي 21

 BM 22 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 22

 irs 0.960 0.595 0.571 BC 23 أكثر تقين 29.9.20

 HSBC 24 0.692 0.693 1.000 - تقين 29.7.22.9

 irs 0.660 1.000 0.660 AIB 25 حجمي  25

 irs 0.960 0.812 0.779 QIB 26 حجمي تقين و  15.29.9

 irs 0.882 0.894 0.788 QAB 27 تقين و حجمي 29.9.20

 drs 0.825 1.000 0.825 QCB 28 حجمي 28

 QNB 29 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 29

 drs 0.995 0.595 0.770 DB 30 أكثرتقين  15.7.29.9

 DEA من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
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يات الحجم المتغيرة ( وفق اقتصادDEA)نتائج تطبيق أسلوب التحليل التطويقي للبيانات : 6الملحق
 ذات التوجه المخرجي بعد االندماج.

Reference 

banks 

Source of 

inefficiency 

e/size scale vrste crste Banks N° 

 irs 0.967 0.570 0.551 JAB 1 أكثرتقين  29.15.9

 drs 0.755 0.804 0.607 AJB 2 تقين و حجمي 7.17.19

 irs 0.939 0.720 0.676 JIB 3 أكثرتقين  9.29.20

 irs 0.989 0.764 0.755 FHBTJ 4 أكثرتقين  15.29.9

 irs 0.991 0.696 0.690 UNB 5 أكثرتقين  29.9.20

 drs 0.847 0.965 0.817 NBA 6 تقين و حجمي 29.19.7

 drs 0.990 1.000 0.990 FGB 7 حجمي 7

 drs 0.764 0.630 0.481 CAB 8 تقين أكثر 29.12.19.22

 FHBTE 9 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 9

 drs 0.824 0.728 0.600 BBK 10 و حجمي تقين 28.17.9

 drs 0.746 0.925 0.691 AUB 11 أكثر حجمي 29.12.19.22

 drs 0.534 1.000 0.534 CAB 12 حجمي  12

 drs 0.941 0.587 0.552 GIB 13 تقين أكثر 7.28.17.9

 irs 0.957 0.876 0.839 NBB 14 تقين و حجمي 29.15.9

 SFG 15 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 15

 drs 0.858 0.853 0.731 SBB 16 و حجميتقين  29.19.7

 ANB 17 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 17

 drs 0.981 0.878 0.862 SIB 18 تقين و حجمي 15.7.17.9

 drs 0.791 1.000 0.791 NCM 19 حجمي 19

 irs 0.818 1.000 0.818 AAIB 20 حجمي 20

 drs 0.824 1.000 0.824 NBE 21 حجمي 21

 BM 22 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 22

 irs 0.990 0.577 0.571 BC 23 أكثر تقين 15.29.9

 drs 0.995 0.696 0.692 HSBC 24 أكثر تقين 29.22.7.9

 irs 0.660 1.000 0.660 AIB 25 حجمي  25

 irs 0.971 0.803 0.779 QIB 26 حجمي تقين و  15.29.9

 irs 0.902 0.874 0.788 QAB 27 تقين و حجمي 29.20.9

 drs 0.825 1.000 0.825 QCB 28 حجمي 28

 QNB 29 1.000 1.000 1.000 - ال يوجد 29

 drs 0.981 0.785 0.770 DB 30 أكثرتقين  15.7.17.9

 DEA خمرجات برنامج من إعداد الطالب باالعتماد علىالمصدر: 
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ت غيرة ذاحجم المتنتائج مؤشر مالمكويست و مركباته  حسب البنوك وفق اقتصاديات ال: 7الملحق
 التوجه المدخلي.

tfpch sech pech techch effch Banks N° 

1.216 0.936 0.958 1.356 0.897 JAB 1 

1.215 0.905 1.010 1.328 0.915 AJB 2 

1.146 0.951 0.909 1.325 0.865 JIB 3 

1.404 0.987 0.999 1.425 0.985 FHBTJ 4 

1.282 0.978 1.030 1.272 1.008 UNB 5 

1.211 0.864 1.063 1.319 0.918 NBA 6 

1.373 0.990 1.000 1.387 0.990 FGB 7 

0.580 0.994 0.484 1.207 0.481 CAB 8 

1.736 1.086 1.017 1.571 1.105 FHBTE 9 

0.975 0.910 0.752 1.425 0.684 BBK 10 

1.255 0.883 1.106 1.284 0.977 AUB 11 

1.173 0.894 1.000 1.312 0.894 CAB 12 

0.806 1.177 0.562 1.221 0.661 GIB 13 

1.470 0.950 1.043 1.483 0.991 NBB 14 

1.839 1.000 1.000 1.839 1.000 SFG 15 

1.812 0.986 1.451 1.267 1.430 SBB 16 

2.252 1.001 1.027 2.189 1.029 ANB 17 

1.452 1.006 0.988 1.461 0.994 SIB 18 

1.401 0.791 1.000 1.771 0.791 NCM 19 

1.362 1.163 1.000 1.171 1.163 AAIB 20 

0.877 0.824 1.000 1.064 0.824 NBE 21 

1.175 1.000 1.000 1.175 1.000 BM 22 

0.914 0.960 0.751 1.268 0.721 BC 23 

1.153 1.039 0.885 1.254 0.920 HSBC 24 

0.832 0.670 1.000 1.243 0.670 AIB 25 

1.107 0.972 0.812 1.403 0.789 QIB 26 

1.354 0.982 1.076 1.281 1.057 QAB 27 

1.085 0.825 1.000 1.314 0.825 QCB 28 

1.302 1.043 1.022 1.222 1.065 QNB 29 

1.059 0.966 0.783 1.357 0.780 DB 30 

 DEA من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
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ت غيرة ذاحجم المتنتائج مؤشر مالمكويست و مركباته  حسب البنوك وفق اقتصاديات ال: 8الملحق
 التوجه المخرجي.

tfpch sech pech techch effch Banks N° 

1.216 0.936 0.927 1.356 0.897 JAB 1 

1.215 0.905 1.052 1.328 0.915 AJB 2 

1.146 0.951 0.859 1.325 0.865 JIB 3 

1.404 0.987 0.994 1.425 0.985 FHBTJ 4 

1.282 0.978 1.015 1.272 1.008 UNB 5 

1.211 0.864 1.083 1.319 0.918 NBA 6 

1.373 0.990 1.000 1.387 0.990 FGB 7 

0.580 0.994 0.630 1.207 0.481 CAB 8 

1.736 1.086 1.020 1.571 1.105 FHBTE 9 

0.975 0.910 0.818 1.425 0.684 BBK 10 

1.255 0.883 1.205 1.284 0.977 AUB 11 

1.173 0.894 1.000 1.312 0.894 CAB 12 

0.806 1.177 0.587 1.221 0.661 GIB 13 

1.470 0.950 1.034 1.483 0.991 NBB 14 

1.839 1.000 1.000 1.839 1.000 SFG 15 

1.812 0.986 1.410 1.267 1.430 SBB 16 

2.252 1.001 1.028 2.189 1.029 ANB 17 

1.452 1.006 1.006 1.461 0.994 SIB 18 

1.401 0.791 1.000 1.771 0.791 NCM 19 

1.362 1.163 1.000 1.171 1.163 AAIB 20 

0.877 0.824 1.000 1.064 0.824 NBE 21 

1.175 1.000 1.000 1.175 1.000 BM 22 

0.914 0.960 0.728 1.268 0.721 BC 23 

1.153 1.039 0.898 1.254 0.920 HSBC 24 

0.832 0.670 1.000 1.243 0.670 AIB 25 

1.107 0.972 0.803 1.403 0.789 QIB 26 

1.354 0.982 1.074 1.281 1.057 QAB 27 

1.085 0.825 1.000 1.314 0.825 QCB 28 

1.302 1.043 1.016 1.222 1.065 QNB 29 

1.059 0.966 0.794 1.357 0.780 DB 30 

 DEA من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
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 ن دوالر أمريكيية باملليو لوحدات النقدا     مقترحات التحسين في متغيرات البنوك المندمجة وفق التوجه المدخلي.: 9الملحق

Projec Slack Radial Original Variables Banks 

183.19 0.000 0.000 183.19 1  

Output 

 

 

JAB 
74.029 28.079 0.000 45.950 2 
43.115 0.000 30.065-  73.180 1  

Inputs 
52.277 0.000 36.453-  88.730 2 
904.440 0.000 0.000 904.440 1  

Output 
 

UNB 194.152 48.862 0.000 145.920 2 
285.241 0.000 117.709-  402.950 1  

Inputs 
143.403 0.000 59.177-  202.580 2 
0.000 0.000 0.000 247.100 1  

Output 
 

BBK 0.000 0.000 0.000 103.770 2 
0.000 0.000 29.791-  90.610 1  

Inputs 
0.000 0.000 41.559-  126.400 2 

2946.957 369.677 0.000 2577.280 1  

Output 
 

AUB 625.170 0.000 0.000 625.170 2 
868.124 0.000 207.306-  1075.430 1  

Inputs 
562.158 0.000 134.242-  696.400 2 
1310.000 0.000 0.000 1310.000 1  

Output 
 

SFG 381.340 0.000 0.000 381.340 2 
143.920 0.000 0.000 143.920 1  

Inputs 
526.970 0.000 0.000 526.970 2 
80.110 0.000 0.000 80.110 1  

Output 
 

AAIB 13.410 0.000 0.000 13.410 2 
49.190 0.000 0.000 49.190 1  

Inputs 
14.340 0.000 0.000 14.340 2 
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3879.92 0.000 0.000 3879.92 1  

Output 

 

NBE 349.380 0.000 0.000 349.380 2 
2830.880 0.000 0.000 2830.880 1  

Inputs 
689.630 0.000 0.000 689.630 2 
1947.440 0.000 0.000 1947.440 1  

Output 

 

BM 628.680 0.000 0.000 628.680 2 
1450.280 0.000 0.000 1450.280 1  

Inputs 
394.940 0.000 0.000 394.940 2 
257.810 0.000 0.000 257.810 1  

Output 

 

QIB 91.968 23.578 0.000 68.390 2 
56.002 0.000 12.988-  68.990 1  

Inputs 
76.028 0.000 17.632-  93.660 2 
241.330 0.000 0.000 241.330 1  

Output 

 

QAB 67.654 31.894 0.000 35.460 2 
78.624 0.000 9.316-  87.940 1  

Inputs 
49.165 0.000 5.825-  54.990 2 

 

 DEA من إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجالمصدر: 
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 ون دوالر أمريكيية باملليلوحدات النقدا     .خرجيمقترحات التحسين في متغيرات البنوك المندمجة وفق التوجه الم: 10الملحق

Projec Slack Radial Original Variables Banks 

321.642 0.000 138.452 183.190 1  

Output 

 

 

JAB 
104.926 24.248 34.728 45.950 2 
73.180 0.000 0.000 73.180 1  

Inputs 
88.730 0.000 0.000 88.730 2 

1299.336 0.000 394.896 904.440 1  

Output 
 

UNB 275.593 66.866 63.436 145.290 2 
402.950 0.000 0.000 402.950 1  

Inputs 
202.580 0.000 0.000 202.580 2 
346.780 7.135 92.545 247.100 1  

Output 
 

BBK 142.634 0.000 38.864 103.770 2 
90.610 0.000 0.000 90.610 1  

Inputs 
126.400 0.000 0.000 126.400 2 
2784.920 0.000 207.640 2577.280 1  

Output 
 

AUB 675.537 0.000 50.367 625.170 2 
1075.430 0.000 0.000 1075.430 1  

Inputs 
696.400 0.000 0.000 696.400 2 
1310.000 0.000 0.000 1310.000 1  

Output 
 

SFG 381.340 0.000 0.000 381.340 2 
143.920 0.000 0.000 143.920 1  

Inputs 
526.970 0.000 0.000 526.970 2 
80.110 0.000 0.000 80.110 1  

Output 
 

AAIB 13.410 0.000 0.000 13.410 2 
49.190 0.000 0.000 49.190 1  

Inputs 
14.340 0.000 0.000 14.340 2 
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3879.92 0.000 0.000 3879.92 1  

Output 

 

NBE 349.380 0.000 0.000 349.380 2 
2830.880 0.000 0.000 2830.880 1  

Inputs 
689.630 0.000 0.000 689.630 2 
1947.440 0.000 0.000 1947.440 1  

Output 

 

BM 628.680 0.000 0.000 628.680 2 
1450.280 0.000 0.000 1450.280 1  

Inputs 
394.940 0.000 0.000 394.940 2 
321.164 0.000 63.354 257.810 1  

Output 

 

QIB 106.405 21.209 16.806 68.390 2 
68.990 0.000 0.000 68.990 1  

Inputs 
93.660 0.000 0.000 93.660 2 
276.145 0.000 34.815 241.330 1  

Output 

 

QAB 75.714 35.139 5.116 35.460 2 
87.940 0.000 0.000 87.940 1  

Inputs 
54.990 0.000 0.000 54.990 2 

 

 DEA إعداد الطالب باالعتماد على خمرجات برنامجمن المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 



 :الملخص

تمثل ي أسلوب التحليل التطويقي يعلمي مغر  هجالتحقيق ي أثر ااندماج على كفاءة البنوك العربية، و ذلك باستخدام اولة يهدف هذا البحث إى      
بنوك شاركت  10اري منها بنك  30للحصول على درجات الكفاءة، و قد ركزت الدراسة على  (VRS)وفق عوائد احجم امتغرة  (DEA)للبيانات 

معة سابقة لاندماج و )2003-2001ي عملية ااندماج خال ) معة احقة2012-2010( كفرة  لتتّبع أثر ااندماج على كفاءة البنوك  ( كفرة 
ى هج الوساطة مثلت متغرات الدراسة ي كل من امشاركة ي عملية ااندماج، و مقارنتها بكفاءة بقية البنوك الي م تقم بعمليات ااندماج. بااعتماد عل

ااندماج ساهم ي مصاريف الفوائد و امصاريف من غر الفوائد كمدخات، و إيرادات الفوائد و اإيرادات من غر الفوائد كمخرجات، و قد بينت النتائج أن 
ة و احتفاظ  %30سن الكفاءة التقنية  الصافية ل  بامستويات القصوى للكفاءة التقنية الصافية بعد ااندماج، كما أشارت النتائج  %40من البنوك امند

سنا أعلى وبعضها اآخر تراجعا أقل من متوسط التحسن و الراجع الذي حّققته البنوك غر  معظمأن  ة، البنوك امشاركة ي عمليات ااندماج حّققت  امند
سن ك ا تنشط عند البنوك العربية  معظم من ناحية أخرى تشر نتائجنا إى أن. امصريفاءها بشكل أسرع ي السوق ما يدّل على مسامة ااندماج ي 

 أكثر حذرا ي تعزيز ااندماجات كوسيلة للتمتع مكاسب الكفاءة احجمية. واأن يكون على صانعي القرار ، و من م ينبغيااندماج بعد حجمها اأمثل
 عوائد احجم امتغرة. ،للبيانات التطويقي التحليل أسلوبكفاءة البنوك، التحليل غر امعلمي،  ،ااندماج البنكي الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

     The purpose of this research is to investigate the impact of merger on the efficiency of Arab 

banks, using a non-parametric approach in the method of Data Envelopment Analysis DEA 

according to Variable Returns to scale (VRS) to measure efficiency. The study focused on 30 

commercial banks, 10 of which participated in the merger process during 2001-2003 as a pre- 

merger period and (2010-2012) as a subsequent merger period to trace the impact of the merger on 

the efficiency of the participating banks, and compare them with the efficiency of the other banks 

which did not participate in the merger. Based on the intermediation approach, the variables of the 

study consisted of interest expenses and non-interest expenses as inputs; interest income and non-

interest income as outputs. The results showed that the merger helped to improve the pure technical 

efficiency of 30% of the merged banks, and that 40% maintained the maximum technical 

efficiency levels after the merger. The results also showed that most of the banks involved in the 

merger recorded a greater improvement and others recorded a decline less than the average 

improvement and decline of non-merger banks. This indicates the contribution of the merger to 

improve their efficiency more quickly on the banking market. On the other hand, our results 

indicate that most of the Arab banks are not active at their optimal size after the merger; therefore, 

decision-makers should be more cautious in promoting mergers in order to make gains in scale 

efficiency. 

Key words: Bank merger, Efficiency of banks, Non -Parametric approach, Data envelopment 

analysis (DEA), Variable returns to scale (VRS). 

Résume: 

     L’objectif de cette recherche est d’étudier l’impact de la fusion sur l’efficience des banques 
arabes, en utilisant une approche non paramétrique dans la méthode d’analyse des enveloppes de 
données (DEA) en fonction du (VRS).L'étude a porté sur 30 banques commerciales, dont 10 ont 

participé au processus de fusion au cours de la période )2001-2003( avant la fusion et (2010-2012) 

à la suite d'une fusion visant à déterminer l'impact de la fusion sur l'efficience des banques 

participantes et les comparer avec l'efficience des autres banques qui n’ont pas participé à la fusion. 
Basant sur l'approche d'intermédiation, les variables de l'étude comprenaient les charges d'intérêts 

et les charges autres que d'intérêts en tant d’entrés; revenus d’intérêts et revenus autres que 
d’intérêts en tant que sorties. Les résultats ont montré que la fusion a permis d'améliorer 

l'efficience technique pure de 30% des banques fusionnées et que 40% ont maintenu les niveaux 

maximum d'efficience technique pure après la fusion. Les résultats ont également montré que la 

plupart des banques impliquées dans la fusion ont enregistré une amélioration plus importante et 

que d'autres ont enregistré une baisse inférieure à l'amélioration et à la baisse moyennes des 

banques non liées aux fusions. Cela indique la contribution de la fusion pour améliorer leur 

efficience plus rapidement sur le marché bancaire. D'autre part, nos résultats indiquent que la 

plupart des banques arabes ne sont pas actives à leur taille optimale après la fusion; par 

conséquent, les décideurs devraient être plus prudents dans la promotion des fusions.  
Mots clés: la fusion bancaire, l'efficience Bancaire, non-parametric approach, analyse 

d'enveloppement des données (DEA), Rendement d’échelle variable. 



 


