كفاءة البنوك العربية

سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة وأربعة  -يونيو /حزيران  - 2011السنة العاشرة

أ�هداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة أ�كرب قدر من املعلومات واملعارف ألو�سع �شريحة من أ�فراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا أ��سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة أ�فراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة أ�و النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت أ�تي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا
املتعلقة ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و أ�دوات حتليلها مبا ي�ساعد
على تو�سيع دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك
الق�ضايا حيث يرى املعهد أ�ن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية
وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع
املدين املختلفة ،تلعب دور ًا مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي
للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية أ
الو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وامل ؤ��س�سية العربية ،مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات
الدولية وجتارب آ
الخرين.
والزدهار ألمتنا العربية،،،
واهلل املوفق ملا فيه التقدم إ
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كفاءة البنوك العربية
�إعداد :د .وليد عبدمواله

أ�و ًال :مقدمة

ت�سهم البنوك �إ�سهام ًا كبري ًا يف الن�شاط

لذا ف�إن الت�سا ؤ�ل عن م�ستويات كفاءة

االقت�صادي ال �سيما يف الدول النامية ،حيث
أ�نها متثل القناة الرئي�سية لتدفق ر أ��س املال.
لذا أ��صبح أ�داء النظام امل�صريف ألي بلد ق�ضية

البنوك وطرق قيا�سها ومعرفة ما �إذا كانت هذه
ال�صالحات قد أ�دت �إىل تطور ملمو�س يف أ�دائها
إ
ي أ�خذ أ�همية ق�صوى .من هنا تنبثق ت�سا ؤ�الت

ا�سرتاتيجية من أ�جل تعزيز فعالية ومرونة

فرعية مهمة ل�ضرورة معرفة ما �إذا كان للبنوك

النظام املايل ككل ،خا�صة يف وجه ال�صدمات
املالية واالقت�صادية .وقد أ�لزم انخراط جميع

ال�صغرية واملتو�سطة فر�صة يف اال�ستمرار يف
ع�صر العوملة املالية ،ما �إذا كان دخول البنوك
الجنبية �صحي أ�م ال وما �إذا كان أ
أ
الف�ضل أ�ن

الدول العربية يف ظاهرة حترير النظام املايل

تكون البنوك خا�صة أ�م حكومية.

ال�صالحات هدفها رفع القيود
والعوملة جملة من إ
عن النظام امل�صريف وحت�سني كفاءته وت�شجيع

تخلق املناف�سة املتزايدة با�ستمرار يف

املمار�سات التناف�سية .وقد دعى هذا االجتاه
امل�صارف العربية لتحديث عملها ،متا�شي ًا مع

�سوق اخلدمات املالية احلاجة �إىل الو�صول �إىل
معلومات من � أش�نها ال�سماح بتقييم كفاءة هذه
البنوك .وميكن ا�ستخدام أ��ساليب خمتلفة من

متغريات ومتطلبات �إر�ساء نظام م�صريف يتمتع
بكفاءة أ�على من حيث التخ�صي�ص أ
المثل

الجابة عن الت�سا ؤ�الت املطروحة ،كما
أ�جل إ
ميكن ت�صنيف هذه أ
ال�ساليب �إىل ثالث طرق،

للموارد وانخفا�ض أ
ال�سعار واملهنية املالية على
قدر وا�سع من أ
الهمية للم�ستثمر وامل�ستهلك على

أ�ولها الطرق التقليدية املعتمدة على امل ؤ��شرات

حد ال�سواء.

بال�ضافة �إىل الطرق املعلمية ،والطرق
املالية ،إ

ألزم انخراط جميع الدول العربية في
ظاهرة حترير النظام املالي والعوملة
جملة من اإلصالحات هدفها رفع
القيود عن النظام املصرفي وحتسني
كفاءته وتشجيع املمارسات
التنافسية.

الغري معلمية .يف الق�سم يف الثاين والثالث من
هذا العدد ،يتم تناول مفهوم الكفاءة واختالفها
النتاجية .ويف الق�سمني الرابع واخلام�س
مع إ
يناق�ش العدد الطرق املعلمية والغري معلمية
لقيا�س الكفاءة .ويناق�ش الق�سم ال�ساد�س كفاءة



لبنك كفوء اقت�صادي ًا أ�ن يتعرث تقني ًا العتماده
على تقنية عفا عليها الزمن ،مما ي�شكل هدر ًا

البنوك العربية اعتماد ًا على بع�ض الدرا�سات
املتاحة .ثم يقدم الق�سم ال�سابع خامتة تلخ�ص
أ�هم ما ورد هذا العدد.

جلزء من املوارد .من هنا ميكن اال�ستفادة من
أ�و�ضاع �سوق مالئمة ،خا�صة يف غياب احلد أ
الدنى

ثاني ًا :مفهوم الكفاءة

من املناف�سة .باخت�صار ،ف�إن على البنوك العمل
ملواجهة حترير اخلدمات املالية وزيادة املناف�سة
على زيادة كفاءتها عموم ًا �إذا ما اختارت ما تفعله
(الكفاءة االقت�صادية) و�إذا ما أ�جادت فعل ما

�إن بع�ض البنوك أ�ف�ضل من غريها،
ويرجع ذلك يف أ
ال�سا�س �إىل نوعية تنظيمها،
مما ميكنها من حت�سني �إدارة التدفقات واملعامالت
املالية .هذه البنوك كفوءة «تقني ًا» ل�سيطرتها

تختاره (الكفاءة الفنية أ�و التقنية) .من ثم تهتم

على اجلوانب التقنية للو�ساطة املالية  ،مما
يخولها تقدمي احلد أ
الق�صى من هذه اخلدمات،

الكفاءة ب�شكل عام بنوعية التنظيم والو�ضعية يف
ال�سوق مبعنى أ�نها تقي�س أ�داء البنك من ناحية
بال�ضافة �إىل أ
الداء املايل.
�إنتاجيتها إ

اعتماد ًا على م�ستوى معني من املوارد� .إىل جانب
هذه الكفاءة التقنية املتمثلة يف الكيفية املثلى
يف الربط بني املوارد واملُخرجات من اخلدمات

ميكن تعريف كفاءة البنك على أنها
نتاج للكفاءة التقنية والكفاءة
االقتصادية .وميكن لبنك معني أن
يتحلى بالكفاءة التقنية في حني
يشكو من سوء كفاءته اقتصادياً
في ظل عدم اإلملام بالسوق  ،سوء
فهم اخملاطر أو عدم اعتماد تسعيرة
مناسبة .وفي املقابل ،ميكن لبنك كفوء
اقتصادياً أن يتعثر تقنياً العتماده على
تقنية عفا عليها الزمن ،مما يشكل
هدراً جلزء من املوارد.

املالية ف�إنه ميكن اعتبار جانب �إ�ضايف ي�شري
�إىل معرفة أ��سعار املوارد .من هذا املنطلق ف�إن
الكفاءة تتمثل يف اختيار تركيبة املوارد أ
القل
تكلفة إلنتاج احلد أ
الق�صى من اخلدمات
املالية .وعليه ف�إن مثل تلك البنوك ذات
الكفاءة االقت�صادية أ�و التخ�صي�صية تتمكن
من جمابهة القيود واملتغريات املرافقة لتغري
أ
ال�سعار وا�شتداد املناف�سة.

النتاجية �إىل الكفاءة
ثالث ًا :من إ

من هنا ميكن تعريف كفاءة البنك على

تقا�س �إنتاجية البنوك عادة با�ستخدام

أ�نها نتاج للكفاءة التقنية والكفاءة االقت�صادية.
وميكن لبنك معني أ�ن يتحلى بالكفاءة التقنية

النتاجية ،التي عادة ما تقي�س كمية
م ؤ��شرات إ
املُخرجات كن�سبة من املُدخالت .ويتم التمييز

يف حني ي�شكو من �سوء كفاءته اقت�صادي ًا يف
الملام بال�سوق  ،و�سوء فهم املخاطر أ�و
ظل عدم إ

والنتاجية
الجمالية
إ
النتاجية إ
عادة بني إ
مبخرج واحد .ويالحظ قلة
اجلزئية املتعلقة ُ

عدم اعتماد ت�سعرية منا�سبة .ويف املقابل ،ميكن



الجمالية ل�صعوبة
النتاجية إ
ا�ستخدام مفهوم إ
جتميع املُخرجات واملُدخالت .وعلى العك�س ،ف�إن

توجه االقتصاديون نحو قياس
الكفاءة النسبية لوحدات إنتاجية،
كالبنوك التي تستخدم تقنية
متشابهة وتواجه ظروفاً سوقية
متشابهة وتسعى لتحقيق نفس
األهداف .هذا يعني حتديد الوحدات
األكثر كفاءة داخل مجموعة
متجانسة من الوحدات اإلنتاجية
كالبنوك ،ومن ثم قياس املسافة
التي تفصل بقية الوحدات.

النتاجية اجلزئية
هناك العديد من م ؤ��شرات إ
املحا�سبية لقيا�س الربحية أ�و الهيكل املايل على
�سبيل املثال� .إال أ�ن هذه امل ؤ��شرات ال ت أ�خذ يف
عني االعتبار العوامل الرئي�سية امل ؤ�ثرة على
النتاجية ،كخ�صائ�ص التقنية امل�ستخدمة،
إ
النتاج والقدرة على �سرعة �إدخال
وحجم إ
بال�ضافة �إىل كفاءة البنك يف ا�ستخدامه
التقانة إ
ملُدخالته يف عملية �إنتاج اخلدمات املالية.

النتاجية أ
الف�ضل،
من التعرف على الوحدات إ
ومن ثم ر�سم حدود الكفاءة ،ومعرفة الوحدات
النتاجية أ
القل كفاءة ومدى ابتعادها من احلد
إ

النتاجية
وتبقى معرفة الرتكيبة إ
املثلى غري معروفة وتقت�ضي جمع وتف�سري
جمموعة عري�ضة من البيانات املُكلفة .لذا توجه

أ
الق�صى للكفاءة.

رابع ًا:الطرق غري املعلمية:
تطويق البيانات

االقت�صاديون (منذ كومين�س  1951وفاريل )1957
نحو قيا�س الكفاءة الن�سبية لوحدات �إنتاجية
كالبنوك التي ت�ستخدم تقنية مت�شابهة وتواجه
ظروف ًا �سوقية مت�شابهة وت�سعى لتحقيق نف�س
الهداف .هذا يعني حتديد الوحدات أ
أ
الكرث

ظهرت هذه الطريقة خالل �سبعينيات
القرن املا�ضي ،وتعتمد على منهجية الربجمة
اخلطية لقيا�س أ
الداء والكفاءة الن�سبية

كفاءة داخل جمموعة متجان�سة من الوحدات

النتاجية كالبنوك ،اعتماد ًا على
للوحدات إ
ُمدخالت ومخُ رجات متعددة .عالوة على ذلك،

النتاجية كالبنوك ،ومن ثم قيا�س امل�سافة التي
إ
تف�صل بقية الوحدات .ويف ما يتعلق ب أ�ف�ضل

تتميز هذه الطريقة بعدم حاجتها لتحديد

النتاجية املثلى ت�شكل حدود الكفاءة وتعطي
إ

النتاج ،وقدرتها يف الك�شف عن
�صريح لدالة إ
عالقات خمفية ومن ثم م�صادر انعدام أ�و �ضعف

املمار�سات من الناحية النظرية ،ف�إن الوحدات
النتاجية فر�صة التعرف على
لبقية الوحدات إ
التدابري الالزمة لالرتقاء ب أ�دائها وكفاءتها.

(مبعنى انعدام للكفاءة) و( 1مبعنى كفاءة مثالية

لهذا الغر�ض يتم ا�ستخدام أ��ساليب
معلمية و أ�خرى غري معلمية ،متكن يف احلالتني

ت�شكل نقاط حدود الكفاءة) .على �سبيل املثال
 0.7يعني أ�ن كفاءة هذا البنك ال متثل �إال %70

الكفاءة .وتكون وحدات الكفاءة حم�صورة بني 0



من كفاءة البنوك أ
الف�ضل كفاءة ،مما يبقى له

يف حال ثبات الغلة ،يتغري حجم املُخرجات ب�صفة
متنا�سبة مع تغري املُدخالت كما هو احلال يف
النموذج أ
الويل ( .)CCR, 1978ولكن مع اال�ستغناء

فر�صة حت�سني �إنتاجيته بن�سبة .%30

تعتمد طريقة تطويق البيانات الغير
معلمية على منهجية البرمجة
اخلطية لقياس األداء والكفاءة
النسبية للوحدات اإلنتاجية
كالبنوك ،اعتمادا ً على ُمدخالت
و ُمخرجات متعددة .عالوة على ذلك،
تتميز هذه الطريقة بعدم حاجتها
لتحديد صريح لدالة اإلنتاج ،وقدرتها
في الكشف عن عالقات مخفية ومن
ثم مصادر انعدام أو ضعف الكفاءة.

عن فر�ضية ثبات الغلة ،ف�إن حجم املُدخالت
ي ؤ�دي �إىل تغري غري متكايفء يف املُخرجات� .إذا
ي�ساعد ا�ستخدام النموذجني على حتديد نطاق
بال�ضافة
الكفاءة التقنية ونطاق كفاءة احلجم إ
�إىل البت يف نوعية الغلة .نعتمد املثال الب�سيط
التايل ل�شرح هذه اخل�صائ�ص ،حيث يفرت�ض أ�ن
خم�س بنوك تنتج خدمة واحدة ،اعتماد ًا على
ُمدخل واحد ،كما يتبني من اجلدول رقم  .1يبني
ال�شكل  1أ�ن البنك رقم  3هو البنك الوحيد الكفء

هذه الطريقة التي و�ضعها أ��سا�س ًا
�شارنيز ،كوبر و رود�س
للمخرجات
الكفاءة على أ�نها جمموع مرجح ُ
للمدخالت ،حيث
مق�سوم على جمموع مرجح ُ
()CCR, 1978

تعرف

�إذا ما اعتمدت فر�ضية ثبات الغلة ،يف حني ت�ضم
البنوك الكفوءة البنوك  1و  3و � 5إذا ما اعتمدت
فر�ضية الغلة املتغرية .على �سبيل املثال ،حت�سب

يتم ح�ساب هيكل الرتجيح ب�صفة جوانية عن

الكفاءة التقنية للبنك رقم

طريق برجمية ريا�ضية تفرت�ض ثبات الغلة.

�إذا ما اعتمدت فر�ضية ثبات الغلة،

يف �سنة  1984قام بنكر� ،شارنيز و كوبر
( )BCC, 1984بتعديل النموذج أ
للخذ بعني

يف حني حت�سب هذه الكفاءة التقنية يف حال تغري
الغلة كالتايل:

االعتبار فر�ضية عدم ثبات الغلة .وميكّن هذا

احلالة تكون كفاءة احلجم ت�ساوي

التعديل من قيا�س ما �إذا كان تزايد الغلة،
ثباتها أ�و انخفا�ضها يزيد من الكفاءة أ�و العك�س.

1
2
3
4
5

 .يف هــذه
،

هذا يعني أ�ن البنك رقم  2يف حالة تزايد الغلة.

جدول ( :)1بيانات البنوك
البنوك

2

كالتايل:

ُمدخل
(عدد املوظفني
على �سبيل
املثال)
2
4
3
5
6



مخُ رج
(حجم القرو�ض على �سبيل
املثال)
1
2
3
5
5

جدول ( :)2نتائج التحليل التطويقي للبيانات
البنوك
1
2
3
4
5

الكفاءة يف حالة
ثبات الغلة
0.5
0.5
1
0.8
0.833

الكفاءة يف حالة عدم
ثبات الغلة
1
0.625
1
0.9
1

كفاءة احلجم
تزايد الغلة
تزايد الغلة
ثبات الغلة
تناق�ص الغلة
تناق�ص الغلة

0.5
0.8
1
0.889
0.833

�شكل ( :)1حدود الكفاءة يف حالتي ثبات وعدم ثبات الغلة

خام�س ًا :الطرق املعلمية

با�ستخدام كميات معينة من املُدخالت .وباملثل
ف�إن وظيفة الكلفة هي ح�صر الكلفة �إىل أ�دنى

تبحث هذه الطريقة ر�سم حدود

م�ستوى إلنتاج م�ستوى حمدد من املُخرجات.

الكفاءة عن طريق حتديد دالة للتكاليف
أ
والرباح ،والعالقة بني املُدخالت

وقد تنوعت تقنيات قيا�س حدود

واملُخرجات .وعادة ما تكون هذه الدالة يف
�شكل كوب دوغال�س (   )Cobb Douglasأ�و

الكفاءة

املعلمية،

منها

التوزيع

احلر

تبحث الطرق املعلمية رسم حدود
الكفاءة عن طريق حتديد دالة
للتكاليف واألرباح ،والعالقة بني
املُدخالت واملخُ رجات.

لوغاريتمية متفوقة ( .)Translogويحدد
النتاج ب أ�نها
لوفال و�شميت ( )1980وظيفة إ
مهمة �إنتاج احلد أ
الق�صى من املُخرجات،


()Distribution free Approach

ي ؤ�دي ذلك �إىل أ�مرين ،يف حال وجود
خط أ� يف القيا�س خارج حدود الكفاءة ،ف�إن م ؤ��شر
الكفاءة للبنك يكون قد ت�ضمن خط أ� ،أ�ما يف حال

واحلدود

الع�شوائية (.)Stochastic Frontier Approach
تفرت�ض طريقة التوزيع احلر وجود م�ستوى
متو�سط ًا من الكفاءة لكل بنك على مر الزمن،
مما ميكن من التفرقة بني عدم الكفاءة واخلط أ�

وجود خط أ� ع�شوائي لنقطة على حدود الكفاءة،
ف�إنه ينعك�س على م ؤ��شرات الكفاءة لكافة

الع�شوائي ،بافرتا�ض أ�ن عدم الكفاءة ثابت يف
حني أ�ن أ
الخطاء الع�شوائية تقرتب من ال�صفر

البنوك.
لذا ف�إن اختيار الطريقة املثلى يعتمد
على أ�هداف البحث والبيانات املتاحة .ومع ذلك

يف كل فرتة.

تبقى الطريقة الغري معلمية يف غاية احل�سا�سية

ي�ستخدم هذا النهج بيانات مقطعية
وزمنية ،أ�ما تقنية احلدود الع�شوائية أ
الكرث

�إىل القيم املتطرفة ،مما يدعم مكانة الطرق
املعلمية .وال بد يف هذا ال�صدد من الت أ�كيد على أ�ن

انت�شار ًا فقد عر�ضت يف ورقة يخرن ،لوفيل
و�شميت  ،1977وت�ستخدم عموم ًا مناذج تطبيقية
النتاج .وقامت بتقدمي
لدالة التكلفة والربح أ�و إ

نتائج قيا�س الكفاءة تبقي رهن ًا خليار املُدخالت
واملُخرجات .ونظر ًا النعدام توافق نظري حول

مناذج حمددة لتقييم حدود الكفاءة.

حتديد ُمدخالت ومخُ رجات القطاع البنكي (انظر
كازو ومولينو  ،)2003ف�إنه عادة ما تتم التفرقة

يختلف هذا النهج عموم ًا عن الطرق

النتاج والو�ساطة .حيث يرى
بني مفهومني هما إ
أ
الول أ�ن البنك يقوم ب�إنتاج خدمات لعمالئه ،يف

الغري معلمية يف االفرتا�ضات التوزيعية
أ
للخطاء ،حيث تفرت�ض طريقة احلدود

حني يرى الثاين أ�ن البنوك تقوم بدور الو�سيط

الع�شوائية أ�ن عدم الكفاءة تتبع توزيع ًا ن�صف
عادي غري متناظر ،يف حني تفرت�ض أ�ن أ
الخطاء

بني املودعني واملقر�ضني.

تتبع توزيع ًا طبيعي ًا متناظر ًا  .با�ستخدام

�ساد�س ًا :كفاءة البنوك العربية

البيانات املقطعية الزمنية ميكن تخفيف

ي�شكو جمال حتليل كفاءة البنوك

وو�صفه بطريقة التوزيع احلر برخر(.)1993

العربية من �شحة الدرا�سات ،على عك�س ما تعرفه
مناطق أ�خرى من العامل .وتبدو الدرا�سات التي

االفرتا�ضات التوزيعية لنهج احلدود الع�شوائية
وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن طريقة تطويق
البيانات تفرت�ض وجود تقلبات ع�شوائية ،مما
يعني أ�ن االنحرافات عن حدود الكفاءة متثل

تتناول دو ًال عربية معينة (يمُ كن ذكر ح�سن
المارات،
و�شم�سي وب�سيوين  )2006يف حالة إ
وال�شماري و�سليمي ( )1998يف حالة أ
الردن،

عدم الكفاءة.

واخلثالن وعبدامللك ( )2010يف حالة ال�سعودية



وعبد مواله (( 2009يف حالة تون�س) أ�كرث عدد ًا

ا�ستنتاجات هامة ،منها انح�سار حجم معظم

من تلك التي تتناول حتليل بنوك عربية يف ما

البنوك العربية يف نطاق ال يرتقي �إىل احلجم
أ
المثل ،وكذلك احلال بالن�سبة مل�ستوى كفاءة

من هذه الدرا�سات.

التكلفة التي تبقى أ��صغر من م�ستواها يف
البنوك أ
المريكية ال�شمالية ،وتتقارب أ�كرث
من م�ستواها يف العديد من الدول أ
الوروبية

بينها .يتم التوقف يف ما يلي على نتائج ثالث
تقوم درا�سة أ�ول�سون وتا�سييلي

()2010

بتقدير كفاءة البنوك يف بع�ض الدول العربية
ومقارنة هذه النتائج مع امل ؤ��شرات املحا�سبية

واالقت�صاديات النامية .كذلك يتبني أ�ن
ال�سالمية يف هذه الدول العربية
البنوك إ
تبدو أ�قل كفاءة من حيث التكلفة والربح
من بقية البنوك التقليدية ،علم ًا ب أ�نها أ�كرث

لربحية هذه البنوك متمثلة يف العائد على
أ
ال�صول والعائد على ُحقوق امللكية .وقد
اعتمدت هذه الدرا�سة الطريقة املعلمية عن

ربحية من البنوك التقليدية.

طريق تقدير دالتي التكلفة والربح بغر�ض
تقدير م ؤ��شرات الكفاءة للفرتة .2008-2000

ينحصر حجم معظم البنوك
العربية في نطاق ال يرتقي إلى
احلجم األمثل ،وكذلك احلال بالنسبة
ملستوى كفاءة التكلفة التي تبقى
أصغر من مستواها في البنوك
األمريكية الشمالية ،وتقترب أكثر
من مستواها في العديد من الدول
األوروبية واالقتصاديات النامية.
كذلك يتبني أن البنوك اإلسالمية في
هذه الدول العربية تبدو أقل كفاءة
من حيث التكلفة والربح من بقية
البنوك التقليدية ،علماً بأنها أكثر
ربحية من البنوك التقليدية.

ومن ثم يتم قيا�س متو�سط كفاءة البنوك
ح�سب البلد ومقارنتها بامل ؤ��شرات املحا�سبية
للربحية.
اعتمدت الدرا�سة على بيانات لـ
 83بنك من  10دول عربية خمتلفة هي
البحرين وم�صر أ
والردن والكويت ولبنان
والمارات.
واملغرب ُ
وعمان وقطر وال�سعودية إ
وقد مت حذف بع�ض البنوك نظر ًا ل�سلبية
�صايف الدخل .تعتمد الورقة على الطريقة
املعلمية ،وحتديد ًا طريقة التوزيع احلر،
ا�ستناد ّا على جملة املُدخالت متمثلة يف
االيداع والعمل ور أ��س املال وجملة املُخرجات

ترى هذه الورقة على غرار العديد
من الدرا�سات أ
الخرى أ�ن بنوك الدول العربية

متمثلة يف القرو�ض واال�ستثمار.

تظهر أ�قل تناق�ض ًا بني تدابري الكفاءة من
حيث التكلفة والربح مما هو عليه احلال يف بع�ض
الدول أ
الخرى .هذا يعني أ�نه على الرغم من

لغر�ض ف�صل عدم الكفاءة عن
اخلط أ� الع�شوائي ،تف�ضي هذه الورقة �إىل



ت�شري الورقة �إىل أ�ن متو�سط الكفاءة

عدم الكفاءة من ناحية الربحية ،ف�إن البنوك
العربية تبلى بالء ًا ح�سن ًا ن�سبي ًا باملعايري
الدولية يف توليد أ
الرباح اعتماد ًا على املوارد

ي�ساوي � %31إذا ما اعتربت فر�ضية ثبات الغلة
و� %43إذا ما اعتربت فر�ضية عدم ثبات الغلة،
مما يعني أ�ن البنوك العربية يف املتو�سط قادرة

املتاحة وبيئة الت�شغيل احلالية .وتو�صي الورقة

على حت�سني كفاءتها بن�سبة  %69و %57على

الطار التنظيمي ال�سانح لهذه البنوك
ب�إيجاد إ
الندماج ،نظر ًا ل�صغر حجمها الن�سبي .كما
من إ

التوايل.

(ال�سالمية
تدعو الورقة البنوك العربية إ

وتبدو هذه النتائج بعيدة �إىل حد
ما عن نتائج الورقة أ
بال�ضافة �إىل
الوىل إ
أ�ن نتائجها متيل إلبراز تفوق بنوك م�صرية

يُوصى بإيجاد اإلطار التنظيمي
السانح للبنوك العربية لإلندماج
والتوسع نظرا ً لصغر حجمها
النسبي ،باإلضافة إلى حثها
للبنوك (اإلسالمية والتقليدية على
حد سواء) لزيادة التركيز على توليد
الربحية بدالً من مراقبة التكاليف.

و�إماراتية من حيث كفاءة احلجم ،يف حني تربز

والتقليدية على حد �سواء) لزيادة الرتكيز على
توليد الربحية بد ًال من مراقبة التكاليف.

والماراتية
البنوك البحرينية ثم امل�صرية إ
والكويتية يف الورقة أ
الوىل.
وت�سعى درا�سة بن نا�صر ،بن خ�ضريي
وكازو (� )2009إىل درا�سة آ�ثار املتغريات
امل ؤ��س�ساتية واملالية على كفاءة جمموعة
من بنوك من تون�س وم�صر أ
والردن واملغرب

وكما ذكر �سالف ًا ،ف�إن نتائج درا�سة
الكفاءة تبقى رهن ًا خليار املُدخالت

للفرتة  ،2006-1993ا�ستناد ًا �إىل بيانات الكلفة
الجمالية من عمل و�إدارة وحجم القرو�ض
إ
واال�ستثمار .فعمدت هذه الدرا�سة بعد تقييم

واملُخرجات ،ولبيان ذلك يتم التطرق يف ما
يلي لورقة م�صطفى ( .)2009حيث تقوم هذه

كفاءة البنوك يف �سياق غري معلمتى (التحليل

الورقة مبقارنة كفاءة  85بنك عربي �ضمن
الو�سط أ
ت�صنيف جملة ال�شرق أ
لكرب 100

التطويقي للبيانات) �إىل اال�ستعانة بنموذج
انحدار توبت (منوذج انحدار مراقب) لبحث
ت أ�ثري املتغريات التنظيمية على كفاءة البنوك.

بنك عربي ل�سنة  ،2005اعتماد ًا على طريقة
تطويق البيانات الغري معلمية.

وت�شري النتائج �إىل أ�ن املغرب وتون�س حتظيان
بنظم م�صرفية أ�كرث كفاءة من مثيالتها ،وذلك
على الرغم من حت�سن كفاءة البنوك أ
الردنية

النتاج،
وتعتمد هذه الورقة مفهوم إ
حيث اعتمدت املوجودات وحقوق امل�ساهمني
الرباح والعائد على أ
كمدخالت و�صايف أ
ال�صول
ُ

منذ  .2003وتبني انحدارات توبت ارتباطا قويا

كمخرجات.
والعائد على ُحقوق امللكية ُ



�سابع ًا :اخلامتة

الجراءات التنظيمية وبني كفاءة
بني بع�ض إ
التكلفة .ويف هذا ال�سياق ،تك�شف الورقة
أ�ن حت�سن الكفاءة امل�صرفية تت أ�ثر بجودة

على النقي�ض من درا�سة امل ؤ��شرات
املحا�سبية التقليدية ،ف�إن منهجية قيا�س كفاءة
البنوك الن�سبية متثل أ�همية ق�صوى ملديري

النظام القانوين والبنوك ذات ر أ��س املال
وال�سيولة النقدية اجليدة .كما يجنح منو قطاع

البنوك العربية لغر�ض حتديد أ�ف�ضل املمار�سات

ال�صرافة احلد من الكفاءة البنكية و�سط بيئة

النتاجية وال�ضغط
والجراءات ل�ضمان تعزيز إ
إ

تخ�ضع لقدر حمدود من التنظيم .على العك�س

على التكلفة ،يف زمن تتزايد فيه املناف�سة

من ذلك ،فقد ثبت وجود عالقة ايجابية بني
منو �سوق أ
الوراق املالية وكفاءة البنوك ،مما

املحلية واخلارجية يف �سوق اخلدمات املالية.
من هنا يعتقد العديد أ�ن درا�سة كفاءة البنوك

ي ؤ�كد الدور التكاملي بينهما.كذلك ف�إنه يتبني
أ�ن الكثافة الزائدة يف القطاع البنكي ت ؤ�ثر �سلب ًا

العربية يف ما بينها ت�صبو �إىل حت�سني امل�ساءلة
وحتفيز البحث عن حتليل ممار�سات البنوك
املناف�سة أ
الح�سن كفاءة وتكيفها لبنوك أ�قل

يف كفاءة البنوك.

كفاءة.

يُوجد ارتباط قوي بني بعض
اإلجراءات التنظيمية وبني كفاءة
التكلفة ،حيث يتبني أن حتسن
الكفاءة املصرفية تتأثر بجودة
النظام القانوني والبنوك ذات رأس
املال والسيولة النقدية اجليدة .كما
يجنح منو قطاع الصرافة للحد من
الكفاءة البنكية وسط بيئة تخضع
لقدر محدود من التنظيم .على
العكس من ذلك ،فقد ثبت وجود
عالقة ايجابية بني منو سوق األوراق
املالية وكفاءة البنوك ،مما يؤكد الدور
التكاملي بينهما.كذلك فإنه يتبني أن
الكثافة الزائدة في القطاع البنكي
تؤثر سلباً في كفاءة البنوك.

وميكن �إرجاع ق�سط كبري من الفروقات
بني البنوك العربية لعدة قيود تنظيمية
حملية متنع البنوك من ال�سيطرة الكاملة على
الجابة عن
ُمدخالتها أ�و مخُ رجاتها .تبقى إ
هذه أ
بال�ضافة �إىل أ��سئلة عديدة
ال�سئلة إ
أ�خرى طرحت يف املقدمة معلقة ،ب�سبب �شحة
الدرا�سات التي تتناول كفاءة البنوك العربية
وامل�سائل املتعلقة بها ،على عك�س ما عرفته
مناطق أ�خرى من العامل من زحم يف درا�سة
القطاع البنكي وحمددات كفاءته.
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حمددات اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا ؤ�ها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية :أ�هم ا إلتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة ا إلقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م ؤ��س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م ؤ��شرات اجلدارة ا إلئتمانية

امل ؤ�لف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
أ�� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
أ� .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .أ�حمد الكواز
د .أ�حمد الكواز
أ� .جمال حامد
د .ناجي التوين
أ� .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
أ� .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ�� .صالح الع�صفور
أ� .جمال حامد
أ�� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
أ� .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�مل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .أ�حمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�حمد الكواز
د .عماد ا إلمام
أ�� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
أالول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
أالربعون
أ
الواحد الربعون
الثاين أالربعون
الثالث أالربعون
الرابع أالربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
ا إلرتباط واالنحدار الب�سيط
أ�دوات امل�صرف ا إل�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
أال�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
أ��ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل أالداء التنموي
أ��سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م ؤ��شرات قيا�س امل ؤ��س�سات
ا إلنتاجية وقيا�سها
أ
نوعية امل ؤ��س�سات والداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة أالهداف ا إلمنائية أ
لللفية
م ؤ��شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع ا إلنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية أال�سواق وتدخل الدولة
م ؤ��شرات قيا�س الف�ساد ا إلداري
ال�سيا�سات التنموية
أ
متكني املر أ�ة :امل ؤ��شرات والبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل ؤ��شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج ا إل�صالح امل ؤ��س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من أ�جل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص أ��سواق أال�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي ا إلقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور أ��سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب

ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ� .جمال حامد
أ�� .صالح الع�صفور
أ� .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ�� .صالح الع�صفور

اخلام�س أالربعون
ال�ساد�س أالربعون
ال�سابع أالربعون
الثامن أالربعون
التا�سع أالربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د .أ�حمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د .أ�حمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
أ� .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .أ�حمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د .أ�حمد الكواز
أ� .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم أ�ونور
د .أ�حمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم أ�ونور
د .وليد عبد مواله

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون
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الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون

اال�ستثمارات البينية العربية
فعالية أ��سواق أال�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية أل�سواق أالوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش آ�ت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب أ��سواق أالوراق املالية
ا إلمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م ؤ��شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر أ�ة من أ�جل التنمية
أالطر الرقابية أل�سواق أال�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات أالزمة االقت�صادية على الدول العربية
والنامية
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية
كفاءة البنوك العربية
العدد املقبل
أ
�إدارة املخاطر يف ال�سواق املالية

د .بلقا�سم العبا�س
د� .إبراهيم أ�ونور
د .ح�سني أال�سرج
د .وليد عبد مواله
د .أ�حمد الكواز

الثامن والثمانون
التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم أ�ونور
د .حممد أ�بو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم أ�ونور
د .أ�حمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د .وليد عبدمواله

املائة واثنان
املائة وثالثة
املائة و أ�ربعة

د� .إبراهيم أ�ونور

املائة وخم�سة

لالطالع على أالعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان ا إللكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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