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مقدمـــــــــــــة
أ /توطئة :
تعترب الرحبية اذلدؼ الرئيسي الذي تعتمد عليو كل مؤسسة مالية ،بغية ربقيق البقاء واالستمرارية ،إال أف
ادلؤسسات ادلالية تتعرض إىل العديد من ادلشاكل االقتصادية ،اليت تؤثر حتما على رحبيتها.فالرحبية ىي مفهوـ
واسع ولو رلاالت عديدة ،وأف قياسها يعترب مسألة دقيقة حبيث أنو ال يكوف ذا داللة إال إذا نسب إىل فًتة
مرجعية معينة.
كما يعد التضخم من بُت ادلشاكل االقتصادية العادلية اليت تعرقل النشاط االقتصادية واليت تعاين منها
أغلب ادلؤسسات االقتصادية فهو عبارة عن ظاىرة نقدية وحركة مرتفعة ومستمرة يف األسعار نامجة عن فائض يف
طلب الكلى كما يؤثر التضخم على رحبية ادلؤسسة ادلالية.
ب /إشكالية الدراسة :
و من خالؿ ما سبق ذكره ؽلكن صياغة اإلشكالية يف السؤاؿ اجلوىري اآليت :
ما مدى تأثير معدل التضخم على ربحية البنوك التجارية العاملة في الجزائر للفترة  2014 - 2009؟
إىل جانب اإلشكالية العامة و من أجل اإلدلاـ دبوضوع الدراسة ارتأينا إىل ذبزئة اإلشكالية إىل األسئلة
الفرعية التالية :
 -1ما مدى تأثَت التضخم على رحبية البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر مقاسة دبؤشر العائد على ادللكية؟
 -2ما مدى تأثَت التضخم على رحبية البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر مقاسة دبؤشر العائد على األصوؿ؟
 -3ما مدى تأثَت التضخم على رحبية البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر مقاسة دبؤشر مضاعف حقوؽ
ادللكية ؟

ب

مقدمـــــــــــــة
ت /فرضيـات الدراسة :
على ضوء ما مت طرحو من تساؤالت حوؿ موضوع البحث وأمالً يف ربقيق أىداؼ البحث ؽلكن ربديد
رلموعة من الفرضيات اليت نسعى الختبارىا وىي على النحو التايل :
 -1يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبؤشر العائد على ادللكية .
 -2يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبؤشر العائد على األصوؿ.
 -3يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبؤشر مضاعف حقوؽ ادللكية.
ث/مبررات اختيار الموضوع :
 -1الرغبة يف دراسة ظاىرة التضخم اليت تؤثر على اقتصاديات الدوؿ النامية وادلتقدمة على حد سواء.
 -2ندرة الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف اجلزائر.
 -3زلاولة القياـ بدراسة اقتصادية قياسية على حالة واقعية سبس البنوؾ العاملة يف اجلزائر.
جـ  /أىداف و أىمية الدراسة  :يسعى ىذا العمل إىل بلوغ رلموعة من األىداؼ ؽلكن تلخيصها يف النقاط
التالية:
 -1تشخيص العالقة بُت التضخم ورحبية البنوؾ التجارية .
 -2تفسَت سلتلف ادلؤشرات اليت تنتج عن اختبار العالقة بُت التضخم ورحبية البنك.
 -3اقًتاح حلوؿ مناسبة للحد من تأثَت التضخم على رحبية البنك.
 -4معرفة أوضاع البنوؾ التجارية اجلزائرية وادلؤشرات اليت تستخدـ يف قياس رحبيتها .
 -5اخلروج بتوصيات من شأهنا احملافظة على أرباح ادلصارؼ التجارية وربسُت رحبيتها ،ومعاجلة األسباب اليت
تؤدي إىل ربقيق خسائر أو زبفيض رحبيتها.

ج

مقدمـــــــــــــة
أما أعلية ادلوضوع تكمن يف الدور الذي تلعبو رحبية البنوؾ التجارية يف االقتصاد الوطٍت وتبياف فعالية وأثر
معدؿ التضخم عليها ،وتوضيح العالقة بُت التضخم ورحبية البنوؾ وتبياف درجة إغلابية أو سلبية ىذا التأثَت.
ح /حدود الدراسة :
البعد ادلكاين و البعد الزمٍت  :أجريت ىذه الدراسة على عينة من البنوؾ التجارية العاملة يف القطاع
اجلزائري للفًتة الزمنية ادلمتدة من  2009إىل . 2015
خ /المنهج المستخدم:
بناءاً على طبيعة اإلشكالية ادلطروحة واألسئلة الفرعية وبغية الوصوؿ إىل األىداؼ ادلرجوة يف ىذا البحث،
وقصد اإلحاطة جبوانب ادلوضوع الدراسة ضلاوؿ معاجلة ىذا ادلوضوع بإتباع ادلنهج الوصفي لإلطار النظري ،كما
سيتم استخداـ الطرؽ القياسية واإلحصائية الضرورية لدراسة العالقة بُت معدؿ التضخم و الرحبية ،وبغرض
الوصوؿ إىل نتائج زلددة وفق معايَت علمية وذلك وف ًقا ألسلوب دراسة احلالة لتقدير واستخراج النتائج وإجراء
االختبارات الالزمة.
د /مرجعية الدراسة:
إف طبيعة ادلراجع ادلستخدمة يف ادلذكرة تنحصر حسب الفصلُت إىل نوعُت ،حيث اقتصر الفصل األوؿ
بادلصادر الثانوية والذي مت التطرؽ فيو إىل اإلطار ادلفاىيمي العاـ للدراسة وىذا من خالؿ االعتماد على الكتب
العربية واجملالت وادلقاالت العلمية ،واألحباث والدراسات السابقة ذات العالقة بادلوضوع ،باإلضافة إىل ادلطالعة يف
مواقع اإلنًتنت ادلختلفة.
أما الفصل الثاين فقد مشل ادلصادر األولية دلعاجلة اجلوانب التحليلية دلوضوع الدراسة ،واالعتماد على مجع
ادلعطيات من خالؿ التقارير السنوية ادلالية للبنوؾ.
ذ/صعوبات الدراسة :
 صعوبة احلصوؿ على ادلعلومات من البنك؛ -نقص مراجع اخلاصة بادلوضوع وخاصة الكتب .

د

مقدمـــــــــــــة
ر /ىيكل البحث  :لإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة مت تقسيم البحث إىل فصلُت:
حيث ؽلثل الفصل األوؿ اجلانب النظري أما اجلانب الثاين ؽلثل اجلانب التطبيقي ،و ؽلكن استعراض
ىيكل البحث على الشكل التايل :
الفصل األوؿ" األدبيات النظرية والتطبيقية لدراسة " و مت تقسيمو إىل مبحثُت ،األوؿ األدبيات النظرية
حبيث خصص ىذا اجلانب لدراسة متغَتات الدراسة فقسم إىل مطلبُت ،ادلطلب األوؿ حوؿ الرحبية مفهومها
والعوامل ادلؤثرة عليها ،أما ادلطلب الثاين جاء بعنواف التضخم و الذي استعرضنا فيو مفهوـ التضخم ومؤشرات
قياسو ،كما تطرقنا يف ادلطلب الثالث إىل دراسة العالقة بُت الرحبية والتضخم ،أما يف ادلبحث الثاين تطرقنا إىل
الدراسات السابقة اخلاصة بادلوضوع حبيث قسم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت ،ادلطلب األوؿ تناوؿ عرض الدراسات
السابقة أما يف ادلطلب الثاين سبت فيو مقارنة بُت الدراسة احلالية و الدراسات السابقة .
ين ،األوؿ ػلوي األدوات ادلستخدمة واختبار نتائج
الفصل الثاين " الدراسة التطبيقية" الذي قسم إىل مبحث
ظلاذج الدراسة ،أما ادلبحث الثاين تناوؿ عرض ومناقشة النتائج ادلتوصل إليها.

ه

األدبيات النظرية والتطبيقية للتضخم و الربحية

الفصل األول
تمهيد

تسعي جل البنوؾ إىل ربقيق ىدافها الرئيسي و ادلتمثل يف االستمرارية و البقاء ،وتعترب الرحبية واحدة من بُت
تعاملهم مع البنوؾ .
أىم األىداؼ ادلؤدية إىل ذلك فهي مؤشر يهتم بو الدائنوف عند ُ
غَت أف الرحبية تتأثر بعدة عوامل اقتصادية فنجد من بينهم التضخم الذي يعترب من أبرز ادلشاكل اليت تعرقل
النشاط االقتصادي وربد من تطوره وتعيق ربقيق أىداؼ .
ويف ىذا الصدد ضلاوؿ من خالؿ ىذا الفصل التطرؽ إىل التعريف دبتغَتات الدراسة انطالقا من مفاىيم أساسية
حوؿ الرحبية و التضخم وصوال إىل العالقة بينو وبُت الرحبية وىذا يف ادلبحث األوؿ ،أما يف ادلبحث الثاين نستعرض
فيو بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة بادلوضوع وصوال إىل عالقة ىذه الدراسات دبوضوع الدراسة احلايل.
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الفصل األول
المبحث األول  :األدبيات النظرية للدراسة

يعد موضوع الرحبية من ادلواضيع اذلامة بالنسبة للبنوؾ التجارية ،ألف الرحبية تعترب اذلدؼ الذي يسعي إليو كل
بنك ،وكذلك تعترب مؤشر ىاـ يف قياس كفاءة البنك يف استخداـ موارده ،إال أف ىذا اذلدؼ تعيقو عدة مشاكل
اقتصادية اليت تساىم يف زبفيضو ،ومن بُت أبرز ادلشاكل صلد التضخم .
و يف ىذا ادلبحث سوؼ نتطرؽ لرحبية ومؤشرات قياسها يف ادلطلب األوؿ ،أما يف ادلطلب الثاين سوؼ نتطرؽ
إىل التضخم تعريفو وأنواعو وكيفية احلد منو .
المطلب األول  :ربحية البنوك – مفاىيم أساسية
سبثل الرحبية اذلدؼ األساسي جلميع البنوؾ ،ومؤشر ىاـ دلعرفة األداء ادلايل للبنك ،وبغية قياس ىذه الرحبية
يتم استخداـ عدة مؤشرات ضلاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب التعرض ذلا ،وذلك بإعطاء بعض ادلفاىيم حوؿ الرحبية.
أوالً :مفهوم الربحية :ىناؾ عدة تعاريف متعلقة بالرحبية نذكر منها:
التعريف األوؿ  :من وجهة نظر إزرا سودلاف )  ( Ezerasolomanفإف الرحبية ىي " :مفهوـ تشغيلي دبعٌت أف
الرحبية تتحقق عندما تكوف النتائج االقتصادية ادلتحصل عليها أكرب من العناصر ادلستخدمة".1
التعريف الثاين :تعرؼ الرحبية بأهنا عبارة عن العالقة بُت األرباح اليت ربققها ادلنشأة واالستثمارات اليت أسهمت يف
ربقيق ىذه األرباح ،وتقاس الرحبية إما من خالؿ العالقة بُت األرباح وادلبيعات ،وإما من خالؿ العالقة بُت األرباح
واالستثمارات (االستثمارات ىي قيمة ادلوجودات أو حقوؽ ادللكية) اليت أسهمت يف ربقيقها ،ىذا وتعمل
2

ادلصارؼ التجارية على ربقيق ىدفها يف الرحبية من خالؿ قرارين علا  :قرار االستثمار و قرار التمويل.

آي أف الرحبية تعرب عن مقدار األرباح اليت ربققها ادلؤسسة مقابل كل وحدة واحدة من إمجايل رقم األعماؿ .
ثانيا  :العوامل المؤثرة على الربحية  :تواجو ادلصارؼ التجارية يف سبيل ربقيقها ذلدفها ادلتعلق بتعظيم رحبيتها،
العديد من العوامل اليت يتفاوت تأثَتىا يف ىذه الرحبية ،وتتنوع ىذه العوامل بُت عوامل داخلية وعوامل خارجية.

 1عبد اللطيف و عبد القادر مراد – أثر إستراتجية البحث و التطوير على ربحية المؤسسة االقتصادية  -مجلة أداء ادلؤسسات اجلزائرية – العدد ،2013/04
ص. 34 :

 2على زلمود زلمد – " سعر الفائدة وتأثيره في ربحية المصارف التجارية "  -رللة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية والقانونية – اجمللد  -30العدد األوؿ
 – 2014ص 542 :
3

األدبيات النظرية والتطبيقية للتضخم و الربحية

الفصل األول
 / 1العوامل الخارجية  :1وتتمثل يف :

 أسعار الفائدة :تزداد رحبية البنوؾ التجارية كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض ،خصوصاً عندما تكوفأسعار الفائدة على الودائع منخفضة ،دبعٌت أف الرحبية تزداد كلما ازداد ىامش سعر الفائدة ،وتؤدي أسعار الفائدة
دورىا فاعالً يف التأثَت يف استثمارات البنوؾ ،وإف معظم إيرادات البنوؾ التجارية ىي عبارة عن الفرؽ بُت الفوائد
الدائنة والفوائد ادلدينة;
 السياسة النقدية :تلعب السياسة النقدية للبنوؾ ادلركزية يف الدوؿ ،دوراً بالغ األعلية يف التأثَت يف سياساتالبنوؾ التجارية فيما يتعلق بإدارة موجوداهتا و مطلوباهتا ،وبالتايل فإف ذلك يكوف ذو تأثَت يف رحبيتها ،وىناؾ
العديد من األدوات لتلك السياسة سواء كانت أدوات الرقابة الكمية أو النوعية أو الرقابة ادلباشرة ;
 التشريعات القانونية والضوابط المصرفية والظروف االقتصادية والسياسية:تؤثر التشريعات القانونيةوالضوابط ادلصرفية بدرجة كبَتة يف أداء ادلصارؼ التجارية بشكل عاـ ،فتعليمات اجلهات الرقابية والضوابط
ادلصرفية هتدؼ إىل ضبط األداء ادلصريف للمحافظة على سالمتو ادلالية ومحاية أمواؿ ادلودعُت األمر الذي قد يًتتب
عليو التزامات إضافية على بعض ادلصارؼ ،تتمثل يف قيود على حركة وحجم التسهيالت واالحتفاظ بقدر أكرب
من السيولة وغَتىا;
 الثقافة االجتماعية والوعي المصرفي :تؤثر الثقافة االجتماعية والوعي ادلصريف يف رحبية ادلصارؼ التجارية،حيث تتأثر احلصة السوقية للمصارؼ التجارية من الودائع والقروض نتيجة تعامل بعض العمالء مع ادلصارؼ
اإلسالمية دوف ادلصارؼ الربوية ،شلا يؤثر يف رحبية ادلصارؼ التجارية;
 المنافسة :تؤثر ادلنافسة بُت ادلصارؼ التجارية يف رحبيتها ،وذلك بسبب زلدودية ادلوارد ادلتاحة ذلذه ادلصارؼ،واضطرارىا نتيجة لذلك إىل دفع معدالت فائدة عالية للحصوؿ على ىذه ادلوارد ،األمر الذي يؤدي إىل اطلفاض
ىامش العوائد ،وبالتايل التأثَت يف صايف األرباح ومعدالت الرحبية.
 /2العوامل الداخلية :2وتتمثل يف :

1

منذر مرىج و عبد الواحد محودة و أكرـ مزيق –"تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية " ،رللة جامعة تشرين  ،اجمللد  ، 36العدد ، 2

 2014ص.334 :

 2أبو زعيًت ،باسل ،العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة، 2006،ص
ص. 105-101 :
4
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الفصل األول

 ىيكل الودائع :تعطي الودائع للبنوؾ مرونة أكرب يف توظيفها يف استثمارات طويلة األجل نسبياً دوف االعتبارلعامل السيولة ،وذلك يف سبيل ربقيق رحبية أكرب ،ويف الوقت نفسو تؤثر تكلفة الودائع أيضاً يف رحبية البنوؾ
التجارية ألهنا سبثل األعباء اليت يتحملها البنك يف سبيل حصولو على األمواؿ;
 توظيف الموارد :توجو البنوؾ التجارية اجلانب األكرب من مواردىا ادلالية لالستثمار يف القروض واألوراؽ ادلالية،إذ أنو بزيادة نسبة ادلوارد ادلستثمرة يف تلك ادلوجودات تزداد رحبية البنك التجاري ،حيث إف الدخل ادلتولد عنهما
يعد ادلصدر األساسي إليرادات البنك وبالذات الدخل ادلتولد من القروض ،أما توظيفات البنك يف األصوؿ
الثابتة فيجب أف تكوف زلدودة ،ألهنا تعد من ادلوجودات غَت ادلدرة للدخل ،وكذلك األمر بالنسبة إىل النقدية
لديها;
 أرباح أو خسائر القروض  :تؤثر عمليات االئتماف ادلمنوح من قبل ادلصارؼ بشكل كبَت على رحبيتو ،وذلكنتيجة لكرب حجم ادلوارد ادلوجهة ضلو عمليات االئتماف ،حيث تعد القروض من النشاطات األساسية للبنوؾ
التجارية وىي بالتايل ادلصدر األساسي لتحقيق األرباح ،إذ إف عمليات االئتماف تؤثر بصورة سلبية يف رحبية البنوؾ
عندما يفقد ادلقًتض قدرتو على سداد القروض .ويعد التوسع يف منح االئتماف بطريقة غَت مدروسة وبعيداً عن
دارسة ملفات العمالء بعناية ،دلعرفة مدى قدرهتم على الوفاء بااللتزامات ،من أىم العوامل اليت تؤدي إىل زيادة
الديوف ادلتعثرة وادلعدومة واليت تؤثر سلباً على رحبية ادلصارؼ التجارية;
 أرباح أو خسارة األوراق المالية  :تؤثر األرباح أو اخلسائر الرأمسالية الناذبة عن ارتفاع أو اطلفاض أسعاراألوراؽ ادلالية يف السوؽ ادلايل على رحبية البنك ،ومن ادلعروؼ أف ىدؼ البنوؾ التجارية من االستثمار يف األوراؽ
ادلالية ينصب يف تأمُت كل من ىديف السيولة والرحبية;
 حجم المصرف وإدارتو  :يقاس حجم البنك دبقدار ما ؽللكو من موجودات أو دبقدار ما ؽللكو من حقوؽكبَتا يف البنوؾ
ادللكية ،فكرب حجم البنك يؤدي إىل اطلفاض معدؿ العائد على ادلوجودات ،فهذا ادلعدؿ يكوف ً

الصغَتة وذلك بادلقارنة مع البنوؾ الكبَتة ولكن نالحظ أف حجم الودائع يف البنوؾ الكبَتة يكوف أكرب من البنوؾ
الصغَتة األمر الذي يزيد من معدؿ العائد على حقوؽ ادللكية;
 السيولة :يتطلب األمر ادلوازنة بُت ىديف السيولة والرحبية وعلا ىدفاف متعارضاف لكنهما متالزماف ،دبعٌت أفربقيق أحدعلا سيكوف على حساب اآلخر ،فزيادة الرحبية تتطلب االستثمار يف ادلزيد من األمواؿ واألصوؿ األقل
سيولة وىذا يتعارض مع ىدؼ السيولة ،وكذلك فإف االحتفاظ باألمواؿ على شكل نقد أو شبو نقد يعٍت زيادة
األصوؿ اليت ال ربقق عوائد أو اليت ربقق عوائد منخفضة ،وىذا يتعارض مع ىدؼ الرحبية;
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الفصل األول
 عمر ادلصرؼ وعدد موظفيو وعدد فروعو.ثالثا :مؤشرات قياس الربحية

يهدؼ البنك التجاري أساسا إىل ربقيق أكرب رحبية شلكنة ،لذا مت وضع رلموعة من النسػب ادلالية مهمتها قياس
كفاءة وفعالية البنك يف توليد األرباح ،ألف البنك الذي مل ػلصػل علػى أربػاح كافية ،فبقاؤه ألجل طويل يف سوؽ
ادلنافسة سيكوف مهددا ،و ذلذا تعترب نسب الرحبية من أكثر النسب الدالة على أداء البنك التجاري خالؿ فتػرة
معينػة ،ومن أىم نسب الرحبية ما يلي:
-/1معدل العائد على حقوق الملكية ()ROE
ويقصد بو مقدار العائد الذي ػلصل عليو ادلالؾ كنتيجة الستثمار أمواذلم لدى ادلنشأة وربملو للمخاطر ،وىو
يستند إىل مفهوـ الربح الشامل حيث يقاس من خالؿ ادلعادلة التالية: 1
العائد على حقوق الملكية = النتيجة الصافية على األموال الخاصة *100
و يعترب معدؿ العائد على احلقوؽ ادللكية ادلعيار األكثر مشوال لقياس فعالية اإلدارة ذلك ألنو يقيس رحبية األصوؿ
ورحبية ىيكل رأس ادلاؿ فهو مقياس لرحبية كل من قرارات االستثمار وقرارات التمويل.2
 /2مؤشر العائد على األصول ): (ROA
ويقيس ىذا ادلؤشر القوة اإليرادية لألصوؿ أو بعبارة أخرى أهنا تقيس مدى كفاءة اإلدارة يف استثمار األمواؿ اليت
ربصل عليها الشركة من مجيع مصادر التمويل سواء كانت داخلية أـ خارجية على حد سواء ،إف االرتفاع
3

يف العائد يعطي مؤشرا جيدا للمنشأة إذ يشَت إىل استغالؿ أفضل لألصوؿ ادلستثمرة.

 1جغدي شريفة و سليماف ناصر  " ،قياس الكفاءة التشغيلية لبعض البنوك العاملة في الجزائر "  ،رللة البحث جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،العدد ، 12
 ، 2013ص. 161 :
2

3

مرجع سابق الذكر ،عبد اللطيف مصيطفى وعبد القادر مراد  ،ص.36 :
فادي فالح القعايدة  " ،أثر اإلندماج على الربحية " ،جامعة الشرؽ األوسط  ،2012ص.30 :
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وػلسب كما يلي :1

العائد على األصول = النتيجة الصافية  /مجموع األصول *100
وكذلك يوجد مؤشرات أخري لقياس الرحبية: 2
جدول رقم 1-1
ادلؤشر
مضاعف حقوؽ ادللكية = األمواؿ

مؤشر مضاعف حقوق الملكية

اخلاصة  /رلموع األصوؿ *100
معدل العائد على الودائع :ويقيس ىذا ادلعدؿ مدى قدرة البنك يف

معدؿ العائد على الودائع = نتيجة

توليد أرباحو من أنواع الودائع اليت استطاع احلصوؿ عليها .

الدورة الصافية  /إمجايل الودائع

الهامش الحدي للفوائد :ويعرؼ بأنو ادلدى بُت إمجايل الفوائد

نسبة اذلامش احلدي = الفوائد

ادلستحقة إي ادلدفوعة على البنك التجاري ،و إمجايل الفوائد ادلكتسبة ادلكتسبة  /الفوائد ادلستحقة
إي ادلقبوضة ادلتولدة عن االستثمارات.
معدل العائد على األموال المتاحة :يقيس ىذا ادلؤشر كفاءة إدارة

معدؿ العائد على األمواؿ ادلتاحة

ادلصرؼ يف توليد األرباح من األمواؿ ادلتاحة ذلا وادلتمثلة حبق ادللكية

للتوظيف = صايف الربح بعد

والودائع ،وأف ارتفاع ىذا ادلعدؿ يدؿ على قدرة البنك يف ربقيق العوائد الضريبة  /الودائع  +حق ادللكية.
من توظيف األمواؿ يف ادلوجودات ادلرحبة
ادلصدر من إعداد الطالبة اعتمادا على الدراسات السابقة

 1مرجع سابق الذكر ،جغدي شريفة و سليماف ناصر  ،ص . 161 :
The Islamic Economics Global Site .2
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المطلب الثاني  :التضخم مفاىيم أساسية

إف من أىم ادلشاكل اليت تعرقل النشاط االقتصادي وربد من تطوره وتعيق ربقيق أىدافو ،صلد ظاىرة
التضخم ولذلك خصصنا ىذا ادلطلب لدراسة ىذه الظاىرة بإبراز مفهومو وأنواعو وأسبابو .
أوالً  :مفهوم التضخم ( التعريف – األنواع – األسباب )
 /1مفهوم التضخم
 التعريف األوؿ حسب  : Emile Jamsعرفو على أنو حركة صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذايت،1

تنتج عن فائض الطلب الزائد على قدرة العرض.

 و كذلك عرؼ التضخم بأنو االرتفاع الكبَت وادلستمر يف ادلستوى العاـ لألسعار على مدى فًتة طويلة منالزمن ،أي أف التضخم ىو التصاعد ادلستمر لألسعار نتيجة الطلب ادلتزايد على السلع واخلدمات. 2
وبصفة عامة التضخم ىو عبارة عن زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض احلقيقي ،شلا يؤدي
إىل ارتفاع مفاجئ يف مستوي العاـ لألسعار.
ومن خالؿ التعاريف السابقة نالحظ أنو غلب تتوفر عناصر معينة حىت يقاؿ أف ىناؾ تضخم
 وجود ارتفاع مستمر لألسعار;أف يكوف ىذا االرتفاع ذاتيا ،دبعٌت أف ال يكوف ناذبا عن ظرؼ طارئ مثل الكوارث الطبيعية;وجود فائض يف الطلب الكلي و اطلفاض العرض الكلي. /2أنواع التضخم :للتضخم أنواع عديدة مرتبطة جبملة من ادلتغَتات االقتصادية ويقسم حسب عدة معايَت:
أ -/التضخم المرتبط برقابة الدولة على األسعار  :ويكوف نتيجة قياـ الدولة بفرض رقابتها على أسعار السلع
واخلدمات ذات األعلية االقتصادية يف حياة ادلستهلك أو ادلنتج وىناؾ شكلُت للتضخم مرتبط هبذا ادلعيار :
 التضخم ادلكشوؼ  :يتمثل يف االرتفاع ادلستمر لألسعار دوف أي عوائق تعًتض ذلك.1
2

حسُت بن سامل جابر الزبيدي  -التضخم والكساد – مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع عماف  ،األردف  ،الطبعة األوىل، 2011 ،ص 32 :

بلجلية مسية -أثر التضخم على عوائد االسهم  -جامعة منتوري قسنطينة  ،ص. 131 :
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 التضخم ادلكبوت أو الكامن  :ىو احلالة اليت ُسبنع فيها األسعار من االرتفاع من خالؿ سياسات تتمثل بوضع1

ضوابط و قيود ربوؿ دوف اتفاؽ كلي و ارتفاع األسعار.

ب -/التضخم المرتبط بالقطاعات اإلنتاجية  :ويقسم إىل قسمُت حسب القطاع الذي يشهد ارتفاع األسعار
 التضخم االستهالكي أو السلعي  :وىو التضخم الذي ػلدث يف رلاؿ السلع االستهالكية ،حيث ؽلنح دلنتجيالسلع االستهالكية فرصة لتحقيق أرباح مؤقتة كبَتة .
 التضخم الرأمسايل  :وىو التضخم الذي يصيب جانب السلع الرأمسالية ويؤثر على مستويات االستثمار واإلنتاج .
ج -/من حيث حدة التضخم  :2وؽلكن التمييز بُت األنواع التالية :
 التضخم اجلامح  :وىو الذي ترتفع فيو األسعار بشكل كبَت جداً وتزداد فيو سرعة تداوؿ النقود وتتوقف فيوالنقود عن العمل كمستودع للقيم ،فإذا استمر ذلك فإنو يؤدي إىل اهنيار النظاـ النقدي وتنهار معو قيمة الوحدة
النقدية .
 التضخم الزاحف  :وىو ناتج عن ارتفاع األجور بنسبة أعلى من زيادة اإلنتاج وىو تضخم تدرغلي و بطيءترتفع فيو األسعار دبعدالت صغَتة لذلك فهو يستغرؽ فًتة زمنية طويلة حىت يظىر .
 التضخم ادلتقلب  :نكوف أماـ حالة التضخم ادلتقلب عندما ترتفع األسعار دبعدالت كبَتة لفًتة معينة مثتتدخل السلطات احلكومية والنقدية لتحد من ىذا االرتفاع لفًتة أخرى مث تعود األسعار لًتتفع من جديد حبرية و
دبعدالت كبَتة فًتة أخرى وىكذا.
د -/التضخم المرتبط بالعالقات االقتصادية الدولية : 3حسب ىذا ادلعيار يقسم التضخم إىل نوعُت األوؿ
مرتبط بادلبادالت التجارية للدولة مع العامل اخلارجي ،أما الثاين ينتج عن أسباب داخلية متعلقة باالقتصاد احمللي
للدولة.
 1مرجع سابق الذكر  ،حسُت بن سامل جابر الزبيدي  ،ص 03 :
 2مرجع سابق الذكر ،بلحبيلة مسية ص. 136 :
 3مرجع سابق الذكر ،بلجبيلة مسية  ،ص. 137 :
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الفصل األول

 التضخم ادلستورد  :وىو التضخم الذي ػلدث نتيجة للعالقات االقتصادية الدولية ،حيث يتم استَتاد جزء منالتضخم الذي يكوف داخل يكوف الدولة ادلصدرة عرب قناة الواردات وينعكس ذلك على أسعار ىذه السلع
ادلستوردة .
 التضخم احمللي  :وىو التضخم الناتج عن إختالالت ىيكلية يف الوظائف االقتصادية احمللية ،حيث يزيد الطلبويعجز اإلنتاج عن االستجابة ذلذه الزيادة أو تزيد كمية النقود عن احلاجة الفعلية لالقتصاد .
ه -/حسب درجة التشغيل في االقتصاد  :ويصنف إىل :
 التضخم احلقيقي  :يكوف يف احلالة اليت ال تؤدي فيو أي زيادة يف الطلب إىل زيادة يف اإلنتاج ،و إظلا الزيادة يفالطلب تقابلها زيادة يف األسعار .
 التضخم غَت احلقيقي  :ػلدث عندما تكوف الزيادة يف األسعار ناذبة عن الزيادة يف الطلب الفعلي ،ويف نفسالوقت يزيد اإلنتاج ألف االقتصاد ػلتوي على طاقات عاطلة غَت مشغلة ،كما أف الظروؼ االقتصادية سبكن من
زيادة اإلنتاج وبالتايل فإف التضخم يف ىذه احلالة ليس ضاراً ألنو يشجع على االستثمار وزيادة التوظيف .
 /3أسباب التضخم  :لو نظرنا إىل مشكلة التضخم من الناحية االقتصادية صلد تباين يف األقواؿ ،من ناحية
نشوءه ،كما يذكر بعض احملللُت عن نشوء التضخم بأنو بفعل عوامل اقتصادية سلتلفة ومن أبرز ىذه األسباب
صلد:
 تضخم ناشئ عن التكاليف  :ينشأ ىذا النوع من التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف اإلنتاج بنسبة تفوؽ عنمعدؿ الزيادة اإلنتاجية ارتفاعا يؤدي إىل الزيادة يف ادلستوى العاـ لألسعار حبيث يتخلخل التوازف مابُت ما تدره
عوامل اإلنتاج من منتجات ،وخدمات ،وبُت ما تستنفذه ىذه العوامل اإلنتاجية من نفقات ،وتكاليف.
 تضخم ناشئ عن الطلب  :ينشأ ىذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبوعرض ثابت من السلع واخلدمات ،إذ أف ارتفاع الطلب الكلي ال تقابلو زيادة يف اإلنتاج ،شلا يؤدي إىل ارتفاع
األسعار.
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 تضخم حاصل من تغيرات كلية  :وذلك يف تركيب الطلب الكلي يف االقتصاد أو تغَتات يف الطلب النقديحىت لو كاف ىذا الطلب مفرطاً أو مل يكن ىناؾ تركز اقتصادي إذ أف األسعار تكوف قابلة لالرتفاع وغَت قابلة
لالطلفاض رغم اطلفاض الطلب.
 تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار االقتصادي  :وذلك احلصار االقتصادي ذباه دوؿ أخرى ،سبارس من قبلقوى خارجية ،كما ػلصل للعراؽ وكوبا ولذلك ينعدـ االستَتاد والتصدير يف حالة احلصار الكلي شلا يؤدي إىل
ارتفاع معدالت التضخم وبالتايل اطلفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع األسعار دبعدالت غَت معقولة .
ثانيا  :طرق قياس التضخم  :يقاس التضخم بطرقتُت: 1
الطريقة األوىل  :وىي معدؿ حساب السعر العاـ
تتم حيث تؤخذ أسعار رلموعة من البضائع األساسية ،و ربسب قيمة شراء ىذه البضائع يف كل شهر،
يف أماكن عرضها وبيعها للجمهور ،ومن قيمة الشراء للفًتات ادلختلفة واليت عادة تكوف شهرا ،أو فصال ،يعرؼ
مقدار التضخم ،ومقدار التغَت يف رلموعة األسعار ،وليس يف سلعة واحدة فقط ،فإف كاف ىناؾ انزياح لألسعار
ضلو الزيادة دبقدار نصف يف ادلئة ،فإف ذلك يعٍت أف ىناؾ تضخما هبذا ادلقدار .
الطريقة الثانية :وىي القياس من ادلنبع
وىو أخد عينات من أسعار البضائع وتسعَتىا من ادلنتج األوؿ ،أي مقدار السعر الذي ػلده ادلنتج
لبضاعتو ،ومن ىذه األسعار اإلمجالية ؽلكن معرفة اذباه خط األسعار بالصعود أو اذلبوط ،وػلدث أف تنخفض
قيمة بعض السلع ،فال يعٍت ذلك اطلفاض يف التضخم ،ألنو يف الوقت نفسو ترتفع أسعار بعض البضائع األخرى،
لذا فإف ادلعدؿ لسلعة واحدة ال يؤخذ باحلسباف ،ولكن يكوف عامال مهما دلعرفة سبب التضخم أو الغالء
 تستخدـ األرقاـ القياسية من أجل قياس القوة الشرائية لألفراد والتعرؼ على تطور األسعار لسلعةمعينة خالؿ فًتة زمنية معينة ،وأبسط أشكاؿ األرقاـ القياسية ىو ما يعرؼ دبنسوب السعر وىو عبارة عن قسمة
قيمة الظاىرة يف فًتة معينة أو مكاف معُت على قيمتها يف فًتة أخرى أو مكاف آخر ،ويطلق على الفًتة اليت
ننسب إليها فًتة األساس والفًتة اليت ننسبها فًتة ادلقارنة كذلك بالنسبة للمكاف ادلنسوب إليو مكاف األساس
 1حسُت بن سامل جابر الزبيدي  ،مرجع سابق الذكر  ،ص :
11

األدبيات النظرية والتطبيقية للتضخم و الربحية

الفصل األول

وادلكاف الذي ننسبو مكاف ادلقارنة .و يستخدـ الرقم القياسي ألسعار اجلملة لقياس القوة الشرائية ومستوى
ادلعيشة ،كما يستخدـ الرقم القياسي ألسعار التجزئة لكونو األكثر ارتباطا بالقوة الشرائية للمستهلكُت كأفراد
لكن الرقم القياسي لنفقات ادلعيشة ىو الذي يتم استخدامو غالبا أثناء فًتة التضخم .1
ثالثا  :أثار التضخم و إجراءات الحد منو
 : /1أثار التضخم:للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة يف مسَتة التنمية االقتصادية واالجتماعية وأبرز ىذه اآلثار ىي:
 ارتفاع األسعار والكتلة النقدية المتداولة :يًتتب على ارتفاع معدالت التضخم ارتفاع يف أسعار ادلواداالستهالكية َّ
وإف أوىل الفئات ادلتضررة هبذا االرتفاع ىم أصحاب الدخوؿ احملدودة ،فضالً عن وجود كتلة نقدية
كبَتة متداولة يف السوؽ وقد تكوف ىذه الكتلة زلصورة بُت أيدي رلموعة صغَتة ال تشكل إال نسبة ضئيلة جدا
من السكاف ،شلا يعكس آثاره االقتصادية السلبية على ادلستويات ادلعشية للسكاف.
 زيادة معدالت التضخم تؤدي إىل خفض القيمة الشرائية للنقد شلا يؤدي إىل زيادة الطلب على رؤوس األمواؿلتمويل ادلشروعات ادلقًتحة وزيادة الطلب على رؤوس األمواؿ يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة.
الحد من الصادرات إلى األسواق الدولية :إف ازدياد معدالت التضخم مؤدي إىل اطلفاض القدرة التنافسيةللمنتجات الوطنية يف األسواؽ الدولية وىذا يسبب زيادة ادلدفوعات مقابل اطلفاض اإليرادات بالتايل حصوؿ
عجز يف ادليزاف التجاري.
يؤدي التضخم إىل زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشئات األعماؿ ،وتنخفض ىذه األرباحباطلفاض معدالت الفائدة ،حيث يتم سبويل ادلوجودات بإصدار سندات مديونية .يف حُت ال تسري ىذه
اخلصائص يف عدد من ادلشروعات الصناعية يف االقتصاديات ذات التضخم ادلنخفض ،بل ػلصل ذلك يف
االقتصاديات ذات ادلعدالت العالية للتضخم ،إذ يسبب ارتفاع التضخم ارتفاع يف اإليرادات ومعدالت اؿؼائدة،
وىي معدالت ليست حقيقية لو مت معاجلتها وإعادهتا إىل األسعار الثابتة.
 /2إجراءات الحد من التضخم  :2ؽلكن احلد من التضخم والسيما يف الدوؿ ادلتقدمة بتنفيذ إجراءات
السياستُت ادلالية والنقدية:
أ  -/السياسة المالية:
 1عقيل جاسم عبد اهلل  "،النقود والمصارف" ،دار اجملدالوي للنشر– عماف ،ص .177:
 2رليد ضياء ،اقتصاديات النقود والبنوك ،االسكندرية  ،2001ص ص 149،147 :
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 تضع وزارة ادلالية السياسة ادلالية للدولة ودبوجبها تتحدد مصادر اإليرادات واستخداماهتا والفائض يف ادلوازنةيؤدي إىل تقليل حجم السيولة ادلتاحة ،وبالتايل سيؤدي ذلك إىل خفض معدؿ التضخم.
 قياـ وزارة ادلالية ببيع حجم الدين العاـ إىل اجلمهور وبالتايل سحب النقد ادلتوفر يف السوؽ ويؤدي ذلك إىلاحلد من عرض النقد.
 زيادة الضرائب على السلع الكمالية اليت تتداوذلا القلة من السكاف من أصحاب الدخوؿ ادلرتفعة. خفض اإلنفاؽ احلكومي :يعد اإلنفاؽ احلكومي أحد األسباب ادلؤدية إىل زيادة ادلتداوؿ من النقد يف السوؽ،وبالتايل فإف احلد من ىذا اإلنفاؽ وتقليصو سيؤدي إىل خفض النقد ادلتداوؿ يف األسواؽ .
ب - /السياسة النقدية:
تتوىل ادلصارؼ ادلركزية (البنوؾ ادلركزية) يف الدوؿ ادلختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد رلموعة من
األدوات الكمية والنوعية :
 األدوات الكمية: زيادة سعر إعادة اخلصم :ومن النشاطات االعتيادية اليت تقوـ ادلصارؼ التجارية هبا :خصم األوراؽ التجاريةلألفراد ويف حاالت أخرى تقوـ بإعادة خصمها لدى البنك ادلركزي ويف ىذه احلالة يقوـ البنك ادلركزي برفع سعر
إعادة اخلصم هبدؼ التأثَت يف القدرة االئتمانية للمصارؼ من أجل تقليل حجم السيولة ادلتداولة يف السوؽ ويعد
ىذا اإلجراء واحداً من اإلجراءات دلكافحة التضخم.
 دخوؿ ادلصارؼ (البنوؾ ادلركزية) إىل األسواؽ بائعة لألوراؽ ادلالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولةادلتداولة يف السوؽ .أو ما يسمى بدخوؿ السوؽ ادلفتوحة.
 زيادة نسبة االحتياط القانوين .ربتفظ ادلصارؼ التجارية جبزء من الودائع لدى البنوؾ ادلركزية وكلما ارتفعتىذه النسبة كلما اطلفضت القدرة االئتمانية لدى ادلصارؼ .
 األدوات النوعية :أما األدوات النوعية فإهنا تتلخص بطريقة اإلقناع دلدراء ادلصارؼ التجارية وادلسئولُت فيهاعن االنتماء ادلصريف ،بسياسة الدولة اذلادفة إىل خفض السيولة ادلتداولة يف األسواؽ ،وىذه السياسة فعالة يف
الدولة النامية بشكل أكرب شلا يف دوؿ أخرى.
 معدالت الفائدة :غالباً ما تقًتف معدالت الفائدة دبصادر التمويل ادلقًتضة سواء كانت ىذه ادلصادر قصَتة،أـ متوسطة ،أـ طويلة األجل ،إذ ؼلصص رأس ادلاؿ يف إطار النظرية ادلالية من خالؿ أسعار الفائدة ،وتتفاوت
ىذه األسعار حسب تفاوت أجاؿ االقًتاض ،فالفوائد على القروض قصَتة األجل تكوف أقل يف حُت تكوف
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أسعار الفائدة على القروض طويلة األجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة األجل تكوف بُت
السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس األمواؿ احلاصل عن الرواج االقتصادي .
المطلب الثالث  :العالقة النظرية بين الربحية و التضخم
يؤثر التضخم على رحبية البنك من خالؿ التأثَت على مؤشراهتا ،حيث يقوـ بتضخيم النتائج وإعطائها
صورة غَت حقيقية ناذبة عن األداء الفعلي للبنك ،ولذلك غلب استبعاد معدؿ التضخم من ادلؤشرات الرحبية
إلعطاء الصورة احلقيقة عن الوضعية ادلالية للبنك .
المبحث الثاني  :الدراسات السابقة
يف ىذا ادلبحث سنستعرض رلموعة من الدراسات السابقة اليت تناولت ادلوضوع ،وقد قمنا بتقسيم ىذا ادلبحث
إىل ثالثة أقساـ ،حبيث تناوؿ القسم األوؿ الدراسات اخلاصة بالرحبية ،أما القسم الثاين فتناوؿ الدراسات اخلاصة
بالتضخم أما القسم الثالث
المطلب األول  :عرض الدراسات السابقة
سنتعرض ذلذا اجلزء من الدراسة إىل رلموعة من الدراسات السابقة حوؿ ادلوضوع وقد قسمنا ىذه الدراسات إىل
دراسات باللغة العربية ودراسات باللغة األجنبية .
أوالً  :دراسات باللغة العربية :
 /1دراسة  :باسل جبر حسن أبو زعتير.2007/2006، 1
تطرؽ الباحث يف ىذه الدراسة إىل دراسة العوامل اليت تأثر على الرحبية ادلصارؼ التجارية الفلسطينية ،و اعتمد
يف ىذه الدراسة بشكل أساسي على التحليل اإلحصائي لدراسة سلوؾ ادلتغَت التابع (الرحبية ) مقاسة دبعدؿ العائد
على ادلوجودات ) (ROAومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية ) (ROEوادلتغَتات ادلستقلة ( نسبة السيولة
النقدية ،نسبة األصوؿ الثابتة إىل حقوؽ ادلساعلُت ،نسبة ادلديونية وصايف الفوائد و إمجايل ادلوجودات وحقوؽ
 1العوامل ادلؤثرة على رحبية ادلصارؼ التجارية العاملة يف فلسطُت . 2004-1997مذكرة ماجستَت ،كلية التجارة باجلامعة اإلسالمية بغزة .
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ادللكية ،وعمر ادلصرؼ ،عدد ادلوظفُت ،و عدد الفروع ) ولتحقيق ذلك مت بناء ظلوذج معادلة االضلدار اخلطي،
وأىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة :
 وجود عالقة عكسية بُت ( نسبة ادلخصص اخلاص إىل إمجايل التسهيالت ) و الرحبية مقاسة دبعدؿ العائد علىادلوجودات ومعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية ،وكذلك وجود عالقة طردية بُت كل من ( صايف الفوائد وحقوؽ
ادللكية وعدد ادلوظفُت وعدد الفروع ) والرحبية مقاسة دبعدؿ العائد على ادلوجودات ومعدؿ العائد على حقوؽ
ادللكية  ،و وجود عالقة عكسية بُت نسبة السيولة النقدية والرحبية مقاسة دبعدؿ العائد على ادلوجودات  .وجود
عالقة طردية بُت كل من ( نسبة األصوؿ الثابتة إىل حقوؽ ادللكية ،نسبة ادلديونية ،وإمجايل األصوؿ ) والرحبية
مقاسة دبعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية .
 /2دراسة  :رامي أكرم مزيق .. 20141
ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد العوامل ادلؤثرة على رحبية ادلصارؼ التجارية ،وترتيبها حسب أعليتها النسبية،
وادلقارنة بُت ادلصارؼ التجارية العامة واخلاصة خبصوص العوامل اليت تؤثر على رحبيتها ،وقد عاجل الباحث دراستو
بإتباعو ادلنهج الوصفي التحليلي ،حبيث أجريت ىذه الدراسة على مجيع العاملُت يف ادلصارؼ التجارية العامة
واخلاصة والبالغ عددىم  155موظف يف ادلصارؼ العامة و  95موظف يف ادلصارؼ اخلاصة  ،ونظرا لصغر
حجم ىذه العينة قاـ الباحث بتوزيع استبياف على مجيع العاملُت معتمدا يف ذلك طريقة احلصر الشامل ،توصل
الباحث من دراستو إىل أىم النتائج وىي :
 تتأثر رحبية ادلصارؼ التجارية السورية دبجموعة من العوامل ؽلكن تصنيفها ضمن فئتُت :عوامل داخلية،وعوامل خارجية.
 زبتلف العوامل ادلؤثرة على رحبية ادلصارؼ التجارية يف أعليتها النسبية ،وكاف أكثر العوامل تأثَتا الظروؼاالقتصادية و السياسية ،وتوظيف ادلوارد ،و التشريعات القانونية والضوابط ادلصرفية .بينما كاف عمر ادلصرؼ
وعدد موظفي ادلصرؼ أقل العوامل تأثَت.
 ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بُت ادلصارؼ التجارية العامة واخلاصة يف العوامل الداخلية واخلارجية اليت تؤثر علىرحبيتها .
 1دراسة العوامل ادلؤثرة على رحبية ادلصارؼ التجارية السورية ،مذكرة ماجستَت ،جامعة تشرين . 2014
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 /3دراسة  :على محمود محمد

ىدؼ الباحث إىل دراسة مدى إسهاـ ىامش الفائدة الصايف برحبية ادلصرؼ التجاري ،حبيث كاف مصرؼ سوريا
وادلهجر عينة الدراسة فاستعاف الباحث على القوائم ادلالية السنوية ادلنشورة للمصرؼ خالؿ  2011 -2005و
قد عاجل الباحث دراستو باستخدامو ادلنهج الوصفي التحليلي ،وخلص البحث إىل رلموعة من النتائج أبرزىا أف
رحبية ادلصارؼ التجارية تتكوف دبعظمها من ىامش الفائدة الصايف الذي يعرب عن الفرؽ بُت الفوائد الدائنة
ادلستوفاة عن التسهيالت ادلمنوحة وبُت الفوائد ادلدينة ادلدفوعة على الودائع .
 -/4دراسة :م  .م بالل نوري سعيد الكروي

2

تناوؿ الباحث تقومي رحبية ادلصرؼ دلصرفُت عراقيُت ذو طابع حكومي علا الرافدين والرشيد باستخداـ مؤشرات
السيولة وادلتمثلة بػ ػ ػ ػ ) نسبة الرصيد النقدي  ،نسبة االحتياطي القانوين ،نسبة السيولة القانونية  ،نسبة التوظيف (
ومؤشرات الرحبية لبياف تأثرىا بنسب السيولة واليت ىي) معدؿ العائد على الودائع ،معدؿ العائد على حق ادللكية،
معدؿ العائد على األمواؿ ادلتاحة( ومت صياغة واختبار فرضيات البحث من خالؿ استخداـ ادلؤشر اإلحصائي
 ANOVAوالذي يتضمن اختبار  Fو  Tومعامل التحديد  ، R2و أىم ما مت استنتاجو ىو )إف نسبة تأثَت
مؤشرات السيولة لكال ادلصرفُت كانت ضعيفة وغَت معنوية يف األغلب على مؤشرات الرحبية ادلصرفية عدا مؤشر
واحد ىو االحتياطي القانوين ) السيولة ( دلصرؼ الرافدين على ادلؤشرين علا معدؿ العائد على الودائع ومعدؿ
العائد على حق ادللكية) الرحبية ( إذا كاف التأثَت قويا ومعنويا( .
 -/5دراسة  :صيام وحسني خريوش 2001

3

لقد ىدفت ىذه الدراسة إىل ربديد العوامل ادلؤثرة على رحبية البنوؾ التجارية األردنية خالؿ الفًتة -1991
 2000وسبثلت عينة الدراسة يف كافة البنوؾ التجارية األردنية ادلدرجة يف بورصة األوراؽ ادلالية للعاـ  2000وىي
 16بنكا  .وقد قاـ الباحث باختيار البيانات اخلاصة بادلصارؼ إحصائيا باستخداـ ظلوذج االضلدار ادلتعدد
 1سعر الفائدة و تأثَته يف رحبية ادلصارؼ التجارية دراسة حالة مصرؼ سوريا و ادلهجر  ،رللة الباحث العدد األوؿ  ، 2014جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية
والقانونية
 2كربالء واالقتصاد جامعة اإلدارة العدد ،24كلية اإلدارية للعلوـ العراقية تقييم رحبية ادلصارؼ باستخداـ مؤشرات السيولة اجمللة.
 3العوامل ادلؤثر على رحبية البنوؾ التجارية يف األردف  ،رللة جامعة ادللك عبد العزيز السعودية.
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ومعامل االرتباط بَتسوف ،وقد أظهرت نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بُت رحبية
البنوؾ التجارية من جهة وكل من ( حقوؽ ادللكية  ،مصاريف الدعاية واإلعالف نسبة ادلديونية والسيولة النقدية
والفوائض النقدية ) من جهة أخرى ،وعدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت رحبية ىذه ادلصارؼ من جهة
وإمجايل األصوؿ وعمر البنك من جهة أخرى .
 -/6دراسة  :بلجيلبة سمية.2010/2009 ،1
تطرقت الباحثة يف الدراسة إىل أثر التضخم على عوائد األسهم ،وقد عاجلت الباحثة دراستها بإتباعها ادلنهج
الوصفي التحليلي عند التعرض لدراسة األسواؽ واألوراؽ ادلتداولة هبا ،أما ادلنهج اإلحصائي رياضي فاعتمدتو عند
دراسة العالقة بُت التضخم واألسعار و األسهم ،وقد أجريت ىذه الدراسة على رلموعة من الشركات ادلسعرة يف
بورصة عماف للفًتة 2006-1996
توصلت الباحثة من دراستها إىل أىم النتائج:حيث ظهر قطاع التأمُت واخلدمات ارتباط طرديا متوسط قوة ذباه
معدالت التضخم أما القطاع الصناعة فقد أظهرت نتائج أنو يرتبط بعالقة عكسية ضعيفة دبعدالت التضخم
 -/7دراسة  :مجدي الشوريجي

2

هتدؼ ىذه الدراسة إىل قياس أثر التضخم على أداء القطاع ادلايل يف  6دوؿ منطقة حوض البحر األبيض
ادلتوسط خالؿ الفًتة  1988إىل  ، 2003وذلك باستخداـ منهج بيانات السالسل الزمنية ادلقطعية بواسطة
تطبيق ظلاذج اآلثار الثابتة مع وجود اآلثار الثابتة لكل من الدولة و الفًتات الزمنية ،و أشارت نتائج الدراسة بصفة
عامة إىل وجود أثر سالب ومعنوي للتضخم على أداء كل من القطاع ادلصريف وسوؽ األسهم يف الدوؿ ادلكونة
للعينة زلل الدراسة خالؿ الفًتة ادلذكورة ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود أثر سالب قوي للتضخم على أداء
القطاع ادلايل يف حالة إذا كانت معدالت التضخم السائدة أكرب من ادلعدؿ احلدي للتضخم الذي مت تقديره حبوايل
. %8

 1أثر التضخم على عوائد األسهم يف بورصة عماف  ، 2006 -1996جامعة منتوري قسنطينة . 2010/2009
 2أثر التضخم على أداء القطاع ادلايل يف دوؿ حوض البحر األبيض ادلتوسط  ،رللة التنمية والسياسات االقتصادية ،اجمللد  ، 8العدد الثاين ،يونيو . 2006
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 -/8دراسة  :أسماء خضير .1

قامت الباحث بدراسة ظاىرة التضخم يف العراؽ وربليل معدالهتا خالؿ الفًتة  ، 2010-2000وتفسَت العالقة
بُت معدؿ التضخم و سعر الصرؼ الدينار العراقي اذباه الدوالر األمريكي من خالؿ تقدير ظلوذج الدالة اليت تعرب
عن تلك العالقة باستخداـ األساليب اإلحصائية ادلناسبة و باعتماد على برنامج  spssيف تفسَت النتائج .وقد
كانت أىم ادلتوصل إليها أف ارتفاع معدؿ التضخم يف العراؽ يعود إىل ارتفاع أسعار السلع ادلستوردة وإىل
االختالؿ يف سعر الصرؼ الدينار العراقي بسبب الظروؼ السياسية والعقوبات االقتصادية ادلفروضة خالؿ عقد
التسعينات .قد تبُت أف الدينار العراقي أخد يسًتد قيمتو وػلافظ على استقراره بعد عاـ  2003حيث أف
التحسن يف سعر صرؼ الدينار كاف مصحوبا باطلفاض يف معدؿ التضخم خالؿ السنوات ،2008
. 2010،2009
2

 -/9دراسة  :حسن بن رفدان الهجهوج

قاـ الباحث إىل حبث زلددات التضخم يف دوؿ رللس التعاوف اخلليجي خالؿ الفًتة  2007-1980باستعماؿ
األسلوب التكامل ادلشًتؾ والذي اشتمل على ظلوذج تصحيح اخلطأ يف ادلدى الطويل والقصَت ،وربليل التباين
ودالة االستجابة الفورية ،وكانت أىم النتائج ادلتوصل إليها ىي :ىناؾ تكامل يف العالقات بُت العوامل االقتصادية
اليت اشتملت عليها معادلة التضخم يف ادلدى الطويل ،ولكن ظلوذج تصحيح اخلطأ قد بُت أف من أىم العوامل
االقتصادية ادلؤثرة يف التضخم لدوؿ رللس التعاوف اخلليجي يف ادلدى الطويل و القصَت ىي مستوى أسعار النفط
و معدؿ عرض النقود ومستوي التضخم العادلي .
كما أوضحت الدراسة مستوي تأثَت كل عامل اقتصادي على حدة التضخم ،ومدى استجابة مستوي التضخم
للتعبَت يف عوامل االقتصادية من خالؿ ربليل التباين ودالة االستجابة الفورية .

1

2

ربليل التضخم يف العراؽ للفًتة  ، 2010-2000رللة بغداد للعلوـ االقتصادية  ،العدد . 2013 /36
زلددات التضخم يف دوؿ رللس التعاوف اخلليجي العريب ،جامعة ادللك فيصل
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1

 /10دراسة :ماجد حسني صبيح

ىدفت ىذه الدراسة إىل ربليل العالقة بُت معدالت التضخم مقاسا بالرقم القياسي ألسعار ادلستهلك وبُت
معدالت األجور احلقيقة للعاملُت بأجر يف االقتصاد الفلسطيٍت ،اعتمدت ىذه الدراسة على ادلنهج الوصفي يف
ربليل بيانات معدالت التضخم واألجور  ،كما اعتمدت على ربليل ارتباط بَتسوف الختبار فرضيات الدراسة ،
وأىم النتائج ادلتوصل إليها  :وجود عالقة ارتباط عكسية قوية وذات داللة معنوية بُت الرقم القياسي ألسعار
ادلستهلك ومعدؿ األجر احلقيقي .
ثانياً  :دراسات باللغة األجنبية :
Brahim Mansouri et Saïd Afroukh2 -/1
تقًتح ىذه الورقة دراسة زلددات رحبية البنوؾ بادلغرب ،يتم قياس تلك الرحبية باستخداـ مؤشرين سلتلفُت و
لكنهما متكاملُت لدراسة الرحبية وىوامش الفائدة ،تتكوف زلددات الرحبية ادلختارة واليت تتوافق مع النظرية
االقتصادية والدراسات التجريبية األخَتة من متغَتات تنظيمية وعوامل االقتصاد الكلي (عوامل خارجية ) و
متغَتات مالية كمية .يتضمن ادلنهج االقتصادي ادلستخدـ ربليال للوحة البيانات باالعتماد على عينة سبت
مالحظتها يف مخس بنوؾ رئيسية بادلغرب يف الفًتة 1993إىل  .2006وبشكل عاـ فإف النتائج التجريبية اليت
صدرت من ىذا التحليل تتفق مع الرؤيا النظرية ولكن النتائج األخرى زبالف التنبؤات النظرية االقتصادية فيما
يتعلق بتفاصيل ىيكل النظاـ ادلايل و ادلصريف بادلغرب و االقتصاد القومي بشكل عاـ .
المطلب الثاني  :مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة
من خالؿ استعراضنا لبعض الدراسات السابقة اليت دارت حوؿ موضوع البحث احلايل وادلتمثلة يف
دراسات عرابية وكذلك دراسات أجنبية ،توصلنا إىل أف ىناؾ أوجو التشابو و أوجو االختالؼ بُت الدراسة
 1ربليل العالقة بُت معدالت التضخم و األجور احلقيقية يف االقتصاد الفلسطيٍت للفًتة  ، 2013-2004رللة اجلامعة اإلسالمية  ،اجمللد الثالث  ،العدد األوؿ
. 2005
2

إبراهيم منصوري وسعيد ،ربحية البنوك ومحدداته  ،حالة المغرب ( La Ratability des Banques et ses Determinants .،

)Cas du Maroc .February 2009
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احلالية و الدراسات السابقة .

 -/1أوجو التشابو  :تكمن يف أف مجيع الدراسات اعتمدت على دراسة أحد العوامل ادلؤثرة على رحبية البنوؾ .
 -/2أوجو االختالف  :ىناؾ العديد من أوجو االختالؼ بُت الدراسة احلالية و الدراسات السابقة من حيث
الزماف وادلكاف ،العينة ،نوع القطاع وادلتغَتات واجلدوؿ ادلوايل يوضح االختالؼ بينهما.
جدول 2-1
الدراسات السابقة

الدراسة الحالية
من حيث المكان

سبت الدراسة احلالية يف والية ورقلة

سبت الدراسات يف بيئة عربية وأجنبية وكانت

والزمان

 2016للفًتة ادلمتدة من  2009إىل

خالؿ سنوات سلتلفة .

. 2014
تناولت الدراسة  5بنوؾ ذبارية العاملة يف

تناولت الدراسات السابقة عينات سلتلفة

اجلزائر .

أكثر من عينة الدراسة احلالية .

من حيث نوع

تنوعت الدراسة بُت القطاع الوطٍت و

تنوعت الدراسات بُت القطاع العاـ

القطاع

األجنيب .

واخلاص ،كما تنوعت مابُت القطاع الوطٍت

من حيث

ىدفت الدراسة إىل إبراز األثر الذي ػلدثو تناولت الدراسات السابقة متغَتات سلتلفة

من حيث العينة

واألجنيب .
المتغيرات

التضخم على رحبية البنوؾ التجارية .

منها السيولة ،سعر الفائدة ،التضخم،
والعوامل ادلؤثرة على الرحبية ...وغَتىا.

من إعداد الطالبة
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خالصة الفصل األول:

حاولنا من خالؿ ىذا الفصل اإلدلاـ باحليثيات النظرية للموضوع عموما حبيث تطرقنا للمفاىيم ادلتعلقة بالرحبية،
وأىم ادلؤشرات اليت ؽلكن االعتماد عليها يف قياس الرحبية ،باإلضافة إىل التطرؽ دلفاىيم متعلقة بالتضخم ،وصوال
إىل العالقة بُت الرحبية و التضخم .
كما تبُت بأف االىتماـ بالرحبية أمر ال بد من كل بنك ذباري القياـ بو وذلك من أجل معرفة وضعيتو ادلالية و
معرفة مستواه .
كما مت االعتماد يف دراستنا على بعض الدراسات السابقة اليت ذلا صلة بادلوضوع ،وحددنا أوجو التشابو و أوجو
االختالؼ بُت الدراسات السابقة والدراسة احلالية ،فمنها مل زبضع لدراسة ميدانية لتطبيق ما مت إدلامو نظريا،
ومنها اليت زبتلف يف طريقة معاجلة ادلعلومات ،يف حُت خلصت ىذه الدراسات بنتائج فمعظمها تلح بوجود
عوامل سلتلفة تأثر على رحبية البنوؾ التجارية .
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تمهيد:

إف اجلدؿ الكبَت القائم حوؿ العالقة بُت الرحبية و معدالت التضخم غلعل كل باحث ػلاوؿ دراسة ىذا ادلوضوع
و مناقشة جوانبو ،و على الرغم من تعدد الدراسات التطبيقية اليت خصت موضوع الدراسة إال أف التضارب الكبَت
يف النتائج أبقى باب النقاش و البحث مفتوحا أماـ دراسات أخرى ؽلكن أف تصل نتائجها إىل فهم أعمق ذلذه
العالقة ،و على ىذا األساس خصص ىذا الفصل إلعداد الدراسة التطبيقية زلاولة لتحديد طبيعة العالقة بُت
الرحبية يف البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر خالؿ فًتة ادلمتدة من  2009إىل  2014و معدؿ التضخم يف
اجلزائر خالؿ نفس الفًتة ،لذلك مت تقسيم ىذا الفصل إىل مبحثُت ،حبيث يتناوؿ املحبث األوؿ األدوات
ادلستخدمة واختبار نتائج ظلاذج الدراسة ،أما يف املحبث الثاين يتناوؿ عرض ومناقشة النتائج ادلتوصل إليها.
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المبحث األول  :األدوات المستخدمة واختبار نتائج نماذج الدراسة
المطلب األول  :الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة

تلعب الطريقة واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة ادليدانية دورا مهما يف أعلية ادلعلومات ومصداقيتها من
حيث مجعها ودراستها وربليلها شلا يعطي للبحث قيمة علمية ،ومن خالذلا يتسٌت للباحث إثبات أو نفي فرضياتو،
وكذلك استنتاج نتائج يف هناية البحث ،ىذا ما سنتطرؽ إليو يف ىذا ادلطلب .
أوال :مجتمع وعينة الدراسة :
يعترب رلتمع الدراسة الركيزة األساسية إلجراء الدراسة ادليدانية والتطبيقية ،وىذا من خالؿ مجع ادلعلومات
الالزمة لقياس وربليل اآلثار ادلًتتبة عن ىذه الدراسة ،إذ أف رلتمع الدراسة يتمثل يف البنوؾ التجارية العاملة يف
اجلزائر ،فتم اختيار ىذا اجملتمع لكونو يتطابق مع إشكالية الدراسة اليت حددت البنوؾ العاملة يف اجلزائر كمجتمع
ذلا ،حيث مت اختيار العينة منها وىي . BNA-CPA-BEA- Société Générale-ABG:
ثانيا :متغيرات و أدوات المستخدمة في الدراسة
ادلتغَت ادلستقل يف الدراسة يتمثل يف التضخم ،أما ادلتغَت التابع للدراسة ىو الرحبية ،وهبدؼ الوصوؿ إىل
العالقة بُت ادلتغَتين اعتمدنا مؤشرات الرحبية و ادلتمثلة يف العائد على األصوؿ والعائد على ادللكية ومؤشر
مضاعف ادللكية .
و سوؼ يتم االعتماد أيضا على القوائم ادلالية للبنوؾ زلل الدراسة للفًتة من  2009إىل  2014وذلك حلساب
مؤشرات الرحبية ،كما نستعُت يف ىذه الدراسة بالربنامج اإلحصائي  EVIEWSوىذا لتمثيل العالقة القائمة
بُت ادلتغَتات.
ثالثا :تلخيص المعطيات المجمعة
بعد مجع ادلعلومات مت حساب مؤشرات الرحبية وادلتمثلة يف العائد على حقوؽ ادللكية والعائد على األصوؿ ومؤشر
مضاعف ادللكية ،لكل بنك من عينة الدراسة خالؿ فًتة الدراسة  ،وكذلك معدؿ التضخم لنفس الفًتة ،
واجلدوؿ ادلوايل يوضح ذلك .
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جدول 1-2المعطيات المجمعة

الجزائري

البنك الوطني

الجزائري

القرض الشعبي

ROE

2011

2012

2013

2014

2009

2010

%-79.83

%18.94 %32.56 %34.56 %27.12 %41.47

%0.94 %-0.48 ROA

%1.66

%2.29

%2.14

%1.31

%2.27

%6.14

%6.63

%6.67

%6.96

EM

%0.60

%17.02 %16.27 %18.11 %17.17 %18.64 %7.075 ROE
%0.67 ROA

%1.39

%1.38

%1.58

%1.33

%1.34

%9.49

%7.49

%8.05

%8.73

%8.22

%7.87

EM

الخارجي

بنك الجزائر

- ROE

%16.05 %11.42 %21.21 %20.33 %14.38

- ROA

%0.80

%1.14

%1.54

%0.99

%1.15

-

%5.62

%5.64

%7.26

%8.67

%7.19

EM

بنك الخليج

%1.14 %14.48 ROE
%3.16 ROA
EM

%24.50 %36.20 %34.19 %23.79
%3.44

%3.54

%3.79

%3.62

%2.26

%9.25 %10.00 %11.11 %14.47 %15.68 %21.84

Générale

Société

%23.11 %20.74 %29.52 %28.48 %24.90 %18.80 ROE
%1.67 ROA

%2.16

%2.61

%2.55

%1.80

%2.11

%8.87

%8.68

%9.17

%8.64

%8.70

%9.13

معدل التضخم %5.74

%3.91

%4.52

%8.89

%3.26

%2.90

EM

من إعداد :الطالبة اعتمادا على املالحق من  1-1إىل 4-3
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المطلب الثاني :تقدير و اختبار نتائج النماذج

ضلاوؿ يف ىذه ادلطلب بناء ظلوذج إحصائي لدارسة العالقة بُت ادلتغَت التابع وادلتغَت ادلستقل من أجل بناء
معادلة.
أوالً :تقدير نتائج نماذج السالسل الزمنية المقطعية
ادلقطعي وذلك من خالؿ تطبيق الطريقة ادلناسبة لكل ظلوذج
ة
لغرض تقدير نتائج ظلاذج السالسل الزمنية
على برنامج  EVIEWSبعد إدخاؿ البيانات السابقة كانت اؿنتائج كما يلي:
جدول رقم 2-2نتائج نماذج السالسل الزمنية المقطعية
ظلاذج التقدير
PRM

FEM

REM

Cمعامل

1.49899

1.52408

1.499904

studentاحتمالية

0.004

0.0000

0.0053

7.506242

6.98777

7.024035

0.4157

0.01935

0.0309

0.72608

0.06366

Akaikeمعيار

2.905205

0.1911139

-------

DWإحصائية

0.330616

0.1166819

0.327676

Fisherإحتمالية

0.415667

0.00008

0.18668

طريقة التقدير

OLS

LSDV

GLS

C

() Inf

معامل() Inf
studentاحتمالية

R20معامل التحديد

0.024685

من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج EVIEWS
من خالؿ ىذا اجلدوؿ توصلنا إىل وجود ثالثة ظلاذج متمثلة يف  :النموذج التجميعي PRM؛ وظلوذج اآلثار
الثابتة FEM؛ وظلوذج اآلثار العشوائية  ، REMسنحاوؿ معرفة أيها النموذج األفضل واألحسن وذلك من
خالؿ عدة اختبارات .

26

الدراسة الميدانية

الفصل الثاني
ثانياً :اختبار نتائج المفاضلة بين النماذج
 -/1نتائج المفاضلة بين نموذج التجميعي ونموذجي اآلثار الثابتة و العشوائية

من أجل ربديد النموذج ادلالئم لتحليل بيانات ىذه الدراسة مت استخداـ اختبار  LMللمفاضلة بُت ظلوذج
االضلدار اجملمع من جهة وظلوذجي التأثَتات الثابتة والعشوائية من جهة أخرى ،لدينا الفرضيات التالية :
 :H0ظلوذج التجميعي مالئم لدراسة بُت ادلتغَتات .
 :H1ظلوذج التأثَتات الثابتة والعشوائية مالئم لدراسة بُت ادلتغَتات .
تظهر النتائج يف اجلدوؿ التايل:
جدول رقم  3-2نتائج اختبار مضاعف الغرانج LM
Both

1522.13
)(0.0000
33.648
82
)(0.0000

Period
Onesided
3.9851
)(0.0303
2.1661
99
)(0.0151

Crosssection
Onesided
1520.125
)(0.0000
45.420
42
)(0.0000

Null (no rand.
)effect
Alternative
Breusch-Pagan

Honda

من إعداد باالعتماد على برنامجEVIEWS
تبُت نتيجة اختبار مضاعف الغرانج  LMللمقطع واليت بلغت1520.125وللفًتة واليت كانت تساوي
 3.985أما بالنسبة للمقطع والفًتات معا فيساوي 1522.13باحتماؿ معدوـ ،األمر الذي يؤدي إىل رفض
الفرضية الصفرية  ،أي أف ظلوذج االضلدار اجملمع ال يناسب ىذه الدراسة ،وقبوؿ الفرضية البديلة ،إي أف ظلوذج
التأثَتات الثابتة والعشوائية مالئم لدراسة بُت ادلتغَتات .
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 -/2نتائج اختبار  Hausmanلالختيار بين نموذج اآلثار الثابتة ونموذج اآلثار العشوائية
يستخدـ اختبار  Hausmanالختيار النموذج ادلالئم بُت ظلوذجي اآلثار الثابتة وظلوذج اآلثار العشوائية
وتظهر نتائجو يف اجلدوؿ التايل : H0:ظلوذج التأثَتات العشوائية مالئم لدراسة بُت ادلتغَتات .
 :H1ظلوذج الثابت مالئم لدراسة بُت ادلتغَتات .
جدول  4-2نتائج اختبار Hausman
Correlated Random Effects- Hausman Test
Test Cross-Section Random Effects

Chi
-sq.d.f

P
rob
0.041
4

Test
summary

Chi-statistic

1

Cross-section

0.669488

من إعداد باالعتماد على

برنامجEVIEWS

يشَت اختبار Hالذي يتبع توزيع "كاي مربع" (درجة واحدة) إىل  ،0.66948وباحتماؿ( ،)0.0414شلا
يدؿ على رفض الفرضية العدؽلة  ، H0وقبوؿ الفرضية البديلة اليت تقوؿ بأف ظلوذج اآلثار الثابتة ىو النموذج ادلالئم
ذلذه الدراسة.
 -/3نتائج اختبارات اإلستقرارية
تظهر نتائج اختبارات جذر الوحدة لكل من ادلتغَتين يف اجلدوؿ التايل
جدول

 5-2نتائج االحتمال الختبارات جذر الوحدة
االختبارات

Summary

)Prob* (0.05

Y2
INF

Ly2
)D(Ly2
Inf
)D(Inf

0.0019
0.0000
0.6322
0.0000

Hadri

Breitung

ADF

PP

IPS

0.2122
0.0000
0.5265
0.0000

0.2635
0.0000
0.2435
0.0000

0.4761
0.0000
0.0588
0.0000

0.5570
0.0000
0.5830
0.0000

ادلصدر من إعداد الطالبة باالعتماد على
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من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف احتماالت مجيع اختبارات جذر الوحدة لكل من ادلتغَتين أكرب من(  )0.05عند
ادلستوى ،عدا اختبار  LLC؛ شلا يدؿ على أف ادلتغَتين غَت مستقرين يف ادلستوى ،وبعد إجراء االختبارات على
ادلتغَتين وعلا يف فروقهما من الدرجة األوىل ،كانت نتائج احتماؿ مجيع االختبارات أقل من القيمة االحتمالية(
 ،)0.05وىذا يعٍت أف ادلتغَتين يستقراف يف نفس الدرجة.
ثالثاً :تحليل نتائج المفاضلة بين النماذج
بعد عرض نتائج اختبارات ادلفاضلة بُت ظلوذج االضلدار التجميعي من جهة ،وبُت ظلوذجي اآلثار الثابتة
أو العشوائية من جهة أخرى ،نالحظ أف:
- 1القيم االحتمالية الختبار  LMكانت اقل من ( ،)0.05وعليو ترفض الفرضية العدؽلة  ،H0وتقبل
الفرضية  ،H1حيث أف:
 :H0ظلوذج االضلدار التجميعي يناسب الدراسة
 :H1أحد ظلوذجي التأثَتات يناسب الدراسة.
شلا يعٍت أف ظلوذج االضلدار اجملمع غَت مالئم للدراسة.
 -2بالنسبة لالختيار بُت ظلوذج اآلثار الثابتة وبُت ظلوذج اآلثار العشوائية :أشارت نتائج اختبار
 Hausmanأف قيمتو االحتمالية كانت اقل من ( ،)0.05وبالتايل ترفض الفرضية العدؽلة ، H0شلا يعٍت أف
ظلوذج اآلثار العشوائية غَت مالئم ذلذه الدراسة.
 :H0ظلوذج اآلثار العشوائية مالئم لدراسة العالقة.
 :H1ظلوذج اآلثار الثابتة مالئم لدراسة العالقة بُت ادلتغَتات بُت ادلتغَتات .
نستنتج شلا سبق أف ظلوذج اآلثار الثابتة ىو النموذج ادلالئم للدراسة ،واألمثل الذي ؽلثل العالقة بُت معدؿ
التضخم ومعدؿ الرحبية وىو كالتايل :

y=1.52 +6.98 inf
حيث أف  :yسبثل الرحبية
 : Infسبثل التضخم
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المبحث الثاني  :عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها
المطلب األول  :تحليل نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة

 معامالت النموذج ذات معنوية إحصائية ،حيث صلد احتماؿ كل من معامل الثابت( )0.000ومعاملالتضخم ( )0.0193أهنما أقل من(.)0.05
 احتماؿ إحصائية  )0.000( fisherأقل من( )0.05تدؿ على ادلعنوية الكلية للنموذج وعلى الداللةاإلحصائية لقيمة  R2؛
 نتيجة معامل الثابت ( )C=1.5244تدؿ على القاطع ادلشًتؾ بُت مقاطع العينة ,اإلشارة ادلوجبة دلعاملالتضخم ) Inf=(6.9877تشَت إىل العالقة الطردية بُت ادلتغَتين.
 قيمة  R2بلغت  0.72608أي أف ادلتغَت ادلستقل يفسر التابع بنسبة  72.6%من التغَتات االحتماليةوىي نسبة عالية .
المطلب الثاني  :عرض النتائج و اختبار الفرضيات
أوال  :اختبار الفرضيات
الفرضية  :1يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على حقوؽ ادللكية
نقبل الفرضية األوىل ونرفض فرضية العدـ ،إي أف معدؿ التضخم يؤثر على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على
حقوؽ ادللكية.
الفرضية :2يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على األصوؿ
نقبل الفرضية األوىل ونرفض فرضية العدـ ،إي أف معدؿ التضخم يؤثر على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على
األصوؿ.
الفرضية :3يؤثر التضخم على رحبية البنك مقاسة دبؤشر مضاعف حقوؽ ادللكية
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نقبل الفرضية األوىل ونرفض فرضية العدـ ،إي أف معدؿ التضخم يؤثر على رحبية البنك مقاسة دبؤشر مضاعف
حقوؽ ادللكية .
ثانيا  :عرض النتائج
 -1من ادلعادلة النهائية  y=1.52 +6.98 infدلا يكوف معامل التضخم معدوـ إي يصبح صفر يكوف
معامل الرحبية يساوي  1.52بنسبة . % 15.2
 -2دلا يكوف معامل التضخم غَت معدوـ فمهما كانت قيمتو ،سوؼ تغَت يف معامل الرحبية إي أف كلما تغَت
معامل التضخم دبقدار 2 .98سوؼ يضخم لنا الرحبية دبقدار وحدة واحدة .
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خالصة الفصل الثاني :

لقد خصص ىذا الفصل للجانب التطبيقي للدراسة ،وكاف اذلدؼ منو تطبيق ما مت التوصل إليو يف اجلانب النظري
و اختبار العالقة بُت ادلتغَتات ،وكذلك اختبار فرضيات الدراسة اليت مت وضعها.

حاولنا يف ىذا الفصل اإلجابة على فرضيات الدراسة من خالؿ البحث عن النماذج اليت تفسر العالقة بُت
متغَتات الدراسة ،إىل أف توصلنا إىل وجود ظلوذج ثابت يبُت لنا العالقة بُت التضخم والرحبية  ،فكانت أىم النتائج
ادلتوصل إليها ىي وجود عالقة طردية بُت معدؿ التضخم ومؤشرات الرحبية .
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خاتمة

أصبحت البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر تبحث عن الوسائل اليت سبكنها من البقاء و االستمرارية يف نشاطها،
حيث تعترب الرحبية من بُت األىداؼ اليت تسعي إىل ربقيقها دبستوي مرتفع ،إال أف ىذه األخَتة تتأثر بعدة
متغَتات ،لذلك حاولنا يف ىذا البحث إىل دراسة أثر التضخم على رحبية البنوؾ ،من أجل اإلجابة على
اإلشكالية ادلطروحة  :ما مدى تأثَت التضخم على رحبية البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر للفًتة ادلمتدة من
. 2014 -2009
ومن أجل ربقيق ذلك اعتمدنا على عينة من البنوؾ الناشطة يف اجلزائر ،حبيث قسمنا ىذا الدراسة إىل فصلُت،
الفصل األوؿ تناوؿ الدراسة النظرية والتطبيقية للموضوع ىذه الدراسة ،أما الفصل الثاين تناوؿ الدراسة ادليدانية،
حبيث توصلتا إىل مجلة من النتائج والتوصيات .
 نتائج الدراسة واختبار الفرضيات :
 يوثر معدؿ التضخم على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على ادللكية ،وىذا يفسر العالقة النظرية بُت معدؿالتضخم و معدؿ الرحبية ،وىنا توافقت دراسيت مع دراسة مع دراسة باسل جرب حسن أبو زعتَت بالؿ نوري
سعيد ،وتعارضت مع دراسة صياـ وحسٍت خريوش;
 يوثر معدؿ التضخم على رحبية البنك مقاسة دبعدؿ العائد على األصوؿ ،وىذا يفسر العالقة النظرية بُت معدؿالتضخم و معدؿ الرحبية ،وىنا توافقت دراسيت مع دراسة أكرـ مزيق ،وتعارضت مع دراسة باسل جرب حسن أبو
زعتَت و دراسة بالؿ نوري سعيد الكروي و دراسة صياـ وحسٍت خريوش;
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 يوثر معدؿ التضخم على رحبية البنك مقاسة دبؤشر مضاعف ادللكية ،وىذا يفسر العالقة النظرية بُت معدؿالتضخم و معدؿ الرحبية ،وىنا توافقت مع دراسة باسل حسن أبو زعتَت ،تعرضت مع دراسة بالؿ نوري سعيد
الكروي.


التوصيات  :بعد تناوؿ موضوع أثر التضخم على رحبية البنوؾ التجارية العاملة يف اجلزائر ،والتطرؽ إىل

حيثيات ادلوضوع بنوعيو النظري والتطبيقي ،وبعد استنتاج النتائج وإثبات صحة الفرضيات ،ؽلكننا من خالؿ
ىذا اقًتاح مجلة من التوصيات وىي كالتايل :
 نوصي أنو عند حساب دلؤشرات الرحبية غلب على البنوؾ األخذ بعُت االعتبار معدؿ التضخم الذي يعمل علىتضخيم النتائج;
 غلب على البنوؾ تقدير رحبيتها مسبقا وأثر التضخم عليها وذلك دلواجهة ادلخاطر احملتملة ; غلب على البنوؾ أف تعمل على زيادة رحبيتها من خالؿ الرفع يف اإليرادات وتقليل التكاليف . أفاق الدراسة :إف موضوع أثر التضخم على رحبية البنوؾ ،ػلظي باىتماـ كبَت من قبل االقتصاديُت سواء
كاف التضخم أو الرحبية أو التضخم والرحبية معا ،فهو موضوع ال يزاؿ ػلتاج إىل دراسات ونتائج من شأهنا
توضيح فكرة تأثَت التضخم على رحبية البنوؾ ،ومن ىنا تتضح أعلية ىذا ادلوضوع فمن أفاؽ الدراسة مايلي:
 إعادة إجراء ىذه الدراسة وذلك بدراسة أثر التضخم على معدالت السيولة للبنوؾ. قياس أثر التضخم على رحبية البنك باستخداـ مؤشرات أخري غَت اليت استخدمناىا يف الدراسة . -إجراء مقارنة ألثر التضخم على رحبية البنك بالنسبة للبنوؾ الوطنية واألجنبية .

34

