
 الرقابة وتقييم األداء في البنوك التجارية                                                             : الفصل الثاني

 

  الرقابة وتقييم األداء في البنوك التجارية :الفصل الثاني
  :تمهـيد

عملية الرقابة وتقييم األداء، إحدى وظائف اإلدارة، وجزءا من أعمالها الرئيسية وأن مـن   تعد
المديرين من توفير واستخدام الموارد المتاحة بفاعلية أكبر، وذلك من أهم نتائج استخداماتها، أنها تمكن 

نشـاطاتها، باختيـار   التجاري، وتمكن هذه العملية في التقييم الدوري لمختلف أهداف البنك  أجل تحقيق
واضـح يعكـس الوضـعية    أنسب األدوات والوسائل الكفيلة إلجراء عملية الرقابة وتقييم األداء بشكل 

غير أننـا  ية، المالي والميزانيات التقديرالمالية للبنوك التجارية، وتشمل هذه الوسائل خاصة في التحليل 
حثنا هذا سنركز على استعمال التحليل المالي كأسلوب للرقابة وتقييم األداء، وذلك باعتباره أسـهل  في ب

  .الحقيقية ألداء هذه البنوكألنه يوضح الوضعية األساليب استعماال من جهة، وأيضا 
األسـاليب التـي   في هذا الفصل مفهوم الرقابة وتقييم األداء وأهميتها واألسس ولهذا سنتناول 

  :يستند إليها من خالل المباحث التالية
  .ك التجاريةووالتحليل المالي في البنيتضمن المبحث األول مفهوم الرقابة وتقييم األداء  -
 .أما المبحث الثاني فخصصناه للرقابة المسبقة مع أنشطة البنك التجاري -

 .ألداء في البنك التجاريويحتوي المبحث الثالث على أساليب الرقابة الالحقة وتقييم ا - 
  .مفهوم الرقابة وتقييم األداء والتحليل المالي في البنوك التجارية: المبحث األول
مبحث سنتطرق إلى مفاهيم عامة عن الوظيفة الثالثة وهي الرقابـة وتقيـيم األداء،   وفي هذا ال

هذا المبحـث علـى   حتوي ي ، أيألنه يعتبر من أهم أدوات الرقابة وتقييم األداء المالي وأيضا التحليل
  :مطلبين
  .في البنوك التجاريةحيث المطلب األول يتضمن مفهوم الرقابة وتقييم األداء  -
 .فتعرضنا فيه إلى مفهوم التحليل المالي وأهم أساليبه: أما المطلب الثاني -

  .مفهوم الرقابة وتقييم األداء في البنوك التجارية: المطلب األول
تناولنـا أوال مفهـوم    م عامة عن الرقابة وتقييم األداء البنكي حيثويتضمن هذا المطلب مفاهي

  .أهميتها، ثم تطرقنا إلى الرقابة وأنواعها، وفي األخير إلى مفهوم األداء البنكي و الرقابة
  :أوال مفهوم الرقابة وأهميتها

رة مفاهيم للرقابـة كوظيفـة مـن وظـائف اإلدا    تناول المهتمون بإدارة البنوك التجارية عدة 
أبعادها وبيان دورها وأهميتها، وذلك من خالل التعـاريف التـي تـم    المصرفية، حيث حاولوا تحديد 

  :صياغتها في هذا المجال والتي من أهمها
 ال يتجزأ من العملية اإلدارية وهدفها األساسي هو التحقق مـن أن  جزء أساسي «: الرقابة هي

ضوعة، فعملية الرقابة مسـؤولية أساسـية لـإلدارة،    الموالتنفيذ واألداء الفعلي يسيران طبقا للخطة 
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والهدف منها كشف مواطن الضعف واألخطاء بغرض تصحيحها ووضع النظم الكفيلة بعدم تكـرار  
 .)1(»تلك األخطاء

الموضوعة والنتـائج  ونالحظ أن هذا التعريف ركز على أن الرقابة هي مطابقة ما بين الخطة 
  .دارة من خالل معالجة االنحرافاتالمحققة فعال وصوال إلى أهداف اإل

أنها الجهد النظامي المتتابع الذي يحيطنا علما وبشـكل دوري عـن   «كما يقصد بالرقابة أيضا 
  .)2(»ماهية األداء التنفيذي للخطط المقررة، ويثبت من أن األداء جاء محققا لألهداف المرجوة

أجل التحقـق مـن مطابقـة     مناإلدارة وهذا التعريف ركز على األعمال المقدمة من طرف 
  .الموضوعةالنتائج الفعلية مع الخطة 

 تلك اإلجراءات المختلفة التي تستخدم في مقارنة النتائج المحققـة  «: وعرفت الرقابة أيضا بأنها
بما هو مستهدف والوصول إلى االنحرافات وتحديد األسباب التي أدت إليها ووصف العالج المناسب 

 .)3(»ذه االنحرافاتبما يحقق عدم تكرار مثل ه

من هذا التعريف أنه يركز على الجانب التطبيقي للرقابة والمتمثـل فـي اإلجـراءات     ويتبين
  .الفعلي ومعالجة االنحرافاتالمستعملة فيها ويركز أيضا على التنفيذ 

ومما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للرقابة، وهو أنها تلك اإلجراءات المتمثلة في الفحـص  
يمكن تقييم وتحليـل األداء الفعلـي ومقارنتـه    متابعة األنشطة المصرفية التي من خاللها واإلشراف و

  .بالخطط الموضوعة، وذلك الكتشاف االنحرافات والمشاكل ومحاولة عالجها
  :الرقابة على ثالثة عناصر هيإذن تعتمد 

  .تحديد خطة العمل عن الفترة القادمة العتمادها كوسيلة مقارنة .أ 
 .الموضوعةلفعلي ومقارنته بالخطط قياس األداء ا .ب 

 .تحليل نتائج التقييم وتحديد االنحرافات ومحاولة عالجها في المستقبل .ج 

  .استنتاج أهمية الرقابة بالنسبة للبنوك التجاريةمن كل هذه التعاريف يمكن 
  جانبي األصول والخصوم، ومتابعة تنفيذ األنشطة المصرفية  نمن توازمن التأكد يمكن الرقابة

لخـدمات  فروع المختلفة، وذلك وفقا للخطة الموضوعة، وهذا ما يؤدي إلى تحسين نوعية وحجم الل
 .داةالمؤ

 عن طريق الرقابة يمكن توجيه األداء المصرفي نحو األهداف المخططة. 

  ولين عنها، وبالتالي ؤة المسالكشف عن االنحرافات واألخطاء ومعرفيمكن عن طريق الرقابة
 .قبللها في المستوحصمنع 

                                                
   .6ص،1989، الجزائر، 2طبعة ، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، الرقابة المصرفیةعبد الكریم طیار، . 1
  .87، ص1991، بیروت، )123-122(، مجلة المصارف العربیة، العدد الرقابة الخارجیة الشاملة كأداة لمتابعة تقویم األداءعبد المؤمن علي، . 2
ام محي الدین الغریب، . 3 د ا    الرقابة المصرفیة على موارد واستخدامات القطاع الع ري، معھ ز المص ك المرك رفیة،   ، البن ات المص ، 1970لدراس

   .2ص
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  :مراحل الرقابة على األداء البنكي وأنواعها: ثانيا
لتـأمين تحقيـق األهـداف    لرقابة مراحل تتبعها اإلدارة المصرفية كما جاء في المفهوم فإن ل

  :حسب أهميتها طة، ولها أنواع تختلفالمخط
 :داء البنكيمراحل الرقابة على األ .1

  )1(:وتتمثل في ثالث مراحل يمكن تلخيصها كما يلي
 ):اري للبنكعيتحديد أهداف األداء الم(تحديد األهداف -1.1 

خالل فترة زمنية محـددة، حيـث تقتضـي    ويقصد بها النتائج التي يريد البنك الوصول إليها 
الضرورة ترجمة هذه األهداف في شكل كمي يمكن قياسه، وهذا إلمكانية المقارنة فيما بعـد، وتسـمى   

  .قياسهذه المرحلة بمرحلة إعداد معايير ال
  :قياس األداء الفعلي-2.1

والقيـام   ،المختلفة لتحقيـق األهـداف   العمليات المعايير الكمية وتحديدوبعد قيام البنك بتحديد 
حيث يتطلب . الفعلي لمختلف األنشطة البنكية المختلفة، يتم قياس األداء الفعلي خالل فترة زمنية محددة

  .الفعلي بما يسمح بإجراء المقارنة لها مع األداء المخطط تبويب بيانات األداء و والتسجيلاألمر الجمع 
  :مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية-3.1

وزمـن  ومجـال   ،)2(وذلك لتحديد مقـدار االنحرافـات   تتم في هذه المرحلة تقييم نتائج التنفيذ
ك معرفة الجهة أو الجهات المسؤولة عن حدوثها، والوقوف على مدى تحقق األهداف الموضوعة، كذل

هذه االنحرافات، ومن المعروف أن هناك درجة أو حد لمعظم أنشطة األعمـال بـين األداء الفعلـي    
المدى المقبول لالنحراف، فـإذا  "، حيث يطلق عليه )المعيار المتخذ كأساس للمقارنة(واألداء المرغوب 

  .القيام بتصحيحات لعالجه يستلزمما تم تجاوزه يصبح االنحراف ذا داللة 
وتتعدد إجراءات التصحيح لدى البنوك وذلك الختالف أسباب االنحراف، فإذا كان االنحـراف  

ع خطط قصيرة األجـل لتصـحيح هـذا    ـناتجا عن أسباب يمكن معاودتها في األجل القريب يتم وض
الل فـي الهيكـل   ، والعكس إذا كان االنحراف يحتاج إلى وقت طويل لعالجه مثـل االخـت  االنحراف
  .للبنكالتنظيمي 

وفي حالة وجد أن األداء الحالي يفوق األداء المخطط يصبح االنحراف موجبا، ويصبح البنـك  
يسمى بالفرصة، والذي يتعين معه اتخاذ التصرف الكفيل بالمحافظة على اسـتمرارية هـذا   في وضع 

  .)3(قارنة الحتمال عدم واقعيتهالمعايير المتخذة كأساس للمداء المرتفع أو إعادة النظر في ااأل
  :لبنك وهيالعام ل أنواع من الرقابة على األداءثالثة هناك :أنواع الرقابة على األداء البنكي .2

                                                
   .144الدسوقي حامد أبو زید، مرجع سابق، ص. 1
  .127محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص. 2
   .58طارق طھ، مرجع سابق، ص. 3
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  ):رقابة مسبقة(الرقابة قبل األداء . 1.2
للسياسات واإلجراءات والقواعد التي تهدف إلى تجنـب  وتتمثل هذه الرقابة في وضع اإلدارة 

، أي الغاية منها هو الوصول إلى أرقام واقعية لألهداف التـي  )1(في العملالمرغوبة  وقوع النتائج غير
تسعى الوحدة االقتصادية للوصول إليها وذلك بتحقيق االنسجام والتناسـق بـين الرغبـات المأمولـة     

مها واإلمكانات المتاحة، أي أن الرقابة المسبقة وظيفتها تحقيق التوازن بين األهداف المطلوبة وانسـجا 
مع اإلمكانيات المتاحة، وترجمة ذلك إلى أرقام تعد منهجا للتنفيذ ومعيارا لألداء، وسنقوم بمعرفة كـل  

  .ما يتعلق بهذا النوع في المبحث الموالي
  )خالل التنفيذ(الرقابة أثناء األداء. 2.2

ـ  االنحرافات واستكشافداء رية و بأوقات منتظمة بغية متابعة األوتتم خالل فترات دو الل خ
، ومعالجتها قبل تراكمها، أي تهدف هذه الرقابة إلى أن األداء الفعلي يجب أن يتماشـى مـع   مدة قريبة

  .)2(األداء المخطط
  ):الرقابة الالحقة(الرقابة بعد األداء . 3.2

وهي الرقابة التي تمارس بعد األداء من خالل قياس نتائج التنفيذ وتقييمها ومقارنتها مع الخطة 
تصحيحية للمشاكل التـي  نحرافات، حيث يتم القيام بهذا النوع من الرقابة التخاذ إجراءات واكتشاف اال
، ونظرا ألهميتها فسنتوسع في تحليل ، وغالبية البنوك تعتمد على هذا النوع من الرقابة)3(وقعت بالفعل

  .أجزائها في المباحث القادمة
  :مفهوم تقييم األداء في البنك التجاري: ثالثا

في البنوك التجارية على أنه الوظيفة اإلدارية التي تمثـل  معظم التعريفات لتقييم األداء اتفقت 
الحلقة األخيرة من سلسلة العمل اإلداري المستمر، حيث تشمل مجموعة من اإلجراءات التي يتخـذها  

  .)4(الكفاءةجهاز اإلدارة للتأكد من النتائج أنها تتحقق على النحو المرسوم، وبأعلى درجة من 
ـ  وتتمثـل   اويختلف تقييم األداء في البنوك التجارية بحسب المستوى الذي يتم فيه التقييم بأدائه

  :هذه المستويات أساسا في
 وفي هذا المستوى يظهر دور البنوك التجارية في توفير الموارد التمويليـة   :المستوى القومي

  .في المجتمعالالزمة لالقتصاد القومي، باعتبارها عصب الحياة االقتصادية 
 يتضمن هذا المستوى الجهاز المصـرفي بأكملـه وعلـى رأسـه البنـك       :المستوى القطاعي

المركزي، ويتم تقييم أداء البنوك التجارية في هذا المستوى من ناحية تناسـق قـرارات السـلطات    

                                                
  .251، ص )2001-2000(دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة،  ،إدارة البنوك التجاریةابتھاج مصطفى عبد الرحمان، . 1
  .66حسان كعدان، مرجع سابق، ص. 2
   .251ابتھاج مصطفى عبد الرحمان، مرجع سابق، ص. 3
   .232صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص. 4
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سـتقرار  مسـتهدفة لتحقيـق اال  النقدية القائمة على أمور هذه البنوك والسياسات النقدية واالئتمانية ال
 .النقدي

 المخططة  وفيه تركز اإلدارة البنكية على تحقيق األهداف :مستوى البنك التجاري في حد ذاته
، حيث تضع البنوك عدة الخدمة  أداءمن تنظيم للربحية وتحقيق التحسن والرشد في  ،المرسومة لهاو

ى حد كبير من التعبيـر  أدائها، وتمكن هذه المؤشرات إل مؤشرات أو نسب مالية تكون صالحة لتقييم
  .على المستويات الثالثة السابقة

  )1(:المرجوة من عملية تقييم األداء كثيرة نذكر منهاواألغراض 

التحقق من تنفيذ األهداف الرقمية القياسية التي تضمها الخطط الموضوعة من طـرف البنـك    -
  .في الوقت المحدد لهاالتجاري 

بنك ألهدافه، وممارسة أعماله المختلفة بكفـاءة مختلفـة،   الرقابة على كفاءة األداء من تنفيذ ال -
 .أفضل استخدام ممكن وذلك باستخدام موارده المتاحة

عنها أداء البنك الفعلـي،   تقييم النتائج ويعني ذلك الكشف عن التطورات واالتجاهات التي أسفر -
ألداء وبيـان  ومدى انسجامها مع االتجاهات المستهدفة، مع التعرف على نواحي القصـور فـي ا  

 .، بما يمكن من تصحيح هذه األخطاء مستقبالأسبابه وتحديد المسؤولين عنه

وفي األخير نذكر أنه في البنوك التجارية يمكن تقييم األداء الكلي في البنك أو أداء العاملين أو 
ك باستخدام خدمة على حدا، ولكن في بحثنا هذا سنركز على تقييم الداء الكلي للبنك، وذل تقييم أداء كل
  .يل المالي، ومن خالل العائد والمخاطرةأساليب التحل

  .ماهية التحليل المالي: المطلب الثاني
سـنقوم بدراسـته   نظرا ألهمية التحليل المالي بالنسبة للرقابة وتقييم األداء في البنوك التجارية 

   .من ناحية المفهوم واألهمية وأساليبه المستعملة
  .لمالي وأهميتهمفهوم التحليل ا: أوال

  :نذكر أهمها هناك عدة تعاريف للتحليل المالي
   ،يعرف على أنه الدراسة المنهجية باستعمال أدوات ووسائل ومعلومات محاسبية ومالية للبنـك

من أجل إعطاء تقدير حول المخاطر الماضية، والحالية والمستقبلية الناتجة عن الوضـعية الماليـة   
  .)2(واألداء

 أنه عملية الفحص الشامل للبنية المالية للبنك التجاري خالل عدة دورات عن كما يعرف أيضا ب
المالية دراسة مفصلة لفهم مداوالتها ومحاولة تفسير األسـباب التـي   طريق دراسة البيانات والقوائم 

 .)1(أدت إلى ظهورها بالكميات التي هي عليها

                                                
  .233نفس المرجع السابق، ص. 1

2. Depllens George, Jabard Jean- pierre, Gestion financière, Serey, 10 Edition, Paris, 1990, P51.     
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 تحليلية التي تساعد في التحقق من ويمكن تعريفه أيضا بأنه مجموعة من األدوات واألساليب ال
 .)2(وكذا تقييم األداء واتخاذ القراراتسالمة المركز المالي للمشروع، 

تعنـى بدراسـة   ومن خالل ما سبق يمكن القول أن التحليل المالي هو مجموعة العمليات التي 
ا وتفسـيرها حتـى يمكـن    وفهم البيانات والمعلومات المالية المتاحة في القوائم المالية البنكية، وتحليله

االستفادة منها في الحكم على المركز المالي للبنك التجاري، وتكوين معلومـات تسـاعد فـي اتخـاذ     
  .القرارات، كما تساعد أيضا في تقييم األداء البنكي وكشف االنحرافات والتنبؤ بالمستقبل

  :التجارية وهي كاآلتيومن هذه التعاريف يمكن استنتاج أهمية التحليل المالي بالنسبة للبنوك 
يساعد التحليل المالي اإلدارة العليا في البنك وغيرها من اإلدارات المتخصصة مـن المتابعـة    -

والرقابة وقياس أداء أنشطتها، باإلضافة أنه تعطي الكثير من المعلومـات تفيـد فـي عمليـة     
  .)3(التخطيط المستقبلي

اإلدارة في تجميـع  ي التعرف على مدى كفاءة يساعد التحليل المالي للقوائم المالية في البنك ف -
األموال من ناحية، واستخدامها من ناحية أخرى، وأيضا المحافظة على التوازن بـين هـدفي   

 .)4(البنك وهما السيولة والربحية

يكشف التحليل المالي األهمية النسبية لكل جزء من أجزاء الميزانية، كما يساعد على الكشـف   -
 .تي يقوم بها البنك من ناحية، ومكانته المالية مع غيره من ناحية أخرىعن طبيعة العمليات ال

تحليل القوائم المالية المستعملة كثيـرا فـي   وتظهر أهمية التحليل المالي أكثر بمعرفة أساليب 
  .عملية الرقابة وتقييم األداء وهو ما سنقوم بدراسته في العنصر الموالي

  .ة في البنوك التجاريةأساليب تحليل القوائم المالي: ثانيا
من خالل اختيار واستخدام أنسب أدواته وأساليبه إلى تقـديم معلومـات   يهدف التحليل المالي 

مفيدة ودقيقة تساعد على اتخاذ القرارات الرشيدة، التي تمكن البنك التجاري من إتمام عملياته بنجـاح،  
زج بينها للقيام بعمله على أكمـل وجـه   وتوجد عدة أساليب يمكن للمحلل المالي اختيار أفضلها أو الم

  :وهي
  
  

 :أسلوب التحليل المالي الرأسي .1

 )1(ينطوي هذا النوع على دراسة العالقات الكمية القائمة بين العناصر المختلفة للقائمة الماليـة 
 في فترة زمنية محددة، أو تاريخ إعداد القائمة ولهذا يعرف بالتحليل الساكن، إذ تتم الدراسة في تـاريخ 
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دون األخذ باالعتبار مختلف التغيرات التي يمكن أن تطرأ على عناصر القـوائم الماليـة،   معين ثابت، 
وتزيد االستفادة من هذا التحليل بتحويل العالقات إلى عالقات نسبية أي تحديد الوزن النسبي لكل بنـد  

البنـود، أي قيـاس العالقـة    هذه القائمة، وكذا بالقياس إلى باقي من بنود القائمة، بالقياس إلى مجموع 
  .)2(النسبية للمفردات في قائمة واحدة

، وتحديـد  من عناصر القائمة المالية إلى إجمالي مجموعتـه  كما يمكن تحديد نسبة كل عنصر
  .نسبة كل مجموعة داخل القائمة المالية إلى إجمالي القائمة ككل

 :أسلوب التحليل المالي األفقي .2

زمنية ئم المالية على مدار عدة فترات اوتحليل وتقصي ومتابعة القوتقييم نقصد بالتحليل المالي 
متتالية حيث يتم تحديد إحدى الفترات كسنة أساس، وبقية الدورات كسنوات مقارنة وقياس كـل هـذا   

تحديد أوجه القوة والضـعف  ، و)3(لتحديد اتجاه تلك القوائم، وتحديد التغيرات القيمة الحاصلة في قيمتها
التعرف على أسبابها، وذلك بهدف وضع الخطط والسياسات، واتخـاذ القـرارات الماليـة    فيها، وكذا 

  .)4(واإلدارية المناسبة

  :أسلوب النسب أو المؤشرات المالية .3
في البنوك التجارية، بسـبب  يعد هذا األسلوب من أهم األساليب في عملية الرقابة وتقييم األداء 

وسنقوم بدراسة هذه النسب فـي المباحـث    ،الية المستعملة فيهتنوع وتعدد أدواته، أي تعدد النسب الم
  .الموالية بالتفصيل

وضـعية  دراسـة  وإذن في األخير يمكن القول أن البنوك التجارية للقيام بالرقابة وتقييم األداء 
مراكزها المالية، باستعمال أساليب التحليل المالي بأنواعه، حيث يعتبر أسلوب النسب الماليـة أكثرهـا   

  .يوعا وأسهلها استعماال وتوضيحا للوضعية الماليةش
  .الرقابة المسبقة على أنشطة البنك التجاري: المبحث الثاني

يهدف البنك التجاري من خالل هذه الرقابة إلى خدمة الخطط المستقبلية، التـي يسـعى مـن    
المبحث إلى مطلبـين   خاللها إلى تحقيق أكبر عائد مع تقليل المخاطر، ولتوضيح هذه الرقابة قسمنا هذا

الثاني فخصصناه للرقابة المسبقة على الربحية األول الرقابة المسبقة على السيولة، أما في حيث تناولنا 
  .واألمان
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  .الرقابة المسبقة على السيولة: المطلب األول
توقيت ، وتقوم على التنبؤ بحجم و)أي إدارة السيولة(ويقصد بهذه الرقابة إدارة التدفقات النقدية 

هذه التدفقات، والكشف مبكرا عن العجز أو الفائض في الرصيد النقدي وهو ما يسمح باتخاذ إجراءات 
  .مسبقة لمواجهته

ولعل أخطر سبب أدى بالبنك باستعمال هذه الرقابة هو عدم كفاية التـدفقات النقديـة الداخلـة    
المـودعين،   تغـرض تلبيـة احتياجـا   المتمثلة أساسا في الودائع، لتغطية التدفقات النقدية الخارجة ل

ولمواجهة هذا الموقف يجب على اإلدارة المصرفية إدارة هذه التدفقات النقدية بشكل يسمح لها بمواجه 
  :العجز النقدي، وإلدارة هذه التدفقات النقدية يجب التقيد باآلتي

  ).الداخلة والخارجة(تحديد التدفقات النقدية  -
 .اتالتنبؤ بحجم وتوقيت تلك التدفق -

 .)1(لمواجهة العجز أو الفائض المتوقعتقييم اإلجراءات البديلة التي يمكن استخدامها  -

  .تحديد مصادر التدفقات النقدية: أوال
  :هذه المصادر في خمسة عناصروتتمثل 

 : وشبه النقدية النقدية .1

حتيـاط  كما رأينا في الفصل األول فإن النقدية تتمثل في النقود الحاضرة في خزائن البنك واال
، وأيضا الشيكات والحواالت تحت التحصـيل،  النقدي وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك األخرى

حيث ال يستطيع البنك السيطرة على مخاطر نفاذ النقدية الحاضرة بالبنك، وذلك باالحتفاظ بقدر كبيـر  
القيام بإجراءات لمواجهـة  لزوم لها، ولهذا يتوقع البنك منها ألن ذلك يؤدي إلى وجود نقدية عاطلة ال 

 .هذا النفاذ، وذلك باالستنجاد بنقدية البنوك األخرى

أما أرصدة الحسابات لدى البنوك األخرى والشيكات والحـواالت تحـت التحصـيل، فالبنـك     
  .يستطيع التنبؤ بالتواريخ المرتقبة لتحويلها إلى نقدية، ولهذا يمكنه التحكم فيها

  :الودائع .2

، ويتوقف الرصـيد  اع الودائع من ودائع جارية، ألجل، ادخارية، إلخطارويقصد بها جميع أنو
النقدي للبنك على حركة هذه الودائع، سواء كانت هذه الحركة سحبا أو إيداعا، وبـالطبع إدارة البنـك   

وتقوم اإلدارة بعدة سياسات إلنجاح ذلك، منهـا  ، )2(تولي االهتمام األكبر لعملية السحب وذلك للحد منها
  .ع الودائع أي استخدام إستراتيجية محكمة لجذب الودائع من جميع الفئات والقطاعاتتنوي
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  :القروض واالستثمار في األوراق المالية .3

وهي كافة القروض الممنوحة للعمالء سواء المضمونة بضمانات عينية أو بدونها، ويتولد على 
ها، وذلك ألن الفوائد واألقساط ناتجة عـن  هذه القروض تدفقات نقدية ال تستطيع إدارة البنك التحكم في

مع العميل في تاريخ استحقاق محدد، حيث ال يستطيع البنك إلزامهم بالسـداد قبـل تـاريخ    إبرام عقد 
 .االستحقاق

أما األوراق المالية فتتضمن أيضا جميع هذه األوراق أهمها األوراق المالية الحكومية وأوراق 
ن القيـام  البنك على بيع وشراء هذه األوراق في أي وقت يشاء إال أ ، وبالرغم من قدرة)1(مالية أخرى

  .وذلك بسبب ارتباط عملية البيع والشراء بتغيرات أسعار الفائدة بهذا العمل يكون محدودا،

 :األلتزامات الثابتة والخصوم .4

أمثلتهـا   ومنالبنك،  لتزامات الثابتة على أنها التدفقات النقدية الخارجة التي يدفعهااالوتعرف 
وهذه الودائع وهذه األعباء ال يتحكم فيها البنـك بشـكل   الفوائد المدفوعة على القروض، وعلى الودائع 

. تستحق في تواريخ ال يملك البنك الحق في تغييرهاجيد وذلك لعدم إمكانية البنك تعديل قيمتها، وأيضا 
وفـي  . عليها البنـك لتي يحصل أما الخصوم كما هو معلوم فهي ممثلة خاصة برأس المال والقروض ا

 .)2(هذا الصدد يستطيع البنك زيادة رأس المال أو االقتراض وذلك لسد عجز نقدي محتمل

 :األصول والخصوم غير النقدية .5

يقصد باألصول غير النقدية ذلك القسم من رصيد البنك الزائد عـن متطلبـات االحتيـاطي     
مثـل  و يستطيع البنك التحكم في  إقراضه لبنوك أخرىالقانوني لدى البنك المركزي، والذي قام البنك ب

  .رض عادة ال تتعدى الليلة الواحدةهذه القروض وذلك ألن مدة هذا الق
البنوك األخرى  تلك القروض التي يحصل عليها البنك منأما الخصوم غير النقدية فيقصد بها 

  .كبيرة بشأن هذه القروض وللبنك هنا مرونة حتياطي القانوني،قصد تغطية العجز النقدي في اإل
لى الخطوة الثانية وهي دية، ومدى تحكم البنك بها ننتقل إوبعد معرفة أهم مصادر التدفقات النق

  .التنبؤ بهذه التدفقات النقدية كيفية
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  .ت النقديةالتنبؤ بالتدفقا: ثانيا
  :ويمكن شرح عملية التنبؤ بالتدفقات النقدية في الشكل الموالي

  .نظام التنبؤ بالتدفقات النقدية): 11(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
  .358منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص :المصدر

الودائـع  أن مجموع التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة والمتمثلة أساسا في ويوضح هذا الشكل   
ـ  ل التـدفقات  وفوائد القروض وما شابه ذلك، تضاف جميعها إلى الرصيد النقدي بالخزينة، وذلك لتموي

ولمواجهة احتمال عدم كفاية التدفقات النقديـة الداخلـة المتوقعـة لتغطيـة     النقدية الخارجة المتوقعة، 
وجود مصادر أخرى لألموال، يمكن االعتمـاد عليهـا   التدفقات الخارجة المتوقعة، تقتضي الضرورة 

أي تـدفقات  (نقدية الفائضة لتمويل العجز، كما يجب أيضا على البنك إيجاد مجاالت أخرى الستخدام ال
، ويطلق على المصادر األخرى واالسـتخدامات األخـرى   )نقدية داخلة أكبر من تدفقات نقدية خارجة

والتي من أمثلتها األوراق قصيرة األجل، واألصول والخصوم غيـر  بالمصادر واالستخدامات المكملة، 
  .النقدية

بنقديـة تكفـي لمواجهـة التـدفقات النقديـة      والهدف من التنبؤ بالتدفقات النقدية هو االحتفاظ 
الخارجة، مع تجنب وجود فائض أو عجز نقدي، ولهذا األمر يستوجب تحديد حجم الرصـيد النقـدي   

  : وهي والذي يتحدد بالنظر إلى حجم ونمط ثالث مجموعات من التدفقات النقدية
التي يتوفر بشـأنها  ) ارجةالداخلة والخ(وهي تلك التدفقات النقدية : التدفقات النقدية المجدولة .1

 معلومات شبه مؤكدة للبنك عن قيمتها وتاريخ حدوثها، ومن أمثلة التدفقات النقدية الخارجة 

  .مثل حصول العميل من البنك على قرض عن طريق أقساط -
 .)1(المبالغ المسحوبة من طرف المنشأة بغرض سداد مرتبات العاملين -
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لة من أمثلتها فوائد وأقساط القروض التي سـبق أن قـدمها   أما التدفقات النقدية الداخلة المجدو
  .البنك لعمالئه

) الداخلة والخارجة(وهي تلك التدفقات النقدية : التدفقات النقدية غير مجدولة يمكن التنبؤ بها .2
 .التي ال يكون لدى البنك معلومات مؤكدة عن قيمتها وتاريخ حدوثها، ولكن له إمكانية التنبؤ بها

ا المبالغ التي تسحب عن طريق التوكيالت من أرصـدة ودائعهـا لـدى البنـوك     ومن أمثلته
المختلفة لتحوليها إلى البنك الذي يتعامل معه المركز الرئيسي والذي تتبعه التـوكيالت، وأيضـا أهـم    

 .وأكبر مصدر يدخل في هذه المجموعة هو محاولة التنبؤ بالودائع

ا تلك التدفقات التي ال يمكن للبنك التنبؤ بهـا مـن   ويقصد به: التدفقات النقدية غير المتوقعة .3
لهذا يلجأ البنك لعدة إجراءات وقائية، وذلك للتغلب علـى عـدم التأكـد    حيث حجمها وتوقيت حدوثها، 

من كبار المودعين إحاطته مقدما باحتمـال  مثال يطلب البنك لتدفقات، ومن هذه اإلجراءات بشأن هذه ا
 .)1(المسحوبات لغرض االستثمارقيامهم بمسحوبات غير عادية، ك

بها خالل فترة معينة، من وبمعرفة المجموعات الثالثة السابقة من طرف البنك، يستطيع التنبؤ 
). 11(وذلك باستخدام النموذج السابق في الشكل رقـم  ...) يوم، أسبوع، شهر(معرفة الرصيد النقدي 

التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة في الشـهر   مثال إذا كان النموذج يغطي شهرا واحدا، فإنه يتم إضافة
، ثم يطرح منها التـدفقات  )أي نهاية الشهر الماضي(المقبل إلى الرصيد الفعلي للنقدية في بداية الشهر 

أسفرت هذه التوقعات عن فرق موجب، أي يكون الرصـيد   النقدية الخارجة المتوقعة لذات الشهر، وإذا
، وفي الحالة العكسية أي وجود القيام بالتخطيط الستثمار هذا الفائضالنقدي موجبا من الضروري هنا 

عجز، وهي اإلشكالية الكبيرة التي تقع للبنك، حيث يقوم هنا البنـك التخطـيط إليجـاد االحتياطـات     
والتمويالت الالزمة لمواجهة هذا العجز، وسنوضح فيما يلي العمليات التي يقوم بها البنـك لمعالجـة   

  .ر الفائضالعجز واستثما
  .إجراءات التعامل مع العجز والفائض النقدي: ثالثا

الفائض، وذلك طبقا لطبيعة الموقف، فمثال اإلجـراءات  تختلف إجراءات التعامل مع العجز أو 
المستعملة في التعامل مع عجز مؤقت في الرصيد النقدي بسبب تأخر في تحصيل بعض الشيكات ليس 

عجز غيـر  (يرجع سببه إلى مسحوبات غير متوقعة لكبار المودعين  نفسه مثل التعامل مع العجز الذي
   )2(:، وفيما يلي سنوضح أهم مصادر العجز وتوظيف الفائض)مؤقت
إذا توقع البنك حدوث فائض مؤقـت  : إلى الرصيد لدى البنك المركزي) أو اإلضافة(السحب  .1

أنه ال تدفع له فوائـد علـى هـذه     في النقدية فإنه يقوم بإضافته إلى رصيده لدى البنك المركزي، ومع
 : أنه توجد عدة أسباب لذلك وهي كاآلتيالنقدية الفائضة إال 
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  .قد يكون السبب لتعويض النقص في االحتياطي لفترات سابقة -
 .أو قد يكون تحسبا لعجز نقدي مرتقب -

  .انخفاض أسعار فائدتهاإذا لم يستطيع البنك استثماره في أوراق مالية وذلك بسبب  -
إذا كان العجز النقدي مؤقتا، الذي قد يكون لساعات فقط، فـإن  : راض من البنوك األخرىاالقت .2

، وفي أغلب األحيان ال تطلب البنوك فوائد، وذلـك العتبارهـا   من البنوك المجاورةنقدية البنك يطلب 
مساعدة، وإذا كان العجز أطول مدة من ذلك فإن البنك يقوم باقتراض من البنـوك األخـرى بشـكل    

 .ديعا

ويلجأ البنك إلى مثل هذا االقتراض في حالة العجـز المؤقـت   : االقتراض من البنك المركزي .3
  :والطويل نسبيا، ويقبل البنك المركزي إقراض البنوك التجارية في الحاالت التالية

وذلك للتصـدي لعجـز متوقـع فـي      التخطيط لالقتراض من البنك المركزي، البنكيستطيع  -
يوما،ويكون االقتراض في صورة متعـددة،منها   30مدته يتعدى  وعادة ال االحتياطي القانوني،

  .قيام البنك بخصم أو بيع األوراق المالية،أو بضمان تلك األوراق
ويقدم أيضا البنك المركزي قروضا للبنك التجاري لمسـاعدته فـي التغلـب علـى ظـروف       -

 .طارئة،قد تتمثل في تدفقات خارجة كبيرة غير متوقعة
مليـات  عك التجارية إلى البنك المركزي للحصول على موارد مالية خاصة لتمويـل  تلجأ البنو -

  .)1(اإلقراض الموسمية
 :تخفيض أو زيادة حجم االستثمار في القروض .4

يقوم البنك بمواجهة العجز في هذه الحالة عن طريق بيع جزء من محفظته المالية إلى متعامل 
ائض فيقوم باستخدامه في قرض جديد، وهذا اإلجـراء  آخر قد يكون بنك أو شركة، وفي حالة وجود ف

 .يكون في حالة ما إذا كان العجز لفترة طويلة

  :بيع أو شراء األوراق المالية .5
يلجأ البنك التجاري إلى بيع األوراق المالية قصيرة األجل المسـتخدمة لالحتيـاط لمواجهـة    

وم بتصفية جزء من محفظته المالية، وفـي  تدفقات نقدية خارجة غير متوقعة، وإذا لم تكن كافية فإنه يق
  .حالة الفائض يقوم باستثمارها في شراء أوراق مالية جديدة

  .الرقابة المسبقة على الربحية واألمان: المطلب الثاني
في هذا المطلب إلى الرقابة المسـبقة علـى   بعد توضيح كيفية الرقابة على السيولة سنتعرض 

  .الربحية واألمان
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   .المسبقة على الربحية الرقابة :أوال
كما رأينا سابقا فإن الهدف األول للبنك هو تحقيق أكبر ربحية ممكنـة، التـي تحفـز رجـال     

ل في المساهمة والتعامل مع البنك، كما تسمح بتطويره وتوسعه، ولهذا على البنك القيـام بهـذه   األعما
  .الرقابة لتحقيق الهدف دون الوقوع في خسائر كبيرة

التكاليف ة أساسا بالفرق بين متوسط العائد على األموال المستثمرة وبين متوسط وتتحدد الربحي
  .للحصول على هذه األموال، ويطلق عليه بهامش الفوائد أو المدى

  .معدل التكلفة اإلجمالية –معدل العائد اإلجمالي = المدى 
  :حيث

متوسط قيمة االسـتثمارات  /إجمالي العائد من االستثمارات خالل العام= معدل العائد اإلجمالي  -
  خالل نفس العام

المتوسط السنوي لألموال التـي يحصـل   / الفوائد الكلية خالل العام= معدل التكلفة اإلجمالي  -
 .عليها البنك من مصادر مختلفة

اختيار االستثمارات، وقدرة البنـك  والمعادلة السابقة توضح أن المدى يتوقف على الكفاءة في 
  .تكلفةدر التمويل البديلة واختيار أقلها على المفاضلة بين مصا

   )1(:وباإلضافة إلى هذين األسلوبين هناك عدة أساليب أخرى للمحافظة على هذا المدى وهي
من خالل هذا األسلوب يستطيع البنك المحافظة على مستوى العائد ويتعـداه،  : أسلوب التغطية .1

ي السوق، بشـكل يـدفع المـودعين لسـحب     فإذا أشارت التوقعات إلى انخفاض سعر الفائدة السائد ف
، يقوم البنك في هذه الحالة بتغطية الـنقص فـي الطاقـة    ودائعهم واستثمارها في مجاالت أخرى بديلة

االستثمارية بشراء أوراق مالية يضمها إلى محفظة البنك، وإذا تحقق التنبؤ وسحب المودعين جزء من 
لية التي اشتراها وتحقيق األرباح التي يمكن أن يحققها من األوراق الما ودائعهم، حينئذ يقوم البنك ببيع

  .وراء استثماره لهذه الودائع
على االستخدامات المتاحة،  وفيه يتم توزيع الموارد: أسلوب المواءمة بين األصول والخصوم .2

ويقوم هذا األسلوب على مواءمة تواريخ االستحقاق بين كل من األصول أي االستثمارات والخصـوم  
فـي تمويـل اسـتثمارات    ) رأس مال وقروض طويلة األجل(لموارد المالية، أي استخدام الموارد أي ا

في تمويل االستثمارات المتوسـطة  ) الودائع ألجل(طويلة األجل، والموارد قصيرة األجل والمتوسطة 
 .وقصيرة األجل

تي يوجه البنـك  ويكشف هذا األسلوب مقدما عن االستثمارات ال :العائد الحدي والتكلفة الحدية .3
 )األموال(موارده إليها، وذلك في سبيل تحقيق عائد مرتفع، ويتم هذا بمعرفة التكلفة الحدية للمصدر 
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  نسبة السيولة واالحتياط: حيث ي )ي -1/1(تكلفة المصدر = التكلفة الحدية للمصدر 
عائد يقـل عـن   ووفقا لهذا األسلوب ال ينبغي أن توجه أموال البنك إلى استثمارات يتولد عنها 

  .التكلفة الحدية للمصدر
  

   .الرقابة المسبقة على األمان: ثانيا
فإن األمان يعتبر من أهم أهداف البنك التجاري، خاصـة بالنسـبة للمـودعين    كما رأينا سابقا 

وقد حيث يتمثل األمان أساسا في تجنب البنك لمخاطر التعرض لخسائر كبيرة، قد تفوق حقوق الملكية 
المودعين، ولهذا يجب على البنك القيام بهذه الرقابة لعدم الوقوع في هذه المشكلة، وهنـاك   يلتهم أموال

  )1(:عدة طرق لتجنب مثل هذه الخسائر نذكر منها
القيام بالتحليل المالي لمركز المقترض أو المنظمة المصدرة لألوراق المالية، ويـتم ذلـك عـن     -

تخـاذ  وراق المالية، وعن العميل نفسه حتى يتسنى اطريق تحليل البيانات المتاحة عن القروض واأل
  .القرار السليم

ضرورة تقديم رهونات مقابل هذه القروض، وتوقيع طرف ثالث على عقد القرض، وبعد تقيـيم   -
 .المقترحة يجب وضع أساليب لضمان استرداد مستحقاته تاالستثمارا

ه الرقابة تعطي البنك القدرة وبعد عرض الرقابة المسبقة على أنشطة البنك، نخلص إلى أن هذ
ولهذا يسمح للمـديرين القيـام   على التعرف على األوضاع المستقبلية لألهداف الثالثة للبنك التجاري، 

مكنهم من وضع إجـراءات  بإجراءات تمكنهم من مواجهة الظروف المتوقعة غير المرغوبة، وأيضا ي
  .تجعل األوضاع المتوقعة والمرغوبة واقعا ملموسا

ن البنوك، والتي تستخدم كثيرا النوع اآلخر من بقى هذا النوع غير مستخدم في الكثير مولكن ي
  .وهي الرقابة الالحقة على أنشطة البنك التجاري والتي سيتم التطرق إليها في المبحث المواليالرقابة 

  .طرق الرقابة الالحقة وتقييم األداء في البنوك التجارية: المبحث الثالث
في هذا المبحث على أسلوب الرقابة الالحقة من خالل تقييم أدائها وأيضـا تقيـيم    ويتم التركيز

  :األداء من خالل تحليل العائد والمخاطرة، وذلك كما يلي
األول يتم توضيح الرقابـة الالحقـة علـى القـوائم الماليـة، وقائمـة المـوارد        المطلب في  -

  .واالستخدامات
 .ب هو الرقابة الالحقة على النسب الماليةوفي المطلب الثاني تطرقنا إلى أهم أسلو -

أما المطلب الثالث فحاولنا فيه توضيح األسلوب الجديد في تقييم األداء من خالل تحليل العائـد   -
 .والمخاطرة
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  .الرقابة الالحقة على القوائم المالية وقائمة الموارد واستخداماتها: المطلب األول
تطورات البنود الموجودة في هذه القوائم خالل فتـرة  وتهدف هذه الرقابة إلى تحليل التغيرات و

: معينة عادة تكون سنة، ويوجد نوعان من القوائم المقارنة يمكن استخدامهما للرقابة وتقييم األداء وهما
الرقابـة بواسـطة قائمـة المـوارد     ويمكـن   –قائمة الدخل المقارنـة   -العمومية المقارنة الميزانية

  .واالستخدامات
  .زانية العمومية المقارنةالمي: أوال

تقدم ميزانية البنك معلومات مقارنة لما يمتلكه البنك من أصول والمبالغ التي يكون مدينا بهـا،  
وذلك في تاريخ معين، حيث يسمح التحليل الشامل للمركز المالي للبنك لكل من المحللـين والمـديرين   

الميزانيـة  (التي يحتلها، وفقا لما هو مقدر له على مدى مقارنة المركز المالي للبنك والمكانة بالتعرف 
، أو يمكن مقارنة ميزانيتين متتـاليتين أو أكثـر   )1(، وكذلك مقارنته بالبنوك األخرى المماثلة)التقديرية

في بنود األصـول والخصـوم، وعلـى األخـص     لنفس البنك، وذلك للكشف عن مدى واتجاه التغير 
بالتحليل األفقي الذي ذكر سـابقا، ويمكـن اسـتخدام التحليـل     االستثمارات والودائع، وهذا كله يسمى 

الذي ينصرف إلى دراسة العالقة بين بنود الميزانيـة الواحـدة فـي تـاريخ     الرأسي للميزانية الواحدة 
  .)2(معين
  .قائمة الدخل: ثانيا

 تعكس قائمة الدخل للبنوك التجارية الطبيعة المالية ألعمال البنوك، فمعظم مصـادر األمـوال  
تأتي من الودائع واالقتراض، ويسدد البنك مقابل ذلك فوائد، كما يوجه البنك معظم استخدامات أموالـه  

  .نحو اإلقراض واالستثمارات ليحصل على فوائد مقابل ذلك
أي أن هذه القائمة تركز على الفوائد المدفوعة التي تمثل المصروفات األساسية، وعلى الفوائد 

  .ر عائد، حيث على أساسها يمكن حساب صافي الدخلالمقبوضة والتي تحقق أكب
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  )1():أي حساب صافي الدخل(وفيما يلي يمكن تلخيص قائمة الدخل 
  

  إجمالي إيراد الفوائد 
  طرح                                   

  إجمالي مصروف الفوائد 
  

  صافي دخل الفوائد  :      = نحصل على 
  جمع                                                         

  اإليرادات األخرى بخالف الفوائد                      
        X      X:      =      نحصل على

  طرح                                                         
  المصروفات األخرى بخالف الفوائد                      

  صافي الدخل قبل الضريبة=      :  نحصل على
   طرح                                                         

  ضرائب الدخل                      
  لـافي الدخـص:      =  نحصل على

  
  : ويالحظ مما سبق أن

  .إجمالي مصروف الفوائد –إجمالي إيراد الفوائد = صافي الدخل الفوائد قبل المخصصات  .1
 .اإليرادات األخرى بخالف الفوائد -بخالف الفوائدالمصروفات األخرى = العبء الذي يتحمله البنك  .2

 .عبء الضرائب –مخصص خسائر القروض  –صافي دخل الفوائد = صافي الدخل للبنك  .3

وهكذا فإن العناصر المحددة لصافي الدخل هي العناصر المؤثرة فيه، وبع التعريـف بقائمـة   
للكشـف عـن    ل هذه القائمة في الرقابة وتقييم األداء وذلك بمقارنة بنود قائمتين متتاليتينالدخل فتستعم

مدى اتجاه التغير في اإليرادات والمصروفات، وعادة ما يـتم التركيـز فـي التحليـل علـى عائـد       
  .االستثمارات وعلى الفوائد المستحقة على الودائع، وكذا التغيرات التي طرأت على صافي الربح

يكون التحليل بالمقارنة مع قوائم الدخل المماثلة التي تصدرها البنوك المنافسـة أو بقائمـة    أو
  .الدخل المخططة بنفس البنك

وكما هو الحال بالنسبة للميزانية المقارنة يكون التحليل فيها بالنسب المئويـة، فقائمـة الـدخل    
  .بند من بنود تلك القائمة يضا كذلك، وذلك لتوضيح األهمية النسبية لكلالمقارنة تكون أ

  قائمة الموارد واالستخدامات: ثالثا
م قائمة التغيرات بالمركز المالي، وهي تعبيـر عـن حركـة األمـوال     ويطلق عليها أيضا اس

، )2(كمصادر واستخدامات، وتعد من أهم األدوات التحليلية الضرورية للحكم عن األداء المالي وللرقابة
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ى الموارد وكيفية استخدامها، ويتطلب إعداد هـذه القائمـة ميـزانيتين    حيث توضح كيفية الحصول عل
  .)1(عموميتين متتاليتين، وقائمة الدخل للسنة األخيرة

وبعد توفير كل من الميزانيتين وقائمة الدخل يتم المقارنة بـين الميـزانيتين المقـارنتين فـي     
  )2(:تاريخين متتاليين وذلك كما يلي

 .الزيادة في الخصوم -:     نوتتكون م: مصادر األموال .1

  .الزيادة في حقوق الملكية -
  .النقص في األصول -

 .الزيادة في األصول -: وتتكون من: استخدامات األموال .2

 .النقص في الخصوم -

  .النقص في حقوق الملكية -
جانـب  على أن يضاف صافي الربح إلى جانب مصادر األموال، بينما تضاف الخسائر إلـى  

نيف صافي التغير في االستخدامات والمصادر يتم تحويل التغيـر إلـى نسـب    االستخدامات، وبعد تص
مئوية لمعرفة النتائج والعوامل المؤثرة في حركة األموال بصورة مباشرة، للمقارنة بين طبيعة الموارد 

  .المالية وطبيعة استخدامها وأثر ذلك على الربحية والسيولة
  .ابة الالحقة على النسب الماليةداء عن طريق الرقتقييم األ: المطلب الثاني

ية الرقابة وتقييم األداء البنكي، حيـث  تعد النسب المالية من أهم أدوات التحليل المالي في عمل
يم أداء البنوك مـن خـالل   يأصبحت هذه النسب من األمور المألوفة والواسعة االنتشار، حيث يمكن تق

مالية في السـنة  رى المنافسة، أو مقارنة هذه النسب الهذه النسب، وذلك بمقارنتها بمثيالتها للبنوك األخ
 امكن إدارة هذتل المحددة مع مثيالتها في السنوات السابقة لنفس البنك، وهو ما يعرف بالنسب التاريخية

ومواطن القوة لتعزز، كمـا   ،عن مواطن الضعف حتى تعالجالبنك من رقابة أدائه، من خالل الكشف 
ع النسب المخططة من قبل إدارة البنك التجاري، وبالتالي مقارنـة النسـب   مقارنة ميمكن أيضا إجراء 

المحققة فعال بالنسب المخططة، مما سيبرز أوجه االختالفات واالنحرافات بين األداء الفعلي والمخطط 
  .من قبل البنك التجاري المعني، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة

مـدى  نها تزود إدارة البنك بمعلومات مفيدة عن كل من السيولة، وتكمن أهمية هذه النسب في أ
  )3(:مالءمة رأس المال، الكفاءة في توظيف الموارد المتاحة وربحية البنك

 األمور الحيوية للبنوك التجارية معلومات التي تتاح عن السيولة أنها من. 
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 فترجع أهميتهـا إلـى أن    أما المعلومات التي تزودنا بها النسب في مدى مالءمة رأس األموال
 .رأس المال يعتبر عنصر لحماية المودعين

     أما المعلومات المتاحة عن الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة فتعـد أداة لترشـيد قـرارات
 .االستثمار

 ى حيث يتعين عليها تحقيـق األربـاح،   أما الربحية فالبنوك شأنها شأن منشآت األعمال األخر
لى جزء منها في صورة توزيعات، بينما يضاف الباقي إلـى االحتياطـات   والتي يحصل المالك ع

 .يضمن له البقاء واالستمرار بمالمواجهة أمور غير متوقعة لتنميته وتطوير عمليات البنك، 

  : وأهم هذه النسب المستخدمة في التحليل هي
  .نسب السيولة: أوال

المشكالت الرئيسية في إدارة البنـوك،   تعتبر السيولة التي يجب أن يحتفظ بها البنك مشكلة من
حي بأموال كان من الممكن تحقيقها، وفي الحالة العكسـية أي إذا نقصـت   فزيادة السيولة تعني أن يض

  .)1(السيولة قد يتوقف البنك عن الدفع ويذهب به األمر إلى اإلفالس
جاري، ونعني بذلك كـال  وتُهِم هذه النسب العديد من األطراف ذوي العالقة المباشرة بالبنك الت

  .من المودعين والمقترضين واإلدارة العامة والمستثمرين
ونظرا لألهمية الحيوية لتوفر السيولة وضع البنك المركزي بعض الضـمانات المتمثلـة فـي    

  )2(:تحديد نسب معينة تلتزم بها البنوك التجارية، ومن أهمها
البنوك التجارية االحتفاظ بأموالهـا   تفرض بعض التشريعات على: نسبة االحتياطي القـانوني  .1

يحـق للبنـك    93فيمادتـه  90/10بنسبة محددة لدى البنك المركزي، فوفقا لقانون النقد والقرض رقم 
المركزي الجزائري أن يفرض على البنوك األخرى لتودع لديه في حساب مجمـد ينـتج فوائـد أو ال    

أو العمالت األجنبية، ويدعى  بالعملة الوطنيةينتجها، احتياطيا يحسب على بعض أنواع هذه التوظيفات 
، إال أنه يجوز %28هذا االحتياطي باالحتياطي القانوني أو اإللزامي، حيث ال يمكن مبدئيا أن يتجاوز 

 .)3(في حالة الضرورةللبنك المركزي تحديد نسبة أعلى 

  :وتحسب هذه النسبة كما يلي
شـيكات وحـواالت مسـتحقة    /البنـك المركـزي   األرصدة النقديـة لـدى  =نسبة االحتياطي القانوني

  .الودائع بأنواعها+مستحق للبنوك األخرى+الدفع
نسبة موقف البنك المالي لتأدية التزاماته في الظروف غير المعتادة للمودعين بشكل تدعم هذه ال

نـك  خاص، وكما يمكن اإلشارة إلى أن في بعض األنظمة البنكية تعتبر النقدية الموجودة في خزينة الب
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جزء من االحتياطي القانوني، وبعبارة أخرى أنه ليس لزاما على البنوك التجارية في ظل هذه األنظمة 
أن تودع قيمة االحتياطي القانوني كلها لدى البنك المركزي بل يمكن اإلبقاء علـى جـزء منهـا فـي     

  .)1(خزينتها
  

  :نسبة الرصيد النقدي .2

مواجهة التزاماته من خالل أصـوله النقديـة، أي   إلى مدى قدرة البنك على وتشير هذه النسبة 
  : وتحسب هذه النسبة كما يلي .)2(كفاية األصول النقدية لدى المصرف لسداد الودائع والمستحق للبنوك

  مستحقات البنوك+شيكات وحواالت مستحقة الدفع+الودائع بأنواعها الثالثة/النقدية=نسبة الرصيد النقدي
األرصدة النقدية لدى البنك المركزي + حيث النقدية هي النقدية الحاضرة بخزينة البنك المعني 

  .أرصدة سائلة أخرى+ 
وتتأثر هذه النسبة بعدة عوامل إيجابيا وسلبيا، حيث يمكن تحسين هذه النسبة مـن خـالل مـا    

  )3(:يلي
  .إيداع نقود جديدة من جانب األفراد والمنظمات -
 .أن أقرضها البنك للعمالء سداد القروض سبق -

 .االقتراض من البنك المركزي بضمان األوراق النقدية مثال -

 .زيادة رأس مال البنك في شكل نقدي وليس عن طريق تجميد االحتياطات -

  .وجود رصيد دائن للبنك لدى البنوك األخرى -
العكسـية،  السابقة الصورة والعكس في حالة تخفيض هذه النسبة، وذلك في حالة أخذ العوامل 

ويجب على إدارة البنك تجنب اإلفراط في ارتفاع وانخفاض هذا المعدل، فال نكون بصدد التضخم فـي  
، والمقصود بهذا هو أنه إذا ارتفع هذا المعدل بإفراط معناه زيادة كبيرة فـي  السيولة النقدية وال انكماش

 .االنخفاض والعكس في حالةالنقدية، وبالتالي هناك نقدية غير مدرة للعائد، 

 : نسبة السيولة القانونية .3

البنك على الوفاء بالتزاماتـه الماليـة    أيضا هذه النسبة تعتبر مقياسا آخر لمدى قدرة أو كفاءة
  .الجارية، وتعد هذه النسبة من أهم النسب الخاصة بالسيولة المتعلقة بعملية الرقابة وتقييم األداء 

  )4(:يليوتحسب هذه النسبة كما 
  .مجموع الودائع لدى البنك/ أصول شبه نقدية+أرصدة نقدية = سيولة القانونية نسبة ال  
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  )1(:في) أرصدة نقدية وأصول شبه نقدية(ويتمثل بسط المعادلة أي 
  .أرصدة نقدية، أرصدة لدى البنك المركزي، مستحق على البنوك -
 .وحواالت وكبونات وأوراق مالية وعمالت أجنبية تحت التحصيلشيكات  -

 ،)ثالثـة أشـهر  (حكومية، أذونات على خزانة الدولة، أوراق تجارية عادية مخصومة  أوراق -
 .ذهب

صـافي قيمـة   منها القروض المقدمة للبنك بضمان األصول السابقة، فنحصل علـى  ويخصم 
  . األصول النقدية وشبه النقدية

  : أما مقام المعادلة فيتمثل في
  .لدفعشيكات وحواالت وخطابات اعتماد دورية مستحقة ا -
 .مستحق للبنوك األخرى، القيمة غير المغطاة نقدا من خطابات الضمان المصدرة -

يجب مقارنتها مـع   هأما فيما يخص استعمال هذه النسبة في عملية الرقابة وتقييم األداء هو أن
  .النسبة التي يحددها البنك المركزي

دامها في الحكم على كفـاءة  وباإلضافة إلى النسب الثالثة السابقة هناك نسب أخرى يمكن استخ
  )2(:إدارة السيولة طبقا ألهداف وسياسات البنك، والتي يمكن ذكرها فيما يلي

 والتي تحسب كما يلي :نسبة األصول السائلة إلى إجمالي األصول: 

  إجمالي األصول/ المستحق على البنوك + النقدية                             
لبنك معرفة نسبة األصول السائلة إلى إجمالي أصوله، حيـث  ومن خالل هذه النسبة يستطيع ا

تحدد هذه النسبة سابقا، فإذا نقصت هذه النسبة عن معدالتها النمطية فتؤدي بالبنك إلى مواجهة عدد من 
  .، تؤدي إلى التقليل من العائد النهائي للبنك المخاطر، والعكس عند زيادة هذه النسبة

 وتحسب هذه النسبة كاآلتي: موع الودائعنسبة الودائع الجارية إلى مج: 

  مجموع الودائع/ إجمالي الودائع الجارية                           
وهذه النسبة تفيد البنك في تحديد احتياطاته، من النقدية السائدة بـالنظر إلـى حجـم الودائـع     

 الحاجة إلى األرصدة السـائلة  الجارية، باعتبارها كثيرة التقلب والسحب، وزيادة هذه النسبة تعني زيادة
  .والعكس صحيح
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  .نسب الربحية: ثانيا
يهدف البنك التجاري أساسا إلى تحقيق أكبر ربحية ممكنة، لذا تم وضع مجموعة من النسـب  
المالية مهمتها قياس كفاءة وفعالية البنك في توليد األرباح، ألن البنك الذي لم يحصـل علـى أربـاح    

   .)1(ويل في سوق المنافسة سيكون مهدداكافية، فبقاؤه ألجل ط
. فتـرة معينـة  ولهذا تعتبر نسب الربحية من أكثر النسب الدالة على أداء البنك التجاري خالل 

  : ومن أهم نسب الربحية ما يلي
 : معدل العائد على حق الملكية .1

ك، حيث استثمارهم ألموالهم في نشاط البنمن وراء  الكويقيس هذا المعدل ما يحصل عليه الم
  : ويحسب هذا المعدل كما يلي. تتمثل هذه األموال في رأس المال واالحتياطات واألرباح المحتجزة

  .حقوق الملكية/ صافي الربح بعد الضريبة = معدل العائد على حق الملكية               
خـالل العائـد    وسنقوم بدراسة هذا المعدل بالتفصيل في المطلب القادم والمتمثل في تقييم األداء مـن 

  .والمخاطرة
 : معدل العائد على الودائع .2

التي استطاع الحصـول  ويبين هذا المعدل مدى قدرة البنك في توليد أرباحه من أنواع الودائع، 
  : ، ويحسب بالعالقة التالية)2(عليها

  إجمالي الودائع/نتيجة الدورة الصافية= معدل العائد على الودائع 
 : المتاحةللموارد القوة اإليرادية  .3

، ويقيس هذا المعدل األرباح المتولدة للموارد المتاحة المتمثلة في الودائـع وحقـوق الملكيـة   
  : ويحسب هذا المعدل كما يلي

 .الخصوم/ الفوائد المستحقة+صافي الربح قبل الضريبة = القوة اإليرادية للموارد المتاحة 

   :الهامش الحدي للفوائد .4
بين إجمالي الفوائد المستحقة أي المدفوعة على البنك التجاري،  ويعرف هذا المعدل بأنه المدى

  : وإجمالي الفوائد المكتسبة أي المقبوضة المتولدة عن االستثمارات، ويحسب هذا المعدل كما يلي
  الفوائد المستحقة/ الفوائد المكتسبة = نسبة الهامش الحدي       

فيها الفوائد المكتسبة، الفوائـد المسـتحقة   حيث يشير هذا المعدل إلى عدد المرات التي تغطي 
  .)3(عليه من العائد الذي يحققه من استثماراته
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استخدامها كنسب ربحية ولكن اقل أهمية من النسـب السـابقة   وهناك عدة نسب أخرى يمكن 
  )1(:والتي نذكر منها

 اآلجلة معدل الفوائد المدفوعة إلى متوسط قيم الودائع: 

  .متوسط قيم الودائع اآلجلة/دفوعة الفوائد الم: تيةبالمعادلة اآلوالذي يحسب 
ويعبر هذا المعدل على ما يتحمله البنك التجاري من مصاريف مباشرة، على شكل فوائد لقـاء  

ويتم أخذ متوسط الودائع اآلجلة كحل، وذلك لتغيرها باسـتمرار خـالل   حصوله على الودائع اآلجلة، 
 .الدورة المالية الواحدة

 المدفوعة إلى متوسط قيم الودائع اإلجمالية معدل الفوائد:  

  متوسط قيم الودائع اإلجمالية/الفوائد المدفوعة :   ويحسب كما يلي
يدفع البنك التجاري فوائد على الودائع اآلجلة فقط دون الودائع تحت الطلب، غير أن المحلـل  

ي تحديد نسبة العائد الواجب الحصـول  المالي يهتم بقياس تكلفة الودائع الكلية للبنك، ويفيد هذا المعدل ف
عليها من استثمار البنك لهذه الموارد، والذي يجب أن يفوق ما يتحمله مقابل هذه الودائع مـن نفقـات،   

  .ائعويعبر هذا المعدل عن مدى ما يتحمله البنك من أعباء بسبب حصوله على كل أنواع الود
 معدل العائد على الموارد التقليدية:  

معدل نسبة صافي األرباح المتولدة إلى جملة الموارد التقليدية المتمثلة في الودائع ويقيس هذا ال
  .الودائع+ حق الملكية /صافي الربح بعد الضريبة: وحقوق الملكية، ويتم حسابه كما يلي

وبإمكاننا الحصول على معدل توظيف األموال المتاحة من نفس المعادلة مع إضافة األمـوال  
  .م النسبةالمقترضة إلى مقا

  .نسب مالءمة رأس المال: ثالثا
يلعب رأس المال دورا هاما في تحقيق األمان للمودعين، وتظهر هذه األهمية بسبب تعـرض  
البنوك التجارية إلى مخاطر الرفع المالي، والتي تؤدي بالبنوك إلى خسائر تلتهم رأس ماله وقـد يمتـد   

  .إلى أموال المودعين
ب تسمى نسب مالءمة رأس المال لتـوفير األمـان للمـودعين    ولهذا وضعت العديد من النس

وللبنك نفسه، ألن هذا األخير يتعرض لمخاطر عديدة من جراء استخدام أمواله، لهذا يرتبط حجم رأس 
  :المال البنك بقدر هذه المخاطر، وأهم هذه النسب ما يلي

 : حقوق الملكية إلى مجموع األصول .1

بنك التجاري على حقـوق الملكيـة فـي تمويلـه ألصـوله      وتعبر هذه النسبة مدى اعتماد ال
  . )2(المختلفة
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  :حساب هذه النسبة كما يليويتم 
  إجمالي األصول/حقوق الملكية = حقوق الملكية إلى مجموع األصول         

ثبات هذه النسبة، وعدم انخفاضها عـن السـنوات   ويجب على البنك التجاري المحافظة على 
  . )1(ة ما يقرره البنك المركزي في هذه النسبةالسابقة، وأيضا مراعا

وبسبب كثرة عيوب هذه النسبة، والتي نذكر منها تعارضها مع مصالح المالك، ألن زيادتهـا  
على ربحية البنك، ولهذا اتجهـت  ، وبالتالي تأثيره تؤدي إلى انخفاض في معدل العائد على حق الملكية

  : األنظار إلى نسب أخرى وهي
 : بنك على رد الودائع من حق الملكيةنسبة قدرة ال .2

  :ويقيس هذا المعدل قدرة البنوك على رد الودائع من رأس مالها، ويتم حسابه كاآلتي
  إجمالي الودائع/حق الملكية = نسبة قدرة البنك على رد الودائع من حق الملكية        

الودائع كمصدر للتمويـل،  وتفيد هذه النسبة في معرفة األهمية النسبية لكل من حقوق الملكية و
وتعد كهامش أمـان للمـودعين،   وإبعاد المخاطر التي قد يتعرض لها كل من المساهمين والمودعين، 

ويجب على كل بنك االحتفاظ بنسبة معينة من األموال لمواجهة هذه المخاطر، والمعدل المقبول عالميا 
 .)2(%10والمستخدم كثيرا هو 

 : ةنسبة حق الملكية لألصول الخطر .3

حقوق الملكية لمواجهة خسائر الرأسمالية التي قـد  وتقيس هذه النسبة مدى الحماية التي تقدمها 
  :يتعرض لها البنك، إذا ما انخفضت القيمة السوقية لألوراق المالية مثال، وتحسب هذه النسبة كما يلي

  خطرةاألصول ال/ حقوق الملكية = نسبة حق الملكية لألصول الخطرة                
ويقصد باألصول الخطرة هي كافة األصول مطروحا منها األرصدة النقديـة والشـبه نقديـة    

، وكذا األوراق المالية الحكومية، أي هي تلـك األصـول التـي قـد     )كاالحتياطي القانوني والثانوي(
 ، وحـددت لجنـة  يتعرض البنك فيها إلى خسائر من جراء بيعها مثل األسهم والسندات غير الحكومية

  .)3(%8بازل هذه النسبة بأنه يجب أن ال تقل عن 
  :نسبة حقوق الملكية إلى االستثمار في األوراق المالية .4

طر االستثمار في األوراق الماليـة، أنهـا   وتبين هذه النسبة مدى كفاءة البنك في كواجهة مخا
هذه النسبة كما  وتحسب. تقيس هامش األمان في مواجهة مخاطر انخفاض القيمة السوقية لهذه األوراق

سـتثمار فـي األوراق   اال/حقوق الملكيـة =نسبة حقوق الملكية إلى االستثمار في األوراق المالية:  يلي
  .المالية
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  :نسبة حقوق الملكية إلى القروض .5
وتقيس هذه النسبة قدرة البنك على تغطية الخسائر الناتجة عن قيامه بمـنح قـروض، نسـبية    

   :وتحسب كما يلي. المملوكة المخاطرة فيها عالية من األموال
  حق الملكية /قروض بدون ضمان عيني= نسبة حقوق الملكية إلى القروض       

  .ولم تدخل في هذه النسبة القروض بضمان عيني ألنها ليست بحاجة إلى هامش أمان
  : نسب توظيف األموال: رابعا

ك، حيث أن استثمار هذه تستخدم البنوك عدة معدالت لقياس مدى توظيف واستثمار أموال البن
األموال أفضل من تركها جامدة في الخزينة، وتحاول البنوك دائما الرقابـة علـى مسـتوى توظيفهـا     

  :للودائع واألموال، لذا تستخدم عدة نسب لقياس مالئمة توظيف األموال وهي كم يلي
 : معدل توظيف الودائع .1

في القـروض واألوراق الماليـة إلـى     ونعني بهذا المعدل نسبة االستثمارات المالية المتمثلة
  :مجموع ودائعه، حيث يتم حسابها كما يلي

  مجموع الودائع/ األوراق المالية + القروض = معدل توظيف الودائع 
تتولـد عنهـا عوائـد،    ويقيس هذا المعدل مدى كفاءة البنك في توظيف ودائعه في استثمارات 

وائد وما لم تستغل استغالال فعاال، فسيكون لذلك آثـارا  وترجع أهمية قياسه إلى أن الودائع تدفع عنها ف
المتولدة ،ويفيد هذا المعدل في معرفة سياسة البنك هل هي توسـعية  غير مرغوبة على صافي األرباح 

  )1(؟ انكماشيةأو 
  :معدل توظيف الموارد التقليدية .2

لحـد اآلن المصـدران   ذكرنا فيما سبق أن الموارد التقليدية هي الودائع وحقوق الملكية، وهما 
  :الرئيسيان لألموال لمعظم البنوك، حيث يتم حساب هذا المعدل كاآلتي

  .حق لملكية+ الودائع / ق المالية األورا+القروض = معدل توظيف الموارد التقليدية 
التمويل، أي مدى قدرة وكفـاءة البنـك   ويقيس هذا المعدل عالقة االستثمارات المالية بمصادر 

  .رده الماليةفي توظيف موا
ويمكننا الحصول على معدل توظيف الموارد المتاحة وذلك بإضافة األموال المقترحة إلى مقام 

 .بقة بمعدل توظيف الموارد الماليةالنسبة، وتسمى المعدالت الثالثة السا

 :نسبة كل من القروض واالستثمار في األوراق المالية إلى إجمالي الودائع .3

تسمى بمعدل توظيف الموارد سواء كانت الودائع فقـط، أو الودائـع   ذكرنا أن النسب السابقة 
وحقوق الملكية، أو بإضافة األموال المقترضة، حيث كلما ارتفع معدل التوظيف كان ذلك جيدا لربحية 
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كـل  من حيث العائد، ولهذا يجب قياس معدل توظيف الموارد في البنك، ولكن إن االستثمارات تتفاوت 
  .تثماراتنوع من أنواع االس

 ويسمى أيضا بمعدل إقراض الودائع، وتبين هذه النسـبة   :نسبة القروض إلى إجمالي الودائع
، وتعتبر هذه النسبة من أهم النسب لقياس درجة توظيـف  مدى استخدام الودائع في عملية اإلقراض

 : وتحسب كما يلي ،)1(للربح البنك لودائعه في القروض باعتبارها المصدر الرئيسي

  الودائع/القروض = نسبة القروض إلى إجمالي الودائع                     
 .)2(%70يجب أن ال يتعدى هذا المعدل نسبة وتجدر اإلشارة إلى أنه 

  وال يقاس كثيرا بهذا المعدل خاصـة  : ي األوراق المالية إلى إجمالي الودائعفنسبة االستثمار
وذلك لعـدة أسـباب   ، تولد منها مقارنة مع القروضفي الدول النامية وذلك بسبب انخفاض العائد الم

منها خاصة غياب الوعي البنكي للتعامل باألوراق المالية وزيادة المخاطر المتعلقـة بهـا أو غيـاب    
 : األسواق، وتحسب هذه النسبة كما يلي

  الودائع/ األوراق المالية = نسبة االستثمار في األوراق المالي إلى إجمالي الودائع 
أن مجموع هذه النسب تقابل أهداف البنك المتمثلة في الربحيـة والسـيولة   ق نالحظ ومما سب

، حيث ال يمكن أن نتصور أن المصرف يستطيع أن يحقق المستوى المطلوب من الربحية مـع  واألمان
توفير السيولة واألمان أثناء ممارسة نشاطه، ما لم يضمن وفاء الزبائن والمتعاملين معه، وخلق القناعة 

  .ديهم بأنه البنك األفضل على أساس نوع الخدمات المقدمة وسرعتها وحسن االستقبال وقلة التكلفةل
وإيصـال الفكـرة   فلهذا ال يمكن الفصل بين هذه النسب، وقد تم تقسيمها نظريا وهذا إليضاح 

  .بصورة مبسطة وتسهيل عملية استيعابها
الية والنسب المالية سنحاول التعرف علـى  وبعد التعرف على كيفية التقييم من خالل القوائم الم

طريقة أخرى لتقييم األداء والتي تعتبر مهمة وجديدة، وهي تقييم األداء من خالل العائد والمخـاطرة،  
  .والتي سنتطرق لها في المطلب الموالي

  :تقييم األداء من خالل العائد والمخاطرة: المطلب الثالث
المنافسة، تواجه البنوك الكثير من المخاطر من أجل م ظل تحرير االقتصاد العالمي واحتدا في

المخاطر التي تواجهها وحدودها من أجل تحقيـق  تحقيق عائد مناسب، وهذا ما أدى بالبنوك إلى قياس 
والعوامل الخارجية التي يصعب التحكم فيها، ولهـذا أصـبحت   التغيرات  ةمعدل مقبول في ظل مواجه

م أدائها من خالل تحليل العالقة بين العائد والمخاطرة، وهذا ما سـنقوم  أكبر البنوك العالمية تقوم بتقيي
  :ما يلي بدراسته من خالل
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  : العوائد والمخاطر البنكية: أوال
  :وتتعدد العوائد والمخاطر في البنوك التجارية والتي سيتم التفصيل فيما يلي

  :عوائد البنوك التجارية .1

  :تحصل عليها البنوك وتتمثل في هذه العوائد في اإليرادات التيتتمثل 
وهي مجموع الفوائد المتحصل عليها من كل أصل من أصول البنك، كـالقروض  : إيرادات الفوائد 

 :، أي أنها تنتج من استثمار البنك ويمكن أن نلخصها فيما يلي)1(والودائع لدى مؤسسات أخرى

رج في شكل ودائع ألجل، حيث والمراسلين في الخافوائد األرصدة الدائنة لدى البنوك المحلية  -
يحصل البنك على فوائد بالسعر السائد في السوق مقابل إيداعه ألموال عاطلة لديه فـي أحـد   
البنوك المحلية، أما بالنسبة لألرصدة الدائنة لـدى المراسـلين بالخـارج فـتخص بالتجـارة      

  .الخارجية
 .الخزينة أنوناتالفوائد المحصلة من  -

 .ة والتجاريةالمالي األوراقومحفظة فوائد القروض والسلفيات  -

، أمـا  ، ونقصد هنا القروض والسـلفيات )2(ألي بنكحيث يشكل هذا الجانب األكبر من الدخل 
بالنسبة لألوراق المالية فإن المصارف تستثمر جانبا من أموالها في شراء هذه األوراق، وتشـمل أهـم   

السندات، أرباح بيع األسهم والسندات، أما الجزء إيرادات االستثمارات المالية في أرباح األسهم، فوائد 
  .)3(هو قيامها بخصم األوراق التجارية، خاصة الكمبياالتالذي تحقق البنوك فيه إيراد 

 : عموالت مقبوضة 

وأيضا فـتح   ،)4(وأهم هذه العموالت هي التي يحصل عليها البنك مقابل فتح الحسابات وإدارتها
المالية مثـل   األوراقالمتولدة من خدمات  واإليراداتطابات الضمان، خ إصداراالعتمادات المستندية، 

  .المالية لمصلحة العمالء األوراقشراء وبيع 
 :المخاطر التي تتعرض لها البنوك .2

تتعدد مفاهيم الخطر بتعدد المجاالت التي ينتمي إليها، إال أنه يمكن تعريفه اقتصاديا بأنه عـدم  
  : المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية أهمها ، وتتعدداليقين من الربح المؤكد

البنك التجاري أكثرمن غيره من المنشآت الوسـيطة إلـى خطـر     يتعرض: مخاطر االئتمان .1.2
ألطـراف المقترضـة وبـاختالف    سا في تعبئـة ا القرض، وذلك راجع إلى طبيعة وظيفته المتمثلة أسا
نظرا للتقلبات العديدة التي تطرأ عليها، مما سـيؤثر  وضعياتهم المالية من جهة، واختالف بيئة عملهم 
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 مما سيعرض البنك إلى ما يعرف بخطر القرض، والـذي حتما على أدائهم ونشاطهم من جهة أخرى، 
  .)1(إمكانية استرداد القرض وفوائده كليا أو جزئيا أو على األقل التأخر في االسترداديتمثل في عدم 

  :نوتنقسم مخاطر االئتمان إلي نوعي
  .المخاطر األولى خاصة بالعميل وطبيعة نشاطه، كما قد ترتبط أيضا بالبنك مانح هذا القرض -
أما الثانية فتكون عامة وهي المخاطر التي تجد البنوك صعوبة في التنبـؤ بهـا مـن أمثلتهـا      -

  .)2(التضخم مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر

، فهي تحـدث  لطبيعية للمعامالت القياسيةإن مخاطر السيولة هي النتيجة ا: مخاطر السيولة. 2.2
فجوة استحقاق بين األصول والخصوم، فيقوم البنك غالبا بجمع الموارد قصيرة األجل وإقراضها على 

ويقع أيضا هذا الخطر عندما تكون استخداماته أكبر من موارده المالية، عند قيامـه   ،)3(المدى الطويل
المسـتمرة التـي   تعريفه أيضا على أنه التسـربات النقديـة   بنشاطاته خالل مدة زمنية معينة، ويمكن 

 مـن قبـل المقترضـين   بين تسديد القروض  عدم التنسيقيتعرض لها البنك التجاري، أي أنه تنشأ من 
وسحب الموارد من طرف المودعين، ويتعاظم هذا الخطر حينما ال يستطيع البنك توقع الطلب الجديـد  

للنقدية، حيث قـد يقـود   وال يستطيع الوصول إلى مصادر جديدة على القروض أو مسحوبات الودائع، 
  .البنك التصرف في موارده الماليةهذا الخطر إلى حالة إفالس، إذا ما أساء 

معـدالت  ويقصد بخطر سعر الفائدة الخسائر المرتبطة باحتمال تقلبات : مخاطر سعر الفائدة. 3.2
  .)4(الميزانية وعوائدهاغير المرغوبة والمؤثرة على قيمة عناصر  الفائدة

انخفاض معدل الفائدة في األسواق مستقبال، ممـا  كما يأخذ هذا الخطر صورة أخرى تتمثل في 
يعني أن إعادة استثمار محصالت سداد القروض بمعدالت فائدة منخفضة، وبذلك انخفاض عوائد البنك 

  .)5(و المستقبلي لهالتجاري، أي أن مخاطر سعر الفائدة ترتبط بالتغير الحقيقي الحالي أ
احتماالت التغير في مصاريف التشغيل بصـورة  وتشير هذه المخاطر إلى : مخاطر التشغيل. 4.2

كبيرة عما هو متوقع، مما يتسبب في انخفاض العوائـد البنكيـة، لـذلك تـرتبط مخـاطر التشـغيل       
خطار يعتمـد علـى   بالتكنولوجيا المستخدمة من طرف البنك، لذلك فإن الرقابة على هذا النوع من األ

  .نتجات والخدمات، هل هو كفؤ أم النوعية النظام المستخدم من طرف البنك في تقديم الم
عدم قدرة البنـك علـى الوفـاء    وتتمثل مخاطر رأس المال في احتمال : مخاطر رأس المال. 5.2

أن كـن  بااللتزامات، أي تنشأ هذه المخاطر من عدم كفاية رأس المال المتصاص الخسـائر التـي يم  

                                                
دد  إدارة المخاطر وتخصیص رأس المالالوي، ألكسندر المف. 1 ، مجلة الدراسات المعھد العربي للدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد الثالث، الع

   .10، ص1995األول، 
ة   " دراسات في محاسبة التكالیفربھ محمد، محمود عبد . 2 وك التجاری ي البن ر،    "قیاس تكلفة مخاطر االئتمان المصرفي ف ة، مص دار الجامعی ، ال

  .41، ص2000
   .201، ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد، . 3

4. Pierre  charles, Economie et gestion bancaire, Dunod, Paris, 1999, P75. 
5. V. Debels, et autres, risques financières de l'entreprise, Economica, Paris, 1992, P 266. 
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تحدث، وبالتالي تأثير هذه الخسائر على المودعين والدائنين، ولهذا تهتم البنوك التجارية دائمـا بكفايـة   
  )1(.والدائنين حيث يعتبر ضمان لحقوق المودعينرأس المال بالنسبة للبنوك، 

وباإلضافة إلى المخاطر السابقة تتعرض البنوك التجارية إلى مخاطر أخرى، لكن تقل أهميـة  
  : ن المخاطر السابقة، والتي تنشأ من تعاون البنوك مع األنشطة الدولية، والتي نذكر منهاع

التي تشير إلى الخسارة األساسية للفائدة ورأس المال األصلي الخـاص بـالقروض    مخاطر البلد -
 العجز في السـداد  الدولية، بسبب رفض هذا البلد سداد المدفوعات في تواريخ استحقاقها، أي أن هذا

يمثل خطر البلد، أي أن هذا الخطر مرتبط بتوقف المقترض المقيم في بلد آخر في تسـديد ديونـه،   
  .)2(وذلك لعوامل كثيرة

مخاطر سعر الصرف والتي تشير إلى مخاطر تحويل العملة األجنبية إلى العملة المحلية مع عدم  -
 .إمكانية التنبؤ بأسعار الصرف

يبقى اإلشكال في كيفية قياسها، والتي من خاللها يتم تقييم وبعد معرفة أهم العوائد والمخاطر، 
  .أداء البنوك وهو ما سنعرضه في الفرع الموالي

  :مقاييس تقييم األداء من خالل العائد والمخاطرة: ثانيا
إن الهدف األساسي إلدارة أي بنك هو تعظيم العائد وتحقيق ربحية مرتفعة، ولكـي يتحصـل   

ل الكثير من المخاطر، وعلى هذا األساس تسـتخدم إدارة البنـك مقـاييس    على هذه األخيرة عليه تحم
  :العائد والمخاطرة لتقييم أدائها، وفيما يلي سنبين أهم المقاييس

 :مقاييس العائد .1

  .لى حق الملكية والعائد على األصولوأهم مقاييس العائد كما قلنا سابقا هو معدل العائد ع
  : معدل العائد على حق الملكية 

تخدم هذا المعدل كأساس لتحليل ربحية البنك التجاري، وزادت أهميته الرتباطه بمعـدالت  ويس
، ويتمثل هذا )مضاعف الملكية(أخرى تخص الربحية، هي معدل العائد على األصول والرافعة المالية 

  :وإجمالي األموال الخاصة، أي أن) صافي الدخل(العائد في النسبة بين نتيجة الدورة الصافية 
  .حق الملكية/ نتيجة الدورة الصافية = عدل العائد على حق الملكية م

ويهدف هذا المؤشر إلى قياس النسبة المئوية للعائد لكل دينار من حقوق الملكية، وكلما ارتفـع  
هذا العائد كلما تمكن البنك من توزيع المزيد من األرباح على المساهمين، وزيادة األرباح المحتجـزة،  

  .)3(زيادة األرباح وهذا في حالة

                                                
   .285زیاد سلیم رمضان، أحمد جودة، مرجع سابق، ص. 1

2. Michel Rowach, Gérard Naullaeu, Le contrôle de Gestion bancaire et financière, 3eme Edition, Banque 
Editeur, Paris, 1998, P312. 

، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، )حالة الجزائر(ظل العولمة  الجھاز المصرفي في میلودي محمد كریم،. 3
  .53، ص2004-2003جامعة الجزائر، 
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  :معدل العائد على األصول. 2.1
خـالل   ويهدف هذا المؤشر إلى قياس الدخل لكل دينار من متوسط األصول التي تم امتالكهـا 

عالقة بين الربحية وجميع أصوله، ويكشف عن كفاءة البنك في توظيـف  فترة، أي أنه يفيد في معرفة ال
  :يحسب بالعالقة التاليةو .)1(أصوله لتحقيق مستوى معين من الربح

  إجمالي األصول  / صافي الدخل = العائد على األصول            
مضـاعف حـق   (ويرتبط العائد على حق الملكية بالعائد على األصول من خالل معامل الرفع 

  الرفع المالي Xالعائد على األصول = العائد على حق الملكية :         ، حيث)الملكية
لكية بمقارنة أصول البنك التجاري بأمواله الخاصة، حيـث تشـير القيمـة    ويقوم مضاعف الم

األكبر من هذا المضاعف إلى درجة أكبر من التمويل بالديون مقارنة باألموال الخاصـة، ومـن ثـم    
، ويؤثر هذا ويمثل مقياسا لكل من العائد والمخاطرة ؛فمضاعف الملكية يقيس درجة الرفع المالي للبنك

رباح البنك وذلك لتأثيره المضاعف في العائد على األصول، والتي تساهم في تحديـد  المضاعف على أ
العائد على حق الملكية، ولكن في نفس الوقت يمثل مقياس للمخاطرة ألنه يعكس حجم األصول التـي  

وتحسـب بالعالقـة    .)2(يمكن خسارتها قبل أن يصل البنك إلى مرحلة العجز عن الوفاء بااللتزامـات 
  :التالية

  إجمالي األموال الخاصة/ إجمالي األصول = مضاعف حق الملكية            
وبعد تحليل العائد على حق الملكية إلى معدل العائد على األصول والرفع المالي، يمكن تحليل 

  .أيضا معدل العائد على األصول إلى معدل هامش الربح ومنفعة األصول للبنك
  : هامش الربح. 1.2.1

هامش قدرة البنك على تحقيق األرباح الصافية، كما يعبر عن مقدرة نفس البنك في يقيس هذا ال
  :في مصاريفه وتخفيض ضرائبه، وذلك بسبب أنالسيطرة والتحكم 
  )الضرائب+ المصروفات ( –مجموع اإليرادات = صافي الدخل           

. ى تقليص مصـاريفه حيث كلما ارتفع هذا الهامش كلما كان ذلك مؤشرا على مقدرة البنك عل
  إجمالي اإليرادات/ صافي الدخل = هامش الربح :           ويحسب هذا الهامش كما يلي

ويعبر هذا الهامش عن نسبة كل دينار من صافي الدخل المحقق من اإليرادات الكلية، غير أنه 
  : ب األربع التاليةلتحديد نوعية المصاريف ذات التأثير األكبر على إجمالي اإليرادات يجب دراسة النس

  .إجمالي اإليرادات/ مصاريف الفوائد = نسبة مصاريف الفوائد  -
 .إجمالي اإليرادات/ مخصصات خسائر القروض = نسبة مخصصات خسائر القروض  -

 .إجمالي اإليرادات/ المصاريف بدون فوائد = نسبة المصاريف بدون فوائد  -

                                                
   .433ابتھاج مصطفى عبد الرحمان، مرجع سابق، ص . 1
   .83، 82، مرجع سابق، ص ص"تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریة  د العال حماد، طارق عب. 2
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 .يراداتإجمالي اإل/ الضرائب على األرباح = نسبة الضريبة  -

السابقة وهامش الربح يساوي الواحد، وكلما انخفضت أي نسبة من هذه مجموع النسب األربع 
  .النسب كلما أدى ذلك إلى ارتفاع أرباح البنك

وعند مقارنة كل نسبة بالنسبة المماثلة في البنوك التجارية األخرى من نفـس الحجـم، فإنـه    
روفات أو الضرائب لها يد في التأثير على أداء البنـك  سيتضح ما إذا كان هناك أنواع معينة من المص

وعند اختالف النسبة عن البنوك األخرى فإنه يجب إتمام الفحص وذلك بدراسة نسـب إضـافية    أم ال،
  )1(:لتبيين سبب االختالف، والذي ال يخرج عن األسباب التالية

والتي ترجع إلى اختالف بسبب تأثير معدل الفائدة، أي اختالف متوسط تكلفة تمويل األصول،  -
المخاطرة، فمثال إذا اقترض أحد البنوك في توقيت يكون فيه سعر الفائدة منخفضا، فإن مصروف 
الفوائد لديه سوف يقل عن البنوك األخرى التي أصدرت قروضا فـي أوقـات ارتفـاع معـدالت     

  .الفائدة
دي إلـى اخـتالف   يمكن أيضا أن يكون سببه اختالف مكونات الخصوم في البنك، والذي يـؤ  -

عبء الفوائد، فمثال البنوك التي توجد لديها ودائع تحت الطلب تكون مصاريف الفوائد منخفضـة  
 .بسبب أنها تدفع عليها سعر فائدة منخفض، أو ال يدفع عليها أي فائدة على عكس الودائع األخرى

علـى مقـادير   أثير الحجم سببا في هذا االختالف، حيث يقوم نشاط البنـك  ويمكن أن يكون لت -
مختلفة من الديون وحقوق الملكية، حيث تدفع فوائد مختلفة بحسب مقدار الديون، ويظهر كل هـذا  
مضاعف حق الملكية، فارتفاع هذا المضاعف يعني زيادة مصاريف الفوائد وهو ما يعكس القـدر  

 .الكبير من الديون، والعكس في حالة االنخفاض

  :منفعة األصول. 2.2.1
صول قدرة أصول البنك التجاري على تحقيق اإليرادات، وتنقسم هذه اإليرادات تمثل منفعة األ

  :ويتم حسابها كما يلي. إلى إيرادات من الفوائد واإليرادات المتولدة من مصادر األخرى
  إجمالي األصول/ ) الدخول األخرى بخالف الفوائد+ دخل الفائدة (= منفعة األصول            

اء في هذه الحالة بفحص عوائد كل أصل قبل الضريبة، والذي يمكننـا مـن   ويمكننا تقييم األد
االختالفـات  كون تمقارنة العوائد المحققة للبنك مع العوائد األخرى التي تحققها البنوك المناظرة، وقد 

  .)2(بسبب اختالف آجال استحقاق األصول
وض موجهة للتشييد والبناء ومثال على ذلك البنوك التي تستثمر قدرا كبيرا من األموال في قر

سوف تحصل على فوائد أعلى من القروض الموجهة إلى الشـركات، وذلـك ألن األول تظهـر فيـه     
  .المخاطرة أعلى

                                                
   .86، 85، مرجع سابق، ص ص"تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریة طارق عبد العال حماد،  . 1
   .54میلودي محمد كریم، مرجع سابق، ص. 2
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، )أي دخـل غيـر مكـرر   (وتجدر اإلشارة إلى أن البنك الذي يحصل على دخول غير عادية 
ف الفوائد، وذلك قبل تقيـيم أداء  يجب على المحلل في البنك إبعاد هذه الدخول من إجمالي الدخول بخال

  .البنك، وذلك إلظهار الصورة الحقيقية لألداء
  :وفي األخير يمكن استخالص أن

  .مضاعف حق الملكية Xمنفعة األصول  Xهامش الربح = معدل العائد على الربحية   
  :الموالي) 12(ويمكن تلخيص كل ما سبق في الشكل رقم 
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ولكن نالحظ أنه كلما ارتفع العائد في البنك إال وتعرض إلى مخاطرة كبيرة، لهذا يجب دراسة 
وهو ما سنوضـحه  أيضا مقاييس المخاطرة ومقارنتها مع البنوك األخرى ليكون تقييم أداء البنك سليما 

  .في الفرع الموالي
 :مقاييس المخاطرة .2

ـ ترتبط مقاييس المخاطرة بمقاييس  اطر مـن أجـل   العائد وهذا راجع إلى أن البنك لتحمل مخ
  :خمسة مخاطر، ولكل خطر هناك مقاييس لحسابه وهيتحقيق العائد المناسب، وكما رأينا سابقا 

  :مخاطر االئتمان. 1.2
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كل أو جزء من الفوائد المستحقة أو أصل الـدين أو  هي عبارة عن مخاطر الناجمة عن فقدان 
نسبة لالستثمارات في األوراق أو القروض وفقا لالتفاقـات والعقـود المبرمـة،    سواء بالاالثنان معا، 

وعلى هذا األساس ينظر المحللون إلى احتياطات البنك ليقيم مدى قدرته على مقابلة خسائر القـروض،  
  .)1(وإذا كان جودة األصول ضعيفة فإن البنك يحتاج إلى احتياطي كبير لمواجهة القروض المتعثرة

  )2(:قاييس التي تمكن من قياس هذه المخاطروأهم الم
  .محفظة القروض/ القروض المتأخرة عن السداد  -
 .إجمالي محفظة القروض/ حق الملكية  -

 .إجمالي األصول/ قروض وسلفيات قصيرة األجل  -

 .إجمالي القروض واإليجارات/ مخصصات خسائر القروض  -

  :مخاطر السيولة 
و النقدية لمقابلة االلتزامـات الخاصـة بمدفوعاتـه فـي     يشير هذا المقياس إلى قدرة السيولة أ

   :مواعيدها، وأهم المعايير لقياس مخاطر السيولة
  .الودائع بكل أنواعها/ استثمارات مالية قصيرة األجل  -
 .إجمالي األصول/ إجمالي حقوق الملكية  -

  .إجمالي األصول/ الخصوم المتقلبة  -
  : مخاطر رأس المال. 3.2

لحـق الضـرر   بل أن يقيمة األصول قإلى الدرجة التي يمكن بها انخفاض تشير هذه المخاطر 
يمكنـه تحمـل   % 10والمودعين، فمثال البنك الذي تبلغ نسبة حقوق الملكية إلـى األصـول    نيلدائنبا

، وأهم مقاييس هذه المخاطر هي نسبة %5في األول بنسبة أكبر من بنك آخر تبلغ هذه النسبة ض انخفا
  : كما يليكوك، والتي تحسب 
  األصول الخطرة/ حقوق الملكية = نسبة كوك 

وتبين هذه النسبة درجة تغطية حقوق الملكية لألصول الخطرة، وقد اختار المراقبون الدوليون 
لمراقبة أداء البنوك، ويالحظ أن مخاطر رأس المال لـه  أهم نسبة كحد أدنى قابل للتحقيق ك% 8نسبة 

  .)3(لي والعائد على حق الملكيةعالقة عكسية مع معامل الرفع الما
  :مخاطر سعر الفائدة. 4.2

تشير هذه المخاطر إلى حساسية التدفق النقدي لكل من الخصوم واألصول بالنسبة إلى التغيـر  
الخطـرة نتيجـة   في معدالت الفائدة، لذلك نجد أن مقياس هذا الخطر عبارة معدل التقلب في األصول 

                                                
  .276، مرجع سابق، ص إدارة البنوك وتطبیقاتھا سالم أبو قحف،عبد الغفار حنفي، عبد ال. 1
   .106أحالم بوعبدلي، خلیل عبد الرزاق، مرجع سابق، ص. 2
   .276، 275مرجع سابق، ص ص، اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریةعبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، . 3
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ويقاس هذا الخطر كمـا   .)1(صوم الخطرة التي تتأثر بتغير سعر الفائدةالتغير في أسعار الفائدة إلى الخ
   : يلي

الخصوم ذات التأثر بأي تقلـب  /  (*)األصول ذات التأثر بأي تقلب في سعر الفائدة= خطر سعر الفائدة 
  . )**(في سعر الفائدة

ائـدة  ويمكن قياس هذا الخطر من خالل قياس الفرق بين األصول الحساسة تجـاه معـدل الف  
أيضا إلى تصل وقد يوم إلى  90يوم إلى  30يوم، وأيضا  30والخصوم تجاه معدل الفائدة، وذلك لمدة 

عام، فإذا كان الفرق موجبا فإن صافي الدخل يصبح له عالقة طردية مع التغير قصير األجـل لسـعر   
  .ية مع سعر الفائدةالفائدة، أما إذا كان الفرق سالبا فإن صافي دخل الفوائد سوف يتأثر بعالقة عكس

  :مخاطر التشغيل. 5.2
وتشير هذه المخاطر إلى كفاءة إدارة التكلفة عند أداء األنشطة، وتقاس هذه المخاطر بـالتركيز  
خاصة على قياس نصيب العامل من إجمالي األصول أو من إجمالي المصـروفات، وهـذه المخـاطر    

  :التشغيل كما يليوتحسب معايير مخاطر  .)2(تعتبر أقل أهمية من سابقتها
  .عدد العمال/ إجمالي األصول  -
  .عدد العمال/ مصروفات العمالة  -

وبعد تقديم كل من مقاييس العائد والمخاطرة يتضح لنا أنه يمكن زيادة العائد بزيادة المخـاطرة  
التي يتحملها البنك ألي من المخاطر الخمس السابقة، ومن المالحظ أن إدارة البنك تبحث عن أفضـل  

ممكن مع أقل المخاطر أي الموازنة بين العائد والمخاطرة، وال يتأتى هذا إال بدراسـة وتفحـص    عائد
أداء البنك في العام الماضي، ومعرفة ما إذا كان مستوى الخطر كان مالئما بالمقارنة مع العائـد أم ال،  

ناظرة، أو مقارنتها مـع  أو مقارنة هذه المقاييس السابقة للعائد والمخاطرة للبنك مع البنوك األخرى الم
  .المعدالت النمطية

  :خالصة الفصل الثاني
في اإلدارة المصرفية، ذلـك ألنهـا تعـد    تعتبر وظيفة الرقابة وتقييم األداء من أهم الوظائف 

  :كمؤشر لنجاح أو فشل السياسة المتبعة من قبل البنك، وبعد عرضنا لهذا الفصل نستخلص ما يلي
ء عنصران مترابطان ذلك أنه يمكن الرقابة على البنك من خالل تقييم تعتبر الرقابة وتقييم األدا .1
  .أدائه

                                                
   .56میلودي محمد كریم، مرجع سابق، ص . 1

  .قروض ذات معدل متغیر+ استثمارات مالیة قصیرة األجل  وھي*. 
  .دیون مستحقة على البنك+ وھي الودائع **. 

   .94، مرجع سابق، ص "تحلیل العائد والمخاطرة"طارق عبد العال حماد،  تقییم أداء البنوك التجاریة . 2



 الرقابة وتقييم األداء في البنوك التجارية                                                             : الفصل الثاني

 

من أهم الرقابات في البنك التجاري هي الرقابة المسبقة والرقابة الالحقة، حيث تتمثل الرقابـة   .2
المسبقة في وضع تنبؤات للتدفقات النقدية في البنك ومراقبتها، أما الرقابة الالحقة فتكون عـن طريـق   

 .ة القوائم المالية، وقائمة الموارد واالستخدامات وأيضا عن طريق النسب الماليةمقارن

من أهم وسائل الرقابة الالحقة وتقييم األداء والمستخدم كثيرا في البنوك التجارية هو أسـلوب   .3
التحليل المالي، والذي يستخدم عدة أساليب منها أسلوب التحليل الرأسي واألفقـي وأسـلوب النسـب    

 .ةالمالي

نتـائج العـام   تعتمد البنوك عند القيام بالرقابة وتقييم األداء على أسلوب المقارن، أي مقارنـة   .4
الماضي مع الحالي، وتسمى بالمقارنة التاريخية، أو بمقارنة النتائج المخططة مع النتائج الفعليـة، أمـا   

 .لقطاع المصرفيأسلوب النسب المالية فيكون أيضا من خالل مقارنة هذه النسب بنسب نمطية با

تتمكن إدارة البنك من خالل الرقابة وتقييم األداء من تحديد االنحرافات وتحديد أسبابها وكيفية  .5
التخطيط المستقبلي ورسم السياسات المناسبة وتحسين مستوى عالجها، ومساعدة إدارة البنك في عملية 

الظـروف السـائدة    خاصة فـي ظـل  داء األداء، على العكس في حالة عدم استخدام الرقابة وتقييم األ
 .كاحتدام المنافسة وعدم االستقرار في اقتصاد السوق

أيضا تتم عملية تقييم األداء من خالل دراسة الوضعية المالية للبنوك التجارية من خالل قياسها  .6
 ألدائها خالل مدة زمنية معينة، ويكون هذا القياس خاصة بالعوائد المحققة من جهة واألخطار الماليـة 

بارتفاع األخطار ترتفع األرباح المحققـة  التي تعترض أعمال البنوك والمؤثرة على أرباحها، ذلك أنه 
 .والعكس صحيح بسبب البيئة التي تعمل فيها البنوك

ال تكون عملية الرقابة الالحقة بواسطة التحليل المالي فقط، بل هناك رقابة مجلس اإلدارة على  .7
خالل التقارير التي يعدها البنك المركزي، وأيضـا ال يقتصـر تقيـيم     نشاط البنك، وأيضا الرقابة من

العاملين وتقييم المصالح  أداءأخرى كتقييم  جوانباألداء على الجانب المالي فقط، بل يتعداه أيضا إلى 
 .الخاصة بالبنكوالوكاالت 


