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  .الرقابة وتقييم األداء في بنك الفالحة والتنمية الريفية :الرابعالفصل 
  :مقـدمة

تحتل البنوك التجارية مكانة متميزة ضمن فعاليات االقتصاد الـوطني، حيـث تقـوم بخدمـة     
أصحاب الودائع بالمحافظة على أموالهم ودفع فوائد خصمها لقاء استعمالها، وهو يمثل جزء كبيرا من 

و ما يشكل موردا هاما بنسبة كبيرة مـن  كما يتحصل على فوائد لقاء منحها القروض، وهاريف، المص
اإليرادات، ونتيجة ذلك إما الربح أو الخسارة تكون حاصل الفرق بين إيراداتها ومصاريفها، والتي تعد 

  .ثمرة أدائها خالل فترات زمنية معينة
قيام بالرقابـة وتقيـيم األداء بصـفة    ولتضمن هذه البنوك بقاءها ضمن محيط تنافسي عليها ال

  .مستمرة ودورية
والبنوك التجارية الجزائرية ال تخرج عن هذه القاعدة، وسنقوم في هذا الفصل بتوضيح كيفيـة  

، يتضمن المبحث األول الرقابة الدورية التي تقـوم  التنمية الريفيةالرقابة وتقييم األداء في بنك الفالحة و
  .ستغالل على الوكاالت التابعة لهاهوية لاللجبها المديرية ا

أما في المبحثين الثاني والثالث فسنتعرف فيهما على كيفيـة تقيـيم أداء هـذا البنـك، وذلـك      
، وهي التحليـل األفقـي والنسـب    )2003-2001(باستعمال طريقة التحليل المالي وأساليبه في فترة 

  .المالية
حليل األفقي للقوائم الماليـة، أمـا المبحـث    المبحث الثاني يتضمن تقييم األداء عن طريق التف 

  .الثالث فخصصناه إلى تقييم األداء عن طريق النسب المالية
 –الرقابة في بنك الفالحة والتنمية الريفية لمديرية االستغالل الجهويـة  : المبحث األول

  .بسكرة، الوادي
، )الـوادي  -بسـكرة (تغالل نكتفي بدراسة الرقابة الدورية التي تقوم بها المديرية الجهوية لالس

، وهـذا للقيـام   )اإلجمالية(نظرا لعدم استطاعنا التحصل على الميزانيات التقديرية لهذا البنك المجمعة 
  .بالرقابة الالحقة بمقارنة األداء الفعلي مع المخطط

  :هي وتنقسم هذه الرقابة الدورية إلى ثالث رقابات
  .الرقابة اإلدارية والمحاسبية -
 .نونيةالرقابة القا -

  .الرقابة على التجارة الخارجية والقروض -
تكون على الوكاالت التسعة التابعة لبسكرة والـوادي مـرة    وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الرقابة

   .(1)واحدة في السنة لكل وكالة، وتكون الرقابة فجائية
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  :بيةسالرقابة اإلدارية والمحا: المطلب األول
على الصندوق قبل بداية الرقابة نذكر فقط أنه تتم الرقابة  وقبل البدء في توضيح كيف تتم هذه

م إزعاج الزبائن، وتتم الرقابة على عدة مصـالح  دالوكالة في عملها، أي قبل التاسعة صباحا، وهذا لع
  :في الوكالة وهي

 :فيما يخص الصندوق .1

ي، وهـذا  يقوم المراقب بالتأكد من استقبال وإرسال األموال من طرف الوكالة للبنك المركـز 
ل يجب مقارنتها بـدفتر االحتياجـات،   ب) النقدية(ويجب أن ال تقبض كل األموال يحدث في كل صباح 

وال يجوز أن تتجاوز األموال المكدسة االحتياجات، وإذا تجاوزت يجب أن تكون مبـررة، يجـب أن   
  .يتأكد المراقب من أن باب الخزينة له أرقام مشفرة ومفتاح

  :نار أو بالعمالت الصعبةبالدي: الموجودات. 1.1
طابقة أو مقارنة بين الموجودات الحقيقية فـي خزينـة البنـك    ميقوم المراقب في هذه الحالة ب -

  .مع دفتر اليومية ونظام اإلعالم اآللي) الوكالة(

دينـار   500ورقة نوع  100مطابقة أصناف النقود من طرف المراقب ومثال على ذلك وجود  -
ورقة في الحقيقة، وهنا المراقب هو الـذي يتأكـد    100ب أن يكون أيضا في دفتر أموال الصندوق يج

 .من ذلك

لتسـديدات   وألطلب من الزبـائن  ر للنقود المكدسة، أما يجب أن يتأكد المراقب من وجود تبري -
يتأكـد المراقـب مـن     كما  متوقعة إلى غيرها من التبريرات، حيث الزائد يرسل إلى البنك المركزي،

 .م للصندوق في الوكالةوجود مراقب دائ

يجب أن يتأكد المراقب من عدم وجود تشطيب وحشو كبير للمعلومات فـي الـدفتر الخـاص     -
 .بأموال الصندوق

  ):مثال الممزقة(فيما يخص النقود الفاسدة . 2.1
  :مايليكعون الرقابة يقوم بمراقبة الوكالة  حيث في هذا الخصوص

 .ومطابقتها مع الموجودة حقيقةمراقبة حساب هذه النقود في دفتر اليومية  -

  .تسجيل مبالغ هذه النقود الفاسدة -
 :الخزينة اتحساب .2

  .حساب البنك المركزي. 1.2: ولدينا
  .حساب الخزينة العمومية. 2.2       

  .(1)حساب البنوك التجارية األخرى. 3.2       
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بـين الوكالـة   ) أي ما دخل وما خرج من هذه الحسابات(وتكون الرقابة هنا بمقارنة األرصدة 
والمتعاملين المذكور أعاله، والمقارنة تكون بين األرصدة الموجودة في دفتر اليومية ونظـام اإلعـالم   

  .اآللي
 .عدم تجاوز أرصدة الحسابات للسقوف المحددة من طرف المديرية الجهوية لالستغالل -

 .، وتكون مبررة)اتيسكدتال(يجب االحتفاظ باألموال في هذه الحسابات  -

حسـاب بنـك   الحسابات السابقة ذات أرصدة مدينـة خاصـة    أن يتأكد المراقب من أن يجب -
 .يكون هناك نقدية عاطلةال الجزائر، وهذا لكي 

  :حساب الصكوك البريدية
وفيه يتأكد المراقب من مطابقة األرصدة الموجودة في حساب دفتر اليومية مع البيان األخيـر  

  .عالم اآلليمع نظام اإلولحساب الصكوك البريدية، 
  :الطوابع
يجب اإلطالع على الموجودات من هذه الطوابـع ومقارنتهـا مـع    : طوابع بريدية للمراسالت -

 .هذه الطوابعبمؤونة خاصة  آخرالدفتر المدون فيه جميع المعلومات عليها، وأيضا مطابقة مبالغ 

 .الموجودات فعالدفتر اليومية مع في مقارنة المؤونة المخصصة لها فيه ويتم : طوابع جبائية -

 :المعامالتوالشباك  .3

استقبال الزبائن من طرف الموظفين وهذا للمحافظة على بقاء الزبائن يتعـاملون  كيفية مراقبة  -
 .مع هذا البنك

مع زيـادة الطلـب    فوضىوضع كل وثائق السحب واإليداع في متناول الزبائن لعدم حدوث  -
 .عليها

اإليداع والسحب وأيضا تحويل النقود من حساب إلـى  العمليات العامة المتمثلة في سير مراقبة  -
 .إلخ...هل يقوم الموظفون بعملهم على أكمل وجه، من حيث السرعة : مثال، حساب

مراقبة إذا كان يتم توزيع بطاقات للزبائن حسب ترتيبهم في االقتراب من الموظـف إلنهـاء    -
 .(1)أعمالهم

 :العمليات المدرة لإليراد .4

  :الماليةعمليات األوراق . 1.4
 .مراقبة وضع الشيكات واألوراق المالية للتحصيل -

 .التأكد من إرسال الشيكات واألوراق للتحصيل -

 .كما يتم مراقبة احترام اآلجال المحددة للتحصيل بكل أنواعه -
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مراقبة سجل التحصيل والذي يتم وضع فيه اسم المحصل، رقـم الشـيك، هـل تـم إرجـاع       -
 .إلخ...الشيك
  ).حيث يجب أن ال تكون ممزقة مثال(اق المالية هل هي صالحة أم ال تفقد الصكوك واألور -
  :خصم الصكوك واألوراق المالية. 2.4
ألن إدا كان ال يوجد له خط خصـم  (يجب التأكد من أن الشيك أو الورقة المالية له خط خصم  -

 ).فإنه ال يستطيع خصم الورقة

 ).صمخط الخ(له   يتم خصم أكبر من السقف الموضوعيجب أن ال -

 .أيضا كما هو في التحصيل يجب تفقد الصكوك واألوراق المالية من ناحية الصالحية -

  :صكوك وأوراق مالية غير قابلة للتسديد حاضرا. 3.4
على الصكوك غير قابلة للتسديد هل تترك أكثر من ليلة لـدى   اإلطالعوتكمن المراقبة هنا في 

  :البنك، ومثال لتوضيح ذلك
دج، هنـا تقـوم   900.000.00دج ولديه في الحسـاب  1.000.000.00بـ) x(شيك لشخص 

لكي يتم إحضار المبلغ المطلوب، وهنـا يجـب أن   ) x(بإخطار الشخص الوكالة باالحتفاظ به، وتقوم 
  .يبقى الصك والورقة المالية أكثر من ليلة لدى الوكالة

  :الصكوك المضمونة. 4.4
عميـل  : يوم، وكمثال على هذا 20وات وسن3وهنا مراقبة مدة صالحية الشيكات والمقدرة بـ

لـدى الوكالـة، وهـي     مليون دينار جزائري 1ت من طرف شركة يقوم بإيداع مثال يريد شراء إسمن
مليون دج توضع فـي حسـاب    10تعطيه صك مضمون من طرفها، ليعطيه هو اآلخر إلى الشركة، و

  .(1)خاص لدى الوكالة

 :ةيحسابات ذات أرصدة غير عاد .5

لـبعض   ينة أو دائنة، وإذا كان هنا تغييراقبة بعض الحسابات التي يكون دائما مديجب هنا لمر
 .الحسابات فيجب التبرير من طرف الوكالة مثال بنك الجزائر دائما مدين

 :حسابات متنوعة .6

أكثر من مرتين في العام الواحد، ودور  استخدام هذه الحسابات من طرف الزبائن عدم ويجب
  :، وكمثال لتوضيح هذه الحساباتالرقابة هنا لمنع ذلك

وهذا األخير ليس له حساب لدى  ال مبلغ من المال إلى أحد أقاربهيقوم أحد الزبائن بإرس: مثال
  .الوكالة فيضعه في هذا الحساب باسم هذا القريب
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 :مراقبة األعمال اإلدارية .7

المتحصـل عليهـا مـن     يتأكد المراقب من مطابقة حسابات الوكالة أنها تتماشى مع الحسابات. 1.7
  .مديرية المحاسبة العامة لهذه الوكالة

أو أبجدي  ييجب أن يتأكد المراقب من وجود مفاتيح المراقبة على شكل رقم: مفاتيح المراقبة. 2.7
  .لدى مدير الوكالة أو نائبه

 خاصة منها الخزائن الحديدة الخاصة بصندوق الوكالة،(التأكد من المحافظة على هذه المفاتيح  -
  ).والخزائن الحديدية الخاصة بالزبائن

يجب على المراقب اإلطالع عليه وذلك لمعرفة التجاوزات في المعـامالت  : سجل االقتراحات. 3.7
من طرف موظفي الوكالة، والشكاوي، واالقتراحات المفيدة لتطوير الخـدمات الوكالـة وإرضـاء    

  .(1)الزبائن
مثل األبـواب الحديديـة الخارجيـة، وجـود صـفارة       :مراقبة األجهزة األمنية في الوكالة. 4.7

  .إلخ...اإلنذار
  ):المستخدمين(تسيير الموارد البشرية . 5.7

  :وتكون الرقابة هنا كما يلي
يتأكد المراقب من وجود الهيكل التنظيمي للوكالة في لوحة اإلعالنات لكي يعرف كل موظـف   -
 .عمله

أكد هذا المراقـب مـن المظهـر الجيـد     إطالع المراقب على سيرة وسلوك المستخدمين، ويت -
 .البنك يللمستخدمين الذي يليق بالعمل ف

  :الرقابة القانونية: المطلب الثاني
  :وتخص هذه الرقابة الجانب القانوني وهي كما يلي

 :تقديم االعتراضات .1

عند تقديم اعتراض من العمالء فيما يخص مثال فقدان صكوك تخصه، وهنـا تقـوم الوكالـة    
أخرى ولكن بعد تقديم طلب رسمي والرقابة تمكن هنا في أخذ العمولة من هذا العميل  بإعطاء صكوك

 . أم ال

 :المدين) أموال(حجز أشياء  .2

 بطلب من المحضر القضـائي الـذي تلقـى    وفي هذه الحالة يتم إغالق حساب العميل، وذلك
للتأكـد مـن توقيـف    شكوى من إحدى المؤسسات أو األفراد بأنه دائن لذلك الشخص، وتكون الرقابة 

  .(2)الحساب، وأيضا اقتطاع عمولة بسبب هذا األمر
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بالتأكد من إقفال حساب العمالء الذين لم يسددوا مستحقات يقوم المراقب في الرقابة القضائية  .3
قضائي بعد رفع دعوى من طرف مصـلحة  المحضر ال ضرائب، ولكن بعد التأكد من طلب مصلحة ال

 .ع عمولة من هذا الزبونالضرائب، وأيضا مراقبة اقتطا
 :الوفـيات .4

إقفال الحساب ، حتى يتقدم  والرقابة تخص حسابات العمالء المتوفين، حيث يجب على الوكالة
، إذن تمكن الرقابـة  إلى غير ذلك من األوراق حصر اإلرث الورثة بملف فيه عدد الورثة، أي ورقة 

  .(1)ولة لقاء هذه الخدماتهنا في مراقبة أوراق الملف، وأيضا التأكد من اقتطاع عم
  :لقروضوا ة الخارجيةعلى التجار الرقابة: المطلب الثالث

 :الرقابة على عمليات التجارة الخارجية .1

  :حق الصرف من أجل السفر والعالج أو المهمات بالخارج. 1.1
يقوم زبون بتقديم جواز سـفر   ا يخص هذا البند فمثال عند يجب احترام النصوص المنظمة فيم

  .ن الرقابة من طرف العونراء له عملية صرف واحدة، وهنا تكميستطيع أن يقوم بإج فإنه
  :الرقابة على وسائل تمويل التجارة الخارجية. 2.1

عـدة  االستيراد والتصدير، ويتم التوطين المصـرفي فـي   المصرفي الخاص ب والمتمثلة في التوطين
يسـتطيع  لصرف العملة بالبنك المركزي، وهـذا  رض منه هو مرور عملية ه والغإلجرائخطوات وعدة وثائق 

  .(2)البنك المركزي مراقبة والتحكم في سعر الصرف
 عمليـة  وإما االعتماد المستندي والتحصيل المستندي متشابهان حيث يتم مـن أجـل تسـهيل    -

قوم كل من المسـتورد والمـورد   لمستورد ويفتح االعتماد المستندي ل االستيراد أو التصدير، حيث يتم
ل معه بعدها تبقى العالقة فقط بين البنكـين، حيـث يقـوم البنـك     تيار كل واحد منهما، البنك يتعامباخ

، وتكون الرقابة هنا بالتأكد مـن أن الوكالـة   وصول الوثائق الخاصة بالسلعة بالتسديد فقط عندالمحلي 
التجـارة   بـالقروض العمولة على هذه العمليات وأيضا التأكد من وجود الوثـائق الخاصـة    تاقتطع

 .الخاصة

خل إلـى الخـارج   عني تحويل األموال من الداعلى التحويل الحر والذي ي الرقابة تكونوأيضا  -
 .من طرف الوكالة العملية وتكون الرقابة على اقتطاع عمولة لقاء قيامها بهذه
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 ): االلتزامات(الرقابة على القروض  .2

  : تم هذه الرقابة كما يليتو
  : االستخدامات -تحليل الموارد. 1.2

وتتم هذه الرقابة على أساس تقرير النشاط الخاص بالوكالة لمدة ثالث سنوات متتاليـة، وفيـه   
األرقام الحقيقية غطي االستخدامات، وأيضا المقارنة بين يتأكد المراقب من أن الموارد بالنسبة للوكالة ت

  .للميزانية وبين المستهدفة
-200نة، مثال ذلك رقـم الحسـاب   ا االسم ألنها دائما مديوسميت بهذ: االلتزامات السائرة. 2.2
  .(1)التجار وتكون الرقابة التأكد من أنها مدينة دائما -300العمال، 
  )قصيرة األجل، متوسطة األجل، طويلة األجل(القروض الممنوحة . 3.2

من هل تم توظيفها في األمر الذي اقترضت وتتم الرقابة هنا فيما يخص توظيف هذه القروض 
أجله، مثال االقتراض من أجل شراء سيارة فهنا المراقب يطلع على ملفات المقترض لتأكد من وجـود  

  .وثائق السيارة المستفاد منها
 .يجب أن يكون العميل قد قدم ضمانات جيدة على تلك القروضكما  -

رسـالها  أنه عندما يأتي العميل بالضمان أو الرهن يجب على الوكالة بإيجب أن يتأكد المراقب  -
 .إلى المديرية الجهوية لالستغالل للمصادقة عليها

 .وفي األخير يجب أن توضع تلك الملفات في خزائن للحفظ -

  :وتكون الرقابة هنا على الشكل التالي: التسديدات. 1.3.2
وبصفة عادية، وإذا لـم  " تسديد األقساط في مواعيدها"يقوم المراقب بمتابعة استهالك القروض  -

 .اهل قامت الوكالة بإخبار المحضر القضائي لمتابعة العمالء الذين لم يسددوتسدد القروض 

وفي األخير فيما يخص التسديدات الوقتية، هل تم تسديدها من قبل العمالء ويقصد بالتسديدات  -
في أول األمر دفعة من القرض ثم انتظار مدة طويلة، وبعـدها يبـدأ بالتسـديد علـى     تسديد   ،الوقتية
  .أقساط

ويقوم المراقب باإلطالع على النسبة التي استطاعت الوكالة تحصـيلها   :حقات غير مدفوعةمست .3
 .(2)من هذه المستحقات غير المدفوعة

 15أيـام إلـى    8وفي األخير تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرقابة تدوم في الوكالة الواحدة من 
ير يذكر فيه كل ما سـبق ويرسـل إلـى    يوم، وبعد االنتهاء من هذه الرقابة، يقوم المراقب بكتابة تقر

المفتشية العامة لبنك الفالحة والتنمية، وتقوم هي األخرى بالرد على التقرير حيث ترسل إلى المديريـة  
  .الجهوية لالستغالل وما تفعله تجاه الوكاالت المراقبة

                                                
  .07/07/2005، بتاریخ )بسكرة، الوادي(جلسة مع المكلف بالرقابة على الوكاالت بالمدیریة الجھویة لالستغالل . 1
  ).بسكرة، الوادي(–وثائق لدى المدیریة الجھویة لالستغالل . 2
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عدم وجود ومن خالل دراسة الرقابة الدورية التي تقوم بها المديرية الجهوية لالستغالل ورغم 
المحاسبية تمنع حدوث أي خطأ  بسيطة ولكنها مهمة جدا، فالرقابةأمثلة حقيقية، نالحظ رغم أنها تظهر 

العمليـات البنكيـة، أمـا     رس أن تكون الوثائق موجودة فيواالختالس، أيضا اإلدارية تحأو تالعب 
ما الرقابـة علـى التجـارة    ،وأالقانونية فهي تقوم بحماية ممتلكات الوكالة من السرقة وعدم التسـديد 

من السير الحسن للتجارة الخارجية، وجذب أكثر للعمالء، أما فيما يخص  الخارجية والقروض،فتمكن 
القروض فهي تقلل إلى حد كبير من الديون المعدومة إذا تم العمل بها فعال، وفي جميع الرقابات تسهر 

رادات البنك ومنه إذا تمت هذه الرقابة بشكل على اقتطاع عموالت على هذه الخدمات وبالتالي زيادة إي
  .جيد فإنها تساهم في تحسين أداء الوكاالت

تقييم األداء بواسطة أسلوب التحليل األفقي لبنـك الفالحـة والتنميـة    : المبحث الثاني
  ).2003-2001(الريفية لفترة 

أي عنصر مـن  يهتم أسلوب التحليل األفقي بالتعرف على حجم ونوع التغيير الذي يطرأ على 
عناصر القوائم المالية البنكية، خالل فترات زمنية متتالية وتقييم سبب هذا التغيـر، وهـذا مـا سـيتم     
إسقاطه على كل ميزانية وجدول حسابات النتائج لبنك الفالحة والتنمية الريفية، خالل الفتـرة الممتـدة   

ئم الماليـة، اسـتخرجتها مـن    تجدر اإلشارة فقط أن أسباب تغير عناصر القوا. 2003و  2001بين 
  .)13-12-11(المالحق رقم  الميزانية وجدول حسابات النتائج كما تبينه

  .التحليل األفقي: المطلب األول
يوضح التحليل األفقي لميزانية بنك الفالحة والتنمية الريفية من خالل التحليل األفقي لألصـول  

  .والخصوم
  .التحليل األفقي لألصول: أوال

 2003، 2002، 2001يل األفقي لألصول بنك الفالحة والتنمية الريفيـة لسـنوات   يظهر التحل
  :على النحو التالي
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  دج: الوحدة                                  التحليل األفقي لألصول       :)20(جدول رقم 

  2001سنة األساس   األصول
  2003سنة   2002سنة 

  التغير بالقيمة

ر 
ــ

غي
الت

بة
نس

بال
  

  بالقيمةالتغير 

ر 
ــ

غي
الت

بة
نس

بال
  

الصندوق، البنك . 1
المركزي، مراكـز  

  الصكوك البريدية

62652547954.51  20859309662.25  33.3  12204926158.29  19.5  

ــندات . 2 الســـ
الحكوميــة ، وقــيم 

  مماثلة

189970117987.4  )416161706.63(  )2.2(  )18740382289.37(  )9.9(  

            : مستحقات على. 3
ــات - المؤسسـ

  .المالية
23814455870.64  7329692388.24  30.8  7440133883.34  31.2  

  26.9  6440133883.34  26.5  6329692388.24  23814455870.64  .تحت الطلب -
    1000000000.00    1000000000.00  /  ألجل -

 مـن مستحقات . 4
  الزبائن

143600313067.38  23327445952.51  16.2  586668887813.87  408.5  

 ســــتحقاتم -  
  تجارية

1571156910.57  4758920472.06  302.9  13412028346.18  853.6  

قروض بنكيـة   -  
  أخرى

135594861622.49  )1460143428.94(  )1.1(  42892451171.38  31.6  

حساب مدينـة   -  
  عادية

6434294534.32  )813585121.81(  )12.6(  2462408296.31  38.3  

سندات وأوراق . 5
 أخرى ذات عوائـد 

  ثابتة

178490000.00  657000000.00  368.1  2532510000.00  1418.9  

ــاهمات . 6 مســ
ونشاطات محفظـة  

  األوراق المالية

1117481673.76  39728648.31  3.6  55128648.31  4.9  

ــر . 7 ــول غي أص
  مادية

57510326.41  45054108.73  78.3  80914102.41  140.7  

  46.6  159348493.69  29.9  1013139847.07  3391502045.47  أصول مادية. 8
  )1.3(  )583689.10(  2.2  )9467720771(  4348571278.36  أصول أخرى. 9

ــابات . 10 حســ
  سويةالت

24744887898.60  )5888390165.89(  )24(  )9331858333.84(  )38(  

  12  54481151787.6  10  43316044942.30  453875878102.53  مجموع األصول

لبنك الفالحة والتنمية  2003، 2002، 2001ستخدام ميزانيات مجمعة لسنوات من إعداد الطالب با: المصدر
  الريفية 

  :من خالل الجدول تظهر التغيرات التي تحدث كما يلي
ومراكز الصكوك البريديـة، إذ عـرف    ويقصد بها حسابات الصندوق والبنك المركزي: ديةـالنق -

ولكن الزيادة في السنة األخيرة كانت أقـل  ، 2001مقارنة بـ 2003، 2002هذا البند زيادة في سنتي 
هـو  ٪، وسبب الزيـادة األولـى   19.5٪، 33.3: من األولى، وكانت نسب التغير كاآلتي على التوالي
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االرتفاع الكبير لحساب البنك لدى بنك الجزائر وذلك بفتح البنك حسابات جديدة بالعمالت األجنبية لدى 
 .بنك وحسابات مراكز الصكوك البريديةبنك الجزائر، رغم االنخفاض في صندوق ال

هذا االرتفاع سيؤثر على البنك من ناحية توظيف أمواله وذلك لبقائها عاطلة، ولكـن يـؤدي   و
أكثر إلى زيادة األمان خاصة في مقابلة مختلف السحوبات، أما االنخفاض في الزيادة في السنة الثانيـة  

زائر وهذا من شأنه يشجع البنك علـى توظيـف   فكانت بسبب انخفاض في حسابات البنك لدى بنك الج
 .جزء هام من نقديته

لم يعرف هذا تغيرا كبيرا حيث كان هناك انخفاض متتالي لسـنة  : السندات الحكومية وقيم مماثلة -
٪ على التوالي، وسبب االنخفاض األول هو 9.9٪ و 2.2بنسبتي  2001بالمقارنة مع  2003و 2002

نة المشتراة من طرف البنك رغم ارتفاع تعامل البنك بأذون الخزانـة،  االنخفاض الكبير لسندات الخزي
توجه ندات الخزينة وأذون الخزينة مع أما االنخفاض الثاني كان أكبر، وسببه انخفاض تعامل البنك بس

  .المدرة أكثر للعائد خاصة إقراض العمالء البنك تدريجيا إلى الموارد واالستخدامات األخرى
٪ 31.2٪ و30.8وعرف هذا البند ارتفاعا متتاليا بنسبتي تغير : سات الماليـة المؤس من مستحقات -

على التوالي، وكانت أغلب هذه الديون هي تحت الطلب وهـذا بسـبب الزيـادة     2003-2002لسنتي 
هذا يالحـظ توجـه   بالملحوظة في القروض الموجهة إلى الخزينة العامة، وكانت كلها تحت الطلب، و

امل مع المؤسسات المالية األخرى والذي عوض االنخفاض المسجل فـي التعامـل   البنك التدريجي للتع
 .بالسندات الحكومية والقيم المماثلة

كان االرتفـاع بسـيطا    2002شهد هذا البند ارتفاعا متتاليا، حيث في سنة  :مستحقات من العمالء -
٪، 408.5بنسبة  2003لية ، وكانت الزيادة كبيرة جدا في السنة الموا2001٪ بالمقارنة مع سنة 16.2

وهذا يدل على التوجه المستمر من طرف البنك إلى تقديم القروض إلى العمالء ليكون أكبر اسـتخدام  
التجارية، خاصـة منهـا زيـادة     يرة هو االرتفاع الكبير في المستحقاتللبنك، وسبب هذه الزيادة الكب

تنمية الريفية، وجاءت الزيادة بنسبة قليلة في األوراق التجارية والمالية المخصومة لدى بنك الفالحة وال
األولى بسبب االنخفاض الملحوظ في حسابات المدينة العادية، وكان سببه االنخفاض الكبير الذي السنة 

عرفته الحسابات المتنوعة بالدينار، وبالعكس في السنة الموالية ساهم هذا البند في االرتفاع الكبير فـي  
من الخطر االستمرار فـي مـنح القـروض     ، وبقدر أنه يحقق أرباح إال أنهالقروض المقدمة للعمالء

 .السترجاع قروضه ثم اإلقراض التمهل البنكمدار السنوات، ولهذا على  مع وبارتفاع

وائـد الثابتـة   عوراق ذات الارتفعت هذه السـندات واأل  :سندات وأوراق أخرى ذات عائدات ثابتة -
ـ بشكل تدريجي وكبير جدا خاصة في ال ٪ 1418.9٪ و368.1سنة الماضية حيث كانت نسبة التغير بـ

، وهذا يدل على أن البنك يريد ضمان أكبر قدر ممكن من توظيفاته 2003، 2002على التوالي لسنتي 
تعامل البنك بشراء سندات صفقات العمـالء  زيادة هو المضمونة السداد والعائد وسبب هذه االرتفاعات 

)Titre de Transaction Clientèle .( 
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وشهد هذا العنصر من األصول ارتفاعـا مسـتمرا،    :ونشاطات محفظة األوراق الماليةمساهمات  -
في مساهمته في شراء أسهم وأوراق ماليـة أخـرى لـبعض    ولكنه ضعيف، يبين مدى ضعف البنك 

، 2002٪ على التوالي لسـنتي  4.9٪ و3.6المؤسسات داخل الوطن أو خارجه حيث كانت الزيادة بـ
وكان سبب هذه الزيادة البسيطة في المساهمات في المؤسسات داخل الوطن، أما في الخـارج   ،2003

 .فكانت الزيادة معدومة وأخرى سلبية

إذ يمكن مالحظة الزيادة المستمرة في هذا البند حيث كانـت نسـبة    ):معنوية(أصول غير مادية  -
سـببها ارتفـاع    زيـادة اله ، وهـذ 2003٪ في سنة 140.7، و2002٪ في سنة 78.3التغير تقدر بـ

 .القيم غير المادية كشهرة المحل البحثوأيضا المصاريف األولية للبنك التي تخص بداية النشاط،

يم أقل فكان التغيـر بنسـبة   ابقة عرف ارتفاعا مستمرا، ولكن بقوأيضا هذا البند كس :أصول مادية -
اع هو الزيادة المسـتمرة فـي   على التوالي، وسبب هذا االرتف 2003، 2002٪ لسنتي 46.6٪ و29.9

شراء تجهيزات المهنية واألراضي والتجهيزات االجتماعية للبنك، وهذا يدل على توجـه البنـك إلـى    
 .إدخال معدات حديثة التكنولوجيا لزيادة وتطوير خدماته

٪ مقارنـة بسـنة   12.2ارتفاعـا بنسـبة   2002عرف هذا البند في العام األول أي  :أصول أخرى -
 لتسـبيقات ذه الزيادة هو االرتفاع الملحوظ في المخزونات البنكية، وأيضا تقديم البنك ، وسبب ه2001

٪ 1.3 بنسبة 2003، وعرف انخفاض في السنة الموالية أي سنة 2001استغاللية مرتفعة مقارنة بسنة 
تسـديد  تراجع البنك في تقديم تسبيقات االستغاللية، وهذا ل نسبة األساس، وهذا االنخفاض سببهمقارنة ب

 .مستحقاته  منها أوال، وهذا كله رغم الزيادة في المخزونات خاصة منها مخزونات التوريدات

٪ في السنة األولـى، وبنسـبة   24وشهد هذا البند انخفاضا متتاليا وذلك بنسبة : يةحسابات التسو -
لف لم تسدد في آجالها من طرف مختوهذا يدل على حصول البنك على إيرادات  2003٪ في سنة 38

 .المتعاملين

بنسـبة   2001بالمقارنة مع سـنة   2003و 2002ارتفع مجموع األصول لسنة : مجموع األصول -
٪ على التولي، وهو ما يؤكده التوسع في حجم نشاط البنك خاصة فيما يخـص القـروض   12٪ و10

 .ء والمؤسسات الماليةالالمقدمة للعم
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  :ما يبينه الجدول اآلتيويظهر هذا التحليل ك :التحليل األفقي للخصوم :ثانيا
 دج: الوحدة.                                             التحليل األفقي للخصوم :)21(الجدول رقم 

  2001سنة األساس   الخصوم
  2003سنة   2002سنة 

ــر   التغير بالقيمة التغي
  بالنسبة

ــر   التغير بالقيمة التغي
  بالنسبة

ــك المركــزي، الحســابات  البن
  البريدية

0.00  0.00  /  0.00  /  

  )18.9(  )836363686723.19(  59.2  26257188889.36  44330291353.85  ديون اتجاه المؤسسات المالية

  11756.7  6008290980.39  11742.7  6001143332.37  51105285.34  تحت الطلب -

  )32.5(  )14371977703.28(  45.7  20256045556.99  44279186068.51  ألجل -

  25.2  76206228674.67  6.9  20725314536.00  301917128882.36  ائن الدائنةحسابات الزب

  73.5  30962271645.76  31.6  13317712345.88  42138506810.81  حسابات االدخار -

  17.4  45243957028.91  2.9  740760219.12  259778622071.55  ديون أخرى -

  40.1  58797038607.54  )3.4(  )500648598.48(  146542265278.78  تحت الطلب -   

  )12(  )13553081578.63(  11  12414086788.6  113236356792.77  ألجل -   

  54.8  9419834148.08  22.8  3916651922.09  17192097415.66  ممثلة بسندات ديون  -

  40.4  6867087048.08  19.2  3261321922.09  17013461699.71  سندات الصندوق  -

ديون أخرى ممثلة  -
  لسنداتبا

178635715.95  655330000.00  366.9  2552747100.00  1429  

  )9.5(  )386924722.99(  )23(  )939503065.65(  4085372483.69  خصوم أخرى

  )59(  )27082430514.96(  )17(  )7965685257.63(  45530832883.10  حسابات التسوية

ــاطر  ــة مخ ــات لمواجه مؤون
  المصاريف

1070209163.46  306855722.58  28.7  1549494995.53  144.8  

    0.00    0.00  0.00  مؤونات قانونية 

أموال لمواجهة المخاطر البنكية 
  العامة

5022740564.89  91698295.37  18.3  2856096547.09  56.9  

    0.00    0.00  0.00   روطةديون مش

  0.00  0.00  0.00  0.00  33000000000.00  رأسمال الشركة 

  14.5  14897810.09  9.3  95974809.09  1027531481.90  اتطاحتيا

  )27.8(  )64968792.25(  )3.3(  )7768792.25(  236577429.05  فرق إعادة التقييم

  14.4  53008037.43  0.00  0.00  367121634.48  رصيد مرحل 

  151.4  145325329.16  10.5  10033228.34  95974809.09  نتيجة الدورة

  12  54481151787.6  10  43316044942.30  453875878102.53  مجموع الخصوم

  لبنك الفالحة والتنمية الريفية  2003، 2002، 2001من إعداد الطالب باستخدام ميزانيات مجمعة لسنوات : المصدر
   :ويمكن تفصيل التغيرات كما يلي

 :البنك المركزي ومراكز الصكوك البريدية -

االستخدام، وهذا يـدل علـى أن   في سنوات الدراسة بالنسبة لهذا  ة معدومة بالنسبة كانت القيم
بنك الفالحة والتنمية الريفية لم يلجأ إلى االقتراض من هذه الهيئة، ويؤكد وجود قدر كاف من المـوارد  

  .الذي يغطي استخدامات هذا البنك خاصة وجود رأس مال جيد
لعـام  شهدت نسبة ديون البنك تجاه المؤسسات المالية زيادة فـي ا  :ديون تجاه المؤسسات المالية -

٪، وكانت أغلبيتها تحت الطلب، والتي كانت في شكل فتح حسـابات  59.2بنسبة  2002األول أي سنة 
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فتسجل انخفـاض هـذا البنـد بنسـبة     جارية بنكية للمؤسسات المالية األخرى، أما في السنة الموالية 
هـذا التسـديد   ٪، وهذا يدل على قيام البنك بتسديد جانب كبير من ديونه تجاه هذه المؤسسات، و18.9

نقدية، ويدل هـذا خاصـة إلـى    يخص القروض ألجل وخاصة منها تسديد االقتراضات من السوق ال
  .البنك في بعض الفترات إلى موارد لتسديد عجز حاصل له لتسديد بعض الديون الطارئة احتياج

٪ 25.2ثـم نسـبة    ،٪6.9بنسبة  2002ارتفعت ودائع العمالء في سنة  :حسابات الزبائن الدائنة -
ثقة الجمهور أو المودعين لهذا البنك وسرعة في ، وهذا ما يؤكد زيادة 2001مقارنة بسنة  2003سنة 

توفير السيولة لمواجهة السحوبات، وأيضا ارتفاع معدالت الفائدة المقدمة، باإلضافة إلى تعدد وكـاالت  
نالحـظ أن ديـون    2002البنك الذي يعتبر أكبر بنك في الجزائر، وتجدر اإلشارة فقط أنه في سـنة  

٪، ولكن في السنة المواليـة  3.4أخرى تحت الطلب تم سحبها من طرف مودعيها حيث انخفض بمقدار
٪ 12فإن الودائع ألجل كانت مرتفعة حيث وصـلت إلـى   وبالعكس  %40.1ارتفعت من جديد بنسبة 

ودائع لدى هذا البنـك  ، أيضا ارتفاع كبير للودائع االدخارية، ويالحظ تنوع ال2001بالمقارنة مع سنة 
 .الذي يجعله يستطيع استخدامها في مختلف االستخدامات حسب آجالها

ـ    :ديون ممثلة بالسندات - ٪ علـى  54.8و٪ 22.8يالحظ أن هذا البند ارتفع في كـال السـنتين بـ
هو إصدار كبير لسندات الصندوق مـن أجـل    ، وكان سبب هذه الزيادات 2001التوالي بالمقارنة مع 

خداماته خاصة في ظل تناقص المورد السابق هو الديون تجاه المؤسسات المالية، وهذا يـدل  تمويل است
 .على االعتماد التدريجي لهذا البنك على كل من ودائع األفراد والديون الممثلة بالسندات

٪، وكان بنسبة أقل أي بـ 23شهد هذا البند انخفاضا كبيرا في السنة األولى بنسبة  :خصوم أخرى -
ه جميع حسابات الخصـوم األخـرى   ساس، وسببه هو االرتفاع الذي عرفتبالمقارنة مع نسبة األ 9.5٪

 .، خاصة الضرائب والرسوم وأيضا ديون االستثمارات2002بالنسبة لسنة 

عرفت حسابات التسوية تناقصا مستمرا بنسبة ضعيفة في السنة األولـى بــ    :حسابات التسـوية  -
، وهذا يدل على قيـام  2001بالمقارنة مع  2003٪ أي في سنة 59٪، ثم هناك انخفاض مستمر بـ17

 .البنك بالتسديد التدريجي للمصاريف التي لم تسدد في آجالها

، 2002سنة   %18.3بنسبة  وعرف هذا البند ارتفاعا :مؤونات لمواجهة المخاطر البنكية العامـة  -
األخطـار العامـة،    ور لمواجهةالمؤونات المكهذا البنك ، مما يؤكد رفع 2003٪ لسنة 56.9وبنسبة 

ي السنوات األخيرة، وأهم هـذه  وهذا للتصدي خاصة لخطر عدم تسديد القروض خاصة مع ارتفاعها ف
 .روض هي طويلة األجل الممنوحة للقطاع الفالحيالق

بقي رأس مال بنك الفالحة والتنمية الريفية على حاله في سنوات الدراسة،  :رأس المال االجتماعي -
تباره كافيا للتصدي ألي أزمة تصيب البنك، ولكن على البنك الزيادة في هـذا البنـد، وهـذا    وهذا الع

 .لتزايد نشاط البنك من عام إلى آخر
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٪ فـي سـنة   14.5وبــ   2002٪ في سنة 9.3عرفت زيادات متتالية لهذا البند بـ :االحتياطات -
االحتياطي، وبهذا البنك يزيـد مـن   الزيادات المتتالية في كال من االحتياطي القانوني و، وسببه 2003

 .قدرته على مواجهة خسائر غير متوقعة خاصة أو تدهور بعض أصول البنك

 %27.5و 2002في عـام   %3.3ونالحظ أن هذا البند في  تناقص مستمر بـ :فرق إعادة التقييم -
ول، وهذا ، وهذا يبين قدرة البنك تدريجيا في تقليص الفارق الذي يكون بين الخصوم واألص2003في 

 .إلى األحسن من سنة إلى أخرىدليل على تطور أداء البنك 

لم يحقق هذا البند أي زيادة في السنة األولى، وهذا يدل على توزيع هذه الدورة ثـم   :رصيد مرحل -
، وهذا يدل على عدم توزيع جزء مـن نتيجـة الـدورة    2003في سنة  %14.5كانت هناك زيادة بـ 

2003. 

 2002٪ على التوالي لسنة 12٪ و 10هذا البند ارتفاعا في السنتين بنسبة شهد  :إجمالي الخصوم -
كفـاءة خاصـة فيمـا    ب، وهو ما يؤكد على نجاح البنك في تدبير موارده 2001بالمقارنة مع  2003و

 .يخص جذب ودائع العمالء

  .التحليل األفقي لجدول حسابات النتائج: المطلب الثاني
بات النتائج لبنك الفالحة والتنمية الريفية كال من تحليل األفقـي  يبين التحليل األفقي لجدول حسا

  .2003-2001للمصاريف واإليرادات خالل الفترة 
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 :التحليل األفقي للمصاريف: أوال

 دج: الوحدة                   التحليل األفقي للمصاريف                       ): 22(الجدول رقم 

  2001سنة األساس   المصاريف
  2003سنة   2002ة سن
ــر   التغير بالقيمة التغي

  بالنسبة
ــر   التغير بالقيمة التغي

  بالنسبة
I .198.2(  )30071771652.33(  )7.8(  )1189629117.01(  15172392885.99  مصاريف االستغالل البنكية(  

  )19.9(  )3012057761.79(  )7.8(  )1188438541.42(  15169669440.33  فوائد ومصاريف مما ثلة. 1

ــع   - ــات م ــى العملي عل
  المؤسسات المالية

6636710933.08  )4707584697.10(  )70.9(  )4488252193.36(  )67.6(  

  3.8  318312708.18  26.1  2163402011.19  8303425139.58  على العمليات مع العمالء -

فوائد أخرى ومصـاريف   -
  مماثلة

229250502.70  1356027009.46  591.5  1158164588.86  505.2  

  )100(  )282864.97(  )100(  )282864.97(  282864.97  على السندات واألوراق األخرى

مصــاريف علــى عمليــات . 2
  قرض اإليجار والعمليات المماثلة

          

مصــاريف علــى عمليــات . 3
  .اإليجار العادي

          

  )95.8(  )604771.14(  )100(  )631012.64(  6311880.14  عموالت . 4

أخرى مصاريف استغاللية . 5
  بنكية

2092257.52  )559562.95(  )26.7(  5490880.60  262.4  

II .52.8  7758648701.60  12.4  182582771.69  14688824233.23  مصاريف أخرى  

  25.00  1186907144.60  19.7  935677542.09  4741056702.88  مصاريف االستغالل العامة . 6

  75.8  260515116.39  71.4  245361665.46  343841073.44  خدمات -

  25.9  733658262.77  19.6  553465380.84  2828917890.01  مصاريف العاملين  -

  4  25476098.36  12.1  777824547.44  641952780.32  ضرائب ورسوم -

  18.1  167347667.08  6.4  59068048.35  926344959.11  مصاريف متنوعة -

مخصصـــات المؤونـــات .7
  والخسائر على الديون المعدومة

5799038671.78  2819096314.25  48.6  7826594890.79  135  

ــتهالك  . 8 ــات االس مخصص
  والمؤونات على العقارات 

236532056.88  180799350.76  76.4  300081269.51  126.9  

  )39.7(  )1555024603.3(  )53.9(  )2109745435.41(  3912196801.69  مصاريف استثنائية. 9

  887.7  187285824.00  99.4  20966350.00  210974501.00  الضرائب على األرباح. 10

  15.9  4751477049.27  2.1  636198654.68  29861217119.22  مجموع المصاريف

  لبنك الفالحة والتنمية الريفية 2003، 2002، 2001من إعداد الطالب باستخدام ميزانيات مجمعة لسنوات : المصدر
  :يلي ويمكن تحليل أهم التغيرات في عناصر المصاريف كما

  :فوائد ومصاريف مماثلة -

بــ   2003آخرا في سـنة  ٪ وانخفاضا 7.8بـ  2002ند انخفاضا في سنة البنالحظ في هذا 
هذين االنخفاضين المتتاليين بانخفاض الفوائد المدفوعة للمؤسسات الماليـة بــ    تفسير٪، حيث 19.9
لتسـبيقات العاديـة للبنـك    ٪ وسبب هذا االنخفاض هو تناقص الفوائد المدفوعة على ا67.6و 70.8٪

المركزي، وأيضا االنخفاض الذي شهدته الفوائد المدفوعة على تسبيقات للخزينة، وأيضـا انخفـاض   
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تراضات يوم ليوم من طرف البنك، ونالحـظ هنـاك   ثلة في الفوائد المدفوعة على االقتمالماريف المص
ـ   نـا حظال، ففي التحليل األفقـي للخصـوم،   2002السنة األولى أي  في تناقص  ا فـي هنـاك ارتفاع

راضات من المؤسسات المالية، ولكن مع ذلك فهناك انخفاض في المصاريف، وهـذا يـدل علـى    االفت
عكس انخفـاض  ب، و2002بنك الفالحة والتنمية الريفية في تسديد مستحقاته في العام األول أي  لتماط

تفاع في مصاريف المقدمة للعمـالء  مصاريف المتمثلة في الفوائد المدفوعة للمؤسسات المالية، هناك ار
هذا االرتفاع هو زيادة الودائع فـي حسـابات    وسبب %3.8و ٪26.1حيث عرفت ارتفاعا متتاليا، بـ 

٪، وأيضا يساهم في 73.5و 2002٪ في سنة 31.6اه في التحليل األفقي للخصوم بنسبةاالدخار كما بين
للفوائد المدفوعة عـن السـندات واألوراق ذات    هذا البند هو عدم تسديد البنك في العام األولانخفاض 

  .فوائد قليلة جدا في العام الثاني٪، وتم دفع 100العائد الثابت، حيث كان االنخفاض 
٪ فـي سـنة   95.8، و2002في سـنة   ٪100انخفض هذا العنصر في السنتين بمعدل  :العموالت -

الغير فـي العـام   البسيطة من قبل ، حيث يبين أن البنك قد احتاج للخدمات 2001بالمقارنة مع  2003
، ولكن في السنتين األخيرتين لم يطلب أي خدمات مـن الغيـر، وخاصـة العمولـة     2001األول أي 

المقدمة على كفالة الضمان وعموالت الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المالية األخـرى، وهـذا   
عدة، وهذا ما يؤدي إلى التخفيف قلـيال  كل خدماته دون اللجوء إلى أي مسايبين قدرة البنك على القيام 

 .من مصاريف االستغالل البنكية

 2002عرف هذا العنصر من المصاريف انخفاضا في سـنة   :مصاريف االستغالل البنكية األخرى -
 .٪262.4٪، وارتفاعا كبيرا في السنة الموالية بـ26.7بنسبة 

وأيضـا  ) القـيم (يل النقود ويفسر االنخفاض األول تقلص المصاريف المدفوعة كعموالت تحو
  .سببه زيادة في المصاريف السابقة الذكرانخفاض المصاريف المرتبطة بتغطية الخسائر، واالرتفاع 

إلـى انخفـاض مصـاريف     المصاريف المماثلة، والعموالتوأدى انخفاض كل من الفوائد و
  .السنة الموالية ٪ في198.2، و2002٪ في سنة 7.8االستغالل البنكية، وانخفضت على التوالي بـ

ـ  %19.7السنتين بـما يمكن مالحظته على هذا البند هو االرتفاع في  :مصاريف عامة - ي سـنة  ف
، ويعود هذا االرتفاع بسـبب توسـع   2001بالمقارنة إلى سنة األساس  2003٪ في سنة 25و 2002

ـ ، وأيضا مصـاري عمل البنك، أدى إلى زيادة مصاريف مستخدميه خاصة بزيادة عددهم اعات ف الس
أداء العاملين، أيضا عالوات على المسؤوليات أو المهمات التي تخص البنك، وأيضا اإلضافية وعالوة 

زيادة مصاريف تكوين المستخدمين في مختلف المعاهد والتربصات في الداخل والخارج، وهذا يبـين  
ما فيمـا يخـص   سعي البنك لتطوير خدماته بتطوير كفاءات عامليه إلى غيرها من مصاريف العمال، أ

مصاريف الخدمات فقد ارتفعت هي األخرى وكان سـببها ارتفـاع مصـاريف تـأجير األراضـي،      
مسـتخدميه وإطاراتـه   نك، وهذا يبين اهتمام هذا البنك بإقامات المسؤولين في الب وتضاعف مصاريف

 .السامية، وذلك قصد تحفيزهم لزيادة وإتقان عملهم، وبالتالي زيادة أداء البنك ككل



 الرقابة وتقييم األداء في بنك الفالحة والتنمية الريفية                                               :الفصل الرابع

 

النشاطات الصـناعية  ن سبب االرتفاع البسيط في السنة الثانية هو انخفاض كل من رسوم وكا
والتجارية، وهذا يدل على إحجام البنك عن التعامل في هذه النشـاطات، وأيضـا انخفـاض حقـوق     

  .وربع، وأيضا الرسم الجزافي على األجالطوا
ـ  حقق هذا البند زيادة مستمرة ون :مخصصات المؤونات والخسـائر  - ٪ 48.6سب مرتفعة تقـدر بـ

مستحقاته الممنوحة خاصة منها عدم تحصيل  ع البنك ، وهذا يفسر بتوق2003، 2002سنتي ٪ ل135و
ارتفاع مخصصات المؤونات على الديون المشكوك فيها الممنوحة للمؤسسات العامة، وأيضـا زيـادة   

لتـي لـم تسـتطع تسـديدها     من جراء الديون المعدومة، امصاريف يتحملها البنك من خالل الخسارة 
 .المؤسسات الخاصة والقطاع الفالحي

 
 :العقاراتمخصصات االهتالكات والمؤونات على  -

٪ 126.9، ونسـبة  2002٪ لسنة 76.4شهد هذا البند تزايدا مستمرا ونسب مرتفعة قدرت بـ 
تجهيـزات أي  هو زيادة عدد الهياكل القاعدية للبنك أي المباني وال، وسبب هذه االرتفاعات 2003لسنة 

اتساع نطاقه، وبالتالي يحتاج إلى زيادة وسائل عمله ومرافقه وكانت أهم الزيادات فـي مخصصـات   
تجهيزات المكتـب ،  العمارات التجارية، وأيضا ارتفاع المصاريف الموضوعة كمخصصات اهتالكات 

  .ومخصصات االهتالكات الخاصة بتجهيزات اإلعالم اآللي

٪ في السنة األولى وبــ  53.9ا البند تناقصا في السنتين األخيرتين شهد هذ :مصاريف استثنائية -
بب نقص القـروض الموجهـة للعمـالء المعدومـة     ٪ في السنة الثانية، ونشأ هذا االنخفاض بس39.7

  .في مصاريف النشاط للسنوات الماضية أي تم تسديدها من طرف البنكوتناقص 
٪ 887.7٪ و99.4كبيرا في السـنتين بــ    وعرف هذا البند ارتفاعا :الضرائب على األرباح -
دة األنشـطة  البنك وزيـا  على التوالي، وهذا كله يبين الزيادة المستمرة إليرادات 2003، 2002لسنتي 

 .التحليل األفقي لإليرادات المربحة، وهذا ما بينه
تفاع ٪ في السنة األولى ثم االر10.5يالحظ على هذا البند االرتفاع المستمر بـ: نتيجة الدورة -

البنك، وبالتالي زيادة إيراداتـه أكثـر مـن زيـادة     ٪، والذي يدل على توسيع نشاط 151.4الكبير بـ
 .تغيرات مجموع كل من المصاريف واإليراداتوضحه تمصاريفه، وهذا ما 

 15.9، و2002٪ في سـنة  2.1وعرف هذا البند ارتفاعا لكن بسيطا بـ :مجموع المصاريف -
 .زيادة البنك خاصة منها ودائع العمالء، وهذا يدل على 2003في سنة 
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 : لإليراداتالتحليل األفقي :ثانيا

  :وللقيام بهذا التحليل يجب وضع الجدول التالي

  دج: الوحدة                    التحليل األفقي لإليرادات                   ): 23(الجدول رقم 

  2001سنة األساس   اإليرادات
  2003سنة   2002سنة 

ــر   غير بالقيمةالت التغي
  بالنسبة

ــر   التغير بالقيمة التغي
  بالنسبة

I .  16.5  4118071230.65  8.9  2218040873.61  24888513951.77  إيرادات االستغالل البنكية  

  14.4  333538328.84  5.9  1366184580.58  23098231249.63  فوائد وإيرادات مماثلة. 1

على العمليات مع المؤسسات  -
  المالية

1774292120.11  )1118843086.12(  )63.1(  )871530304.24(  )49.1(  

  57.1  5272672084.9  27.4  2529226673.77  231226292.80  على العمليات مع العمالء -

ــندات واألوراق   - ــى الس عل
  األخرى ذات المداخيل الثابتة

12092712836.72  )44199007.07(  )0.4(  )1065757951.78(  )8.8(  

            ادات مماثلة فوائد وإير -

قرض  على عمليات إيرادات. 2
   اإليجار والعمليات المماثلة

          

إيرادت على عمليات اإليجار . 3
  العادي 

          

إيرادات األوراق ذات الدخل . 4
  المتغير

42099001.40  35326475.8  83.9  44098923.7  104.8  

  10.1  92015656.41  4.6  42179062.73  911568426.78  عموالت . 5

إيرادات االستغالل البنكيـة  . 6
  األخرى

836615273.36  77435054.5  92.6  4572821.70  0.5  

II . 9  966016971.78  )30.5(  )1550852640.59(  5089775426.54  إيرادات أخرى  

  2.7  918843.37  17.7  5956493.47  33577239.43  إيرادات متنوعة. 7

ــات  . 8 ــترجاع المؤونـ اسـ
  المعدومةواسترجاع الديون 

2237881935.14  )43512044.75(  )1.9(  430099358.00  19.2  

  19  536836457.15  )53.7(  )1513297089.31(  2818316251.97  إيرادات استثنائية. 9

  17  5084088202.43  2.2  667188233.02  29978289378.31  إجمالي اإليرادات

لبنك الفالحة والتنمية  2003، 2002، 2001ات من إعداد الطالب باستخدام ميزانيات مجمعة لسنو: المصدر
  الريفية

  :ويمكن مالحظة التغيرات في اإليرادات التالية
، 2002٪ فـي سـنة   59حقق هذا البند زيـادة ملحوظـة وبنسـبة    و :فوائد وإيرادات مماثلة -
للعمالء كمـا رأينـاه فـي التحليـل األفقـي      ، وهذا يؤكد زيادة القروض 2003في سنة  %14.4وبـ

ل، أما الفوائد المقبوضة على القروض التي أدت بارتفاعها إلى ارتفاع هـذه اإليـرادات هـي    لألصو
ارتفاع الفوائد المقبوضة على القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة وأيضا على القـروض الموجهـة   

على حسابات العادية للمؤسسات العامة، على الرغم من انخفـاض الفوائـد   للقطاع الفالحي، والفوائد 
في السنة الثانية هو الممنوحة للمؤسسات المالية، وسبب هذا االنخفاض خاصة لمحصلة من القروض ا
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عدم استطاعة البنك تحصيل كل الفوائد على القروض لهذه المؤسسات ألجل، وهذا بسب تماطل هـذه  
ذات المؤسسات المالية، وكان أيضا هناك انخفاض طفيف في العائدات من السندات واألوراق األخرى 

٪ وكان سببه هو انخفاض اإليرادات المتولـدة مـن محفظـة األوراق    8.8٪ و0.4المداخيل الثابتة بـ
  .المالية، وأيضا انخفاض ثم انعدام اإليرادات المتولدة من سندات أوراق االستثمار

 :إيرادات األوراق ذات الدخل المتغير -

، 2002٪ فـي سـنة   83.9بنسبة عرف هذا البند من اإليرادات ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع 
، وجاء هذا االرتفاع بسبب زيادة اسـتخدامات البنـك فيمـا يخـص     2003٪ في سنة 104.8ونسبة 

مساهمات ونشاطات محفظة األوراق المالية، كما هو مبين في التحليل األفقي لألصول، وهذا االرتفاع 
فيـه وخاصـة تقلبـات    ثرة المخاطر يبين مدى كفاءة البنك في تسيير هذا النوع من االستثمار وذلك لك

  .أسعار الفائدة
 :عموالت -

، 2003٪ في سـنة  10.1إلى  2002٪ في سنة 4.6عموالت البنك ارتفاعا مستمرا من نسبة 
الت المقبوضة على إصدار شهادات بصحة صـكوك  ووهذا االرتفاع بسبب الزيادة الملحوظة في العم

ونالحـظ أن هـذه العمـوالت غطـت     . المقاصة من عملياتالمتعاملين وأيضا العموالت المقبوضة 
العموالت المدفوعة في جانب المصاريف، كما هو مبين في التحليل األفقي للمصاريف، وتبـين هـذه   

 .الزيادة على التطور التدريجي في جودة الخدمات المقدمة من طرف هذا البنك

 :إيرادات االستغالل البنكية األخرى -

، ثم انخفض ذلك االرتفـاع  2002٪ في سنة 92.6يرا بنسبة عرفت هذه اإليرادات ارتفاعا كب
، وسبب االرتفاع الكبير في السنة األولى يرجـع إلـى   2001مقارنة بـ 2003٪ في سنة 0.5وأصبح 

كثرة، وأيضـا ارتفـاع فـي    بمن جراء قيامه بعمليات تحكيم الصرف  2002في سنة  زيادة اإليرادات
رتفاع البسيط فـي سـنة   ، أما اال)مثل تأجير الخزائن(البسيطة  المتولدة من عمليات التأجيراإليرادات 

، فيرجع إلى االنخفاض الكبير الذي عرفته اإليرادات المتولدة من عمليات التحكيم الصرف رغم 2003
  .ارتفاع باقي اإليرادات مثل الفوائد المقبوضة على الديون المشكوك فيها فيما يخص القطاع الفالحي

ي مختلف اإليرادات أدت إلى ارتفاع إيرادات االستغالل البنكيـة بنسـبتي   وهذه االرتفاعات ف
 .2003في سنة  16.5، و2002٪ في سنة 8.9

 :إيرادات متنوعة -

٪ وهناك أيضا ارتفاع آخـر فـي سـنة    17.7بنسبة  2002وسجل هذا البند ارتفاعا في سنة 
يـرادات  الملحـوظ علـى اإل  وسبب االرتفاعين هو االرتفاع  ٪2.7، ولكن بنسبة ضعيفة تقدر 2003

  .لرسوم، وأيضا االرتفاع في مصاريف االتصاالت التي تدخل في اإليراداتالبنكية المتنوعة الخاصة با
 



 الرقابة وتقييم األداء في بنك الفالحة والتنمية الريفية                                               :الفصل الرابع

 

 :ومةدعاسترجاع المؤونات والديون الم -

٪، وسبب 19.2بنسبة  2003ثم ارتفع في سنة  2002في سنة  %1.9انخفض هذا البند بنسبة 
دومة للقطاع الفالحي، وأيضا لم يستطع استرجاع ع البنك للديون المعهو عدم استرجااالنخفاض األول 

منحت إلى المؤسسات الخاصة أي أصبحت معدومة، ويـدل  المؤونات على الديون المشكوك فيها التي 
ه، وأيضا منح قروض عشوائيا دون الدراسة الجيـدة  اض إلى ضعف البنك في استرداد حقوقهذا االنخف

سترجاعات وكان هذا االرتفـاع  نالحظ ارتفاع اال 2003ا العام، ولكن في سنة للملفات المقدمة في هذ
المخصصة للديون المشكوك فيها للقطاع العام، أيضا استرجاع استرجاع قدر كبير من المؤونات  سببه

جزء كبير من المؤونات المخصصة للديون المشكوك فيها الخاصة بالمؤسسات العامة، ويالحظ أن في 
 ستفاقة البنك واسترجاعه للكثير من المؤونات والديون المعدومة أكبـر دليـل علـى ذلـك    هذا العام ا

ر الجـدارة  اختبـا  وأيضا، وأصبح يقوم بدراسة جيدة لملفات القروض، 2002درس عام ته من استفاد
 .المالية لمنحه القرض

 : إيرادات استثنائية -

ـ  ي السنة الموالية٪ كان هناك ارتفاع كبير ف53.7بـ 2002ت في سنة انخفضحيث  ٪، 19بـ
 .وهذا االنخفاض ثم االرتفاع كله ناشئ من العمليات خارج النشاط االستغاللي للبنك

 :إجمالي اإليرادات -

رنـة  اعلى التوالي بالمق 2003، 2002٪ لسنتي 17٪ ثم 2.2ونالحظ هناك ارتفاع متتالي بـ
وخاصة فيمـا يتعلـق بالفوائـد    ، وهذا يدل على زيادة نشاطات البنك من سنة إلى أخرى، 2001مع 

  .، والذي كان فيه ارتفاعات كبيرة في األوراق في إيرادات البنك2003المقبوضة من العمالء في عام 
  :استنتاجات حول التحليل األفقي: ثالثا

من خالل التحليل األفقي وجدول حسابات النتائج لبنك الفالحة والتنمية الريفية خالل سـنوات  
  :نستنتج ما يلي 2003، 2002، 2001
ويل استخداماته على الودائع من العمـالء والـديون   ك الفالحة والتنمية الريفية في تميعتمد بن -

المسـتمر، ولكـن فـي     ارتفاعهـا ، وما يؤكد هذا هو االجتماعيثلة بسندات وأيضا على رأسماله المم
ـ  ى انخفـاض أسـعار   المقابل نالحظ انخفاض على مستوى مصاريف االستغالل البنكية، وهذا يعود إل

الديون المعدومة، أي أنه أكثـر مـن   الفائدة المدفوعة أو عدم وصول موعد استحقاقها، وأيضا لتغطية 
ولكن من جهة أخرى هذا جيد  ،ل البنك من جهةى غير االستغاللية، وهذا يرهق كاهالمصاريف األخر

توفير كل ما يلزم وأيضا القيـام  ببتهيئة الجو المالئم لها خاصة فيما يخص رفع كفاءة الموارد البشرية 
ك، وهذا ما يتأكد بإدخال تكنولوجيا حديثة لهـذا  نوبالتكوين المستمر وهذا لمواكبة التطور في مجال الب

أن تهيئة هذا البنـك لمواجهـة   من خالل بناء هياكل جديدة باستمرار، ويدل هذا  تهالبنك، واتساع رقع
لكن ازدياد هذه المصاريف، هذا سيؤدي إلى التأثير علـى  المنافسة واكتساب صفات البنوك الحديثة، و
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، وتجدر اإلشـارة أيضـا   حقق حيث رغم أنها إيجابية ولكنها ما زالت ضعيفةتنتيجة الدورة، وهذا ما 
جيدة لجذب الودائع منها تـوفير   إستراتجيةب العمالء، وهذا يدل تمتع البنك  هناك ارتفاع مستمر لودائع

والخـدمات الجيـدة    ،وفير األمان من خالل رأس ماله الـذي يجـب زيادتـه   سعر فائدة جيد وأيضا ت
 .والسريعة

 في مواقع متنوعة خاصة القروض المقدمة للعمـالء  د جمع البنك للموارد يقوم باستخدامهاوبع -
بـأموال ضـخمة وهـذا     إقراض مستمر في هذه السنوات هناك  والمؤسسات المالية،و لكن نالحظ أن

ال بأكثر من رأس م ةض طويلة األجل، وخاصة إذا كان إقراض مؤسسة واحدخطير ، وخاصة القرو
مليار سنتيم بـأكثر  6000 ، و كان مقدار التمويل ب"تونيك"ويل مجمع البنك وهو ما فعله البنك في تم

ال يسـمح   من رأس مال البنك بحوالي مرة ونصف، رغم أن قانون النقد والقرض الساري العمل بـه 
ـ  بذلك، وهذا بالطبع ، وأيضـا  BADR (1)في حالة عدم استطاعة هذه المؤسسات تسديد مستحقات الـ

يستخدم أمواله في شراء السندات التي تدر عائدات ثابتة، وهذا ما أدى إلى ارتفاع اإليرادات المتمثلـة  
 ل أغلبها في الفوائد والعموالت، والشيء السلبي الذي يؤخـذ دات االستغالل البنكية، والتي يتمثفي إيرا

، المتمثلة في القروض القطـاع العـام   2002على هذا البنك هو كثرة الديون المعدومة خاصة في سنة 
والقطاع الفالحي، ومن هذا يبين أن البنك يقوم باالستثمار بكثرة في األقـراص دون االسـتثمار فـي    

ا لعدم وجـود  المخاطرة في هذا النوع من جهة، وأيض(األوراق المالية غير المضمونة، وذلك الزدياد 
الية من جهة أخرى، وهذا في أغلـب البلـدان الناميـة،    مسوق مالية متطورة، وعدم تنوع األوراق ال

سـبب  بكمـا ذكرنـا   ورغم الزيادة المستمرة في اإليرادات إال أن نتيجة الدورة لم ترتفع كثيرا وهـذا  
 .المصاريف الضخمة التي يتحملها هذا البنك

تحليل النسب المالية لبنك الفالحة والتنمية الريفية لفتـرة  ب تقييم األداء: المبحث الثالث
)2001-2003.(  

تعد النسب المالية من أهم األساليب المستخدمة في التحليل المـالي، إذ تهـدف إلـى طـرح     
هـا مـن   لبنك التجاري، وتستمد هذه النسب قيمتحليالت مستهدفة ودالة عن الوضعية المالية الحقيقية ل

أهم هذه النسب والمتمثلة في نسب المالية لبنك الفالحة والتنمية الريفية، وفيما يلي تقديم مكونات القوائم 
نسب مالئمة رأس المال، نسب السيولة، نسب الربحية، وهذا في الفترة الممتدة مـن   ،توظيف األموال

2001-2003.  
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  :التحليل بواسطة نسب توظيف األموال ومالئمة رأس المال: المطلب األول
  :نسب توظيف األموال: والأ

يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية باستخدام واستثمار موارده المجمعة خاصة في شكل قروض 
للعمالء والمؤسسات المالية، وأيضا في شكل أوراق مالية، وهذا ما سنالحظه باستعمال نسب توظيـف  

معـدل توظيـف   : م هذه النسب هيهذا البنك في توظيف موارده، وأهاألموال، والتي تبين مدى كفاءة 
  :الودائع ومعدل اإلقراض

  دج: نسب توظيف األموال                                       الوحدة): 24(الجدول رقم 
  2003سنة   2002سنة   2001سنة   كيفية حسابها  النسبة

معدل توظيف 
  الودائع

  
  األوراق المالية+ القروض 

  إجمالي الودائع

358680848599.18  
346247420236.21  

 =103.59%  

365030858850.40  
393229923661.57  

 =92%  
408635125655.33  
414089962187.69  

 =98.68%  

ــدل  معـــ
  اإلقراض

  إجمالي القروض
  إجمالي الودائع

167414768938.02  
346247420236.21  

=48.35%  

177229653247.56  
393229923661.57  

=45.07%  

23521790635.23  
414089962187.69  

=56.39%  

  لبنك الفالحة والتنمية الريفية 2003، 2002، 2001من إعداد الطالب باستخدام ميزانيات مجمعة لسنوات : المصدر
من خالل هذا الجدول يتبين لنا امتالك بنك الفالحة والتنمية الريفية كفاءة كبيرة فـي توظيـف   

المدرة للعائد، وهـذا مـا   ماراته التي تعتبر أهم األصول موارده المالية المتمثلة في الودائع لتمويل استث
، ولكن تراجعت هذه النسـبة  2001٪ في سنة 100يؤكده معدل توظيف الودائع المرتفع والذي تجاوز 

رغم زيادة االستثمارات أي من قروض وأوراق مالية إال أنه فضـل عـدم توظيـف     2002من سنة 
، وأصـبحت  2002، وارتفعت هذه النسبة عنها في سـنة  الودائع كلها واستخدامها في مواضيع أخرى

  .٪ في سنة إتباع سياسة توسعية في استثمار موارده المالية98.68
بعد معرفة توظيف الودائع في شكل قروض وأوراق مالية نقوم بدراسة توظيف األموال فـي  

ية أن البنـك قـام   شكل قروض فقط وذلك بتحليل معدل اإلقراض، والذي تبين في السنة األولى والثان
مالية حكومية، والتي تـدر   باستثمار ودائعه أكثر في شراء األوراق المالية والتي كان معظمها أوراق

فتحسـن معـدل    2003عوائد كافية، والتي تكون مضمونة أي ليست خطيرة على البنك، أما في سنة 
  .٪70٪، والذي يعتبر جيد حيث يجب أن ال يتعدى 56.39اإلقراض حيث وصل إلى 

التدريجي من طرف البنك في توظيف أمواله فـي القـروض    التوجه ونالحظ من هذا التحليل
عود عليه بالعائد في السنوات القادمة ولكن من جهة أخرى سيؤدي إلى تحمـل أخطـار   يوالذي سوف 

كبيرة منها تعرضه لكثرة الديون المعدومة، ولهذا يجب عليه تغطية الزمة لهذه التوظيفات وهـذا مـا   
  .رأس المالسنقوم بتحليله من خالل نسب مالئمة 
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  .نسب مالئمة رأس المال: ثانيا
تقيس هذه النسب مساهمة األموال الخاصة لبنك الفالحة والتنمية الريفية من مجموع مـوارده  

  :مرة، وأهم هذه النسب هيثالمالية ومدى تغطيتها ألموال البنك المست
لكية، هامش األمان، حقـوق الملكيـة إلـى مجمـوع     قدرة البنك على رد الودائع من حق الم -

 :موضحة في الجدول اآلتياألصول وال

 دج: الوحدة                         .                  نسب مالئمة رأس المال): 25(الجدول رقم 

  2003سنة   2002سنة   2001سنة   كيفية حسابها  النسبة 

د   
 ر

ــى
عل

ك 
ـ

لبن
ة ا

در
ـ

ق
ية
لك
لم
ه ا

هذ
ن 

 م
ئع

ودا
ال

  

  
  حق الملكية 
  إجمالي الودائع

34394653136.38  
346247420236.21  

 =9.9%  
34490627926.47  

393229923661.57  
 =8.77%  

34596635963.90  
414089962187.69  

 =8.35%  

ان
ألم

ش ا
ام

ه
  

  حق الملكية
  إجمالي القروض الممنوحة

34394653136.38  
167414768938.02  

=20.5%  

34490627926.47  
177229653247.56  

=19.4%  

34596635963.90  
233521790635.23  

=14.7%  

  
  حق الملكية

  األوراق المالية المستثمرة

34394653136.38  
191266079661.16  

 =18%  

34490627926.47  
187801205602.84  

 =18.3%  

34596635963.90  
175113335020.10  

 =19.64%  

ى 
 إل

ية
لك
لم
 ا

وق
حق

ول
ص

األ
ع 

مو
مج

  

  كية حق المل
  إجمالي األصول

34394653136.38  
46789671200.92  

=7.60%  

34490627926.47  
497191923044.83  

=7.00%  

34596635963.90  
508357029890.13  

=6.80%  

  لبنك الفالحة والتنمية الريفية 2003، 2002، 2001من إعداد الطالب باستخدام ميزانيات مجمعة لسنوات : المصدر
أنها في السنة  سبة األولى وهي قدرة البنك على رد الودائع من حق الملكيةنالحظ من خالل الن

ـ يانخفض تدريجإال انه ٪ 10األولى قاربت المعدل العالمي، والذي يمثل  ، 2003، 2002سـنتي   يا ف
على توفير األمان وهذا ما يؤكده معدل حقـوق الملكيـة،   سبب أن البنك أصبح يفضل الربحية بوهذا 

، حيث تناقص هذا المعدل بسـبب  ٪10: العالمي والمتمثل في ليفا إذا ما قورن بالمعدوالذي يعتبر ضع
زيادة نشاطات البنك دون الزيادة في رأس ماله بنفس الزيادة، لكي يعتبران هـذين المعـدلين جيـدان    

انخفـاض هـذين    يالتجارية الجزائرية األخرى، ولكن على البنك عدم االستمرار فبالمقارنة مع البنك 
٪ في المعدل األول وأكثـر مـن   10لمعدلين لكي ال يفقد هذه الثقة من المودعين بل يجب رفعها إلى ا

على استقرارهما، ويؤكد معدل هامش األمان تجاه البنك تـدريجيا  ٪ في المعدل الثاني، والمحافظة 10
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سـنوات   لالستثمار في القروض دون مراعاة التغطية الجيدة له، حيث الحظنا انخفاضا كبيـرا علـى  
ارتفـع تـدريجيا بسـب    ان االستثمار في األوراق  المالية الـذي  مالدراسة والعكس بالنسبة لهامش األ

انخفاض االستثمار في مثل هذه األوراق، وليس بسبب زيادة أموال الخاصة للبنك، ومن خـالل هـذه   
من ناحية فقـدان   وهذا خطير خاصة النسب نالحظ ازدياد نشاط البنك دون الزيادة في أمواله الخاصة،

الثقة من جمهور المودعين، ولزيادة الثقة أكثر لدى المودعين يحتفظ البنك بسيولة فـي شـكل نقـدي    
بقدر كاف من السيولة؟ يحتفظ لمواجهة السحوبات المفاجئة والطارئة، فهل بنك الفالحة والتنمية الريفية 

  .هذا ما سنوضحه من خالل تحليل نسب السيولة
  .التحليل بواسطة نسب السيولة والربحية: المطلب الثاني

  .نسب السيولة: أوال
تقيس نسب السيولة مدى كفاءة بنك الفالحة والتنمية الريفية في توفير السيولة الالزمة لمواجهة 

الودائـع   ثالـث  االلتزامات، ومن أهم هذه النسب هي السيولة القانونية والرصيد النقدي، وأيضا كمعدل
  :الودائع وهي مبينة في الجدول أدناهالجارية إلى إجمالي 

  دج: نسب السيولة لبنك الفالحة والتنمية الريفية             الوحدة): 26(جدول 
  2003سنة   2002سنة   2001سنة   كيفية حسابها  النسبة 

ة 
وني

قان
 ال

ولة
سي

ال
  

  
  *)1(أصول نقدية وشبه نقدية

  إجمالي الودائع

137446010641.72  
346247420236.21  

= 39.7%  
169037125991.75  
393229923661.57  

 =43.00%  
201898650607.61  
414089962187.69  

 =48.75%  

د 
ــي

ـ
ص

لر
ا

ي 
قد
الن

  
  النقدية

  إجمالي الودائع
62652547954.51  
346247420236.21  

=18.09%  

83511857616.76  
393229923661.57  

=21.23%  

74856844112.8  
414089962187.69  

=18.07%  

ة 
سب

ن
ة 

ري
جا

 ال
ئع

ودا
ال

ئع
ودا

 ال
وع

جم
 م

لى
إ

  

  إجمالي الودائع الجارية
  إجمالي الودائع

146593370564.12  
346247420236.21  

=42.33%  

147588029298.01  
393229923661.57  

=37.5%  

211318700151.69  
414089962187.69  

=51.03%  

  .الفالحة والتنمية الريفيةمن إعداد الطالب باالعتماد على ميزانيات المجمعة لبنك : لمصدرا
من خالل الجدول نالحظ أن بنك الفالحة والتنمية الريفية يتوفر على السيولة القانونية الكافيـة  

، إلـى  2001٪ سنة 39.70حيث تطورت هذه النسبة باالرتفاع من لمواجهة مختلف االلتزامات المالية 
على تطور نشـاط البنـك   يدل  ، وهذا2003٪ في سنة 48.75حتى وصلت إلى  2002٪ في سنة 43

                                                
 مستحقات تجاریة أخرى+ مستحقات تجاریة + مستحقات على المؤسسات المالیة تحت الطلب = شبھ النقدیة *. 
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بالزيادة خاصة مع ارتفاع موارده المالية والتي وتستوجب السداد، وهذه النسب الماليـة سـاهمت فـي    
والـذي  الجيدة زيادة موارد البنك لتوفر عامل األمان لدى العمالء، وهو ما تؤكده نسب الرصيد النقدي 

، والتي من خـالل  خاصة منها الودائع الجاريةتم إنشاؤه لمواجهة مختلف الودائع ومستحقات البنوك و
األخير نالحظ ارتفاعها في السنوات الدراسة، ولهذا يجب على البنك أن يكون رصيد نقدي جيد المعدل 

  .لمواجهة طلبات هذه الودائع، ألنها كثيرة التعرض للسحب
لربحيـة  على حساب ا1يل عنصر السيولةاستمرار في زيادة هذه النسب، وتفضيجب عدم  نولك

 والذي الحظنا من خالل التحليل األفقي أن نتائج الدورات ضئيلة جدا ولكنها إيجابية، من أسباب ذلـك 
هو تفضيل البنك لعنصر السيولة نوعا ما على حساب العائد، وهذا ما سنالحظه من خالل تحليل نسب 

  .الربحية
  :نسب الربحية: ثانيا

ألرباح، من خـالل  الحة والتنمية الريفية في توليد اتهتم هذه النسب بقياس كفاءة وقدرة بنك الف -
ملكية، ومعدل العائـد علـى   استخدام موارده المالية، ومن أبرز هذه المعدالت معدل العائد على حق ال

 :معدل الهامش الحدي، المبينة في الجدول التالي الودائع،

  دج: الوحدة                    نسب الربحية لبنك الفالحة والتنمية الريفيةيوضح : )27(جدول رقمال
  2003سنة   2002سنة   2001سنة   كيفية حسابها  النسبة 

د  
ـ

عائ
 ال

دل
مع

ق 
ــ

 ح
ــى

عل
ة 

كي
مل
ال

  

  
  نتيجة الدورة الصافية

  األموال الخاصة

95974809.09  
34394653136.38  

 =0.27%  
106008037.43  

34490627926.47  
 =0.3%  

241300138.25  
34596635963.9  

 =0.7%  
ـد 

ـ
ـ

مع
ل  ى 

عل
 

ائد
لع
ا

ئع
ودا

ال
  

  نتيجة الدورة الصافية
  إجمالي الودائع

95974809.09  
346247420236.21  

=0.027%  

106008037.43  
393229923661.57  

=0.02%  

241300138.25  
414089962187.69  

=0.05%  

ل 
ــد

ـ
مع

ش 
ام

ــ
له
ا

ي
حد

ال
  

  *)2(الفوائد المكتسبة
  الفوائد المدفوعة

15408591099.38  
14886093703.27  

=103.5%  

10476108141.70  
12350569335.53  

=84%  

12918729838.83  
10318351262.54  

=125%  

، 2002، 2001(من إعداد الطالب باالعتماد على الميزانية المجمعة لبنك الفالحة والتنمية الريفية لسنوات : المصدر
2003.(  

ة معدال ضعيفا، ولكنـه كـان   حقق بنك الفالحة والتنمية الريفية معدل عائد على أمواله الخاص
في ارتفاع مستمر على طول سنوات الدراسة، وهذا ما يؤكده معدل العائد على الودائع لدى هذا البنك، 

هذه الودائع في مصاريف كالخـدمات، ومصـاريف العـاملين،     وهذا يدل على توظيف جزء كبير من
  .اء الديون المعدومةجر وأيضا مخصصات ومؤونات الخسائر من

                                                
  )10.(أنظر الملحق رقم(إجمالي الفواـئد المقبوضة المدفوعة على التوالي = الفوائد المكتسبة والفوائد المدفوعة*. 
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فيبين استطاعة البنك أن يغطي الفوائـد المدفوعـة مـن    فيما يخص معدل الهامش الجدي  أما
  .٪ 84فكانت هناك تغطية بـ 2002، أما 2003-2001الفوائد المكتسبة، وذلك في عامي 

وتدل هذه النسب على أن البنك يستطيع توظيف موارده بشكل جيد ومقبول، وهو ما أدى إلـى  
  .ل اإليرادات المتولدة منهاتغطية هذه المصاريف من خال

ومن خالل تحليل النسب المالية لبنك الفالحة والتنمية الريفية يالحظ أنه استطاع الموازنة إلـى  
حد كبير بين األمان والربحية والسيولة، حيث يالحظ ارتفاع ودائع عمالئه من سنة إلى أخرى يعنـي  

إلى وجود نتائج دورات دى هذا البنك باإلضافة زيادة الثقة بالبنك وأيضا وجود نسب سيولة جيدة جدا ل
إيجابية تعتبر ضعيفة نوعا ما ولكنها في ارتفاع مستمر، ولكن تجدر اإلشارة إلى أنه يجب على البنـك  
الرفع قليال في رأس ماله الذي أصبح ال يمثل أمان كبير للمودعين مع ارتفاع نشـاطات هـذا البنـك    

  .ه للقطاع الفالحيوفي تمويلخاصة مع السنوات األخيرة 
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  :خالصـة
مكملتين للتخطيط والتنظيم، حيث تعمل الرقابة على متابعـة   تعتبر الرقابة وتقييم األداء وظيفتين

وتنفيذ الخطة بشكل جيد وتوجيهها، ومنع منفذيها من االنحراف، أما تقييم األداء فيمكن من وصول البنـك  
  :ين الوظيفتينمن هات ألهدافه أم ال، إذن يمكن استخالص ما يلي

تتمثل الرقابة الدورية في ثالث أنواع وهي رقابة محاسبة وإدارية، رقابة قانونية، رقابة التجـارة   -
 ).القروض(الخارجية وااللتزامات 

 .ممثلة بالمديرية الجهوية لالستغالل والوكاالت هي الهياكل المراقبةتكون الرقابة  -

 .لة وتكون فجائيةتتم هذه الرقابة مرة واحدة في السنة لكل وكا -

 .يوما لكل وكالة 15إلى  8تدوم مدة هذه الرقابة من  -

أما فيما يخص تقييم أداء هذا البنك فعند التحليل األفقي للقوائم المالية الحظنا أنه مجرد بنك يقوم 
  .الفائض المالي وأصحاب العجز بالوساطة بين أصحاب

اسبيه هو ارتفاع خاصة الودائع من وك 2003، 2002، 2001حيث ارتفاع موارده خالل سنوات  -
 .العمالء، وأيضا الديون الممثلة بالسندات

مع ارتفاعها على مدار  ويستخدم هذه األموال أو الموارد في أغلبيتها في األقراض خاصة للعمالء -
 .ثالث سنوات وبالتالي ارتفاع استخداماتها

كن يجب أن يرفع منه ألن نشاطه في يمتلك بنك الفالحة والتنمية الريفية رأس  مال ال بأس به ول -
 .لة هذا البنكاألشهر القادمة من خالل إعادة رسمفقط في ارتفاع مستمر، وهذا ما سيحدث 

المالية، إذ يقوم باستثمارها في يمتلك بنك الفالحة والتنمية الريفية كفاءة كبيرة في توظيف موارده  -
تدريجيا مع مرور السـنوات   لإلقراضف موارده العديد من االستخدامات، حيث الحظنا ارتفاعا في توظي

مدر للعائد، لكن فيها خطورة على البنك بسبب هذا االستمرار على عكس األوراق المالية، وهذا من جهة 
 .المتزايد

وبالرغم من هذه االستثمارات العديدة إال أن هذا البنك الزال ال يمتلـك التغطيـة الكافيـة لهـذه      -
تغطية مجموع ودائعه من أمواله الخاصة، وأيضا ال يتمتع هـذا البنـك   حية االستخدامات، خاصة من نا

ل في استرجاع جزء من أمواله خاصة فيما يخص القروض، حيث امش أمان كبير لمواجهة أخطار الفشبه
 .ن هناك انخفاض تدريجي لهذا الهامشاك

التزاماته خاصـة منهـا   وفي المقابل تبين نسب السيولة احتفاظ هذا البنك بسيولة كافية لمواجهة  -
 .السيولة القانونية

 مـع  مقارنةكبيرة بالكل هذا يساعد هذا البنك على تحقيق أرباح سنوية إيجابية، ولكنها ال تعتبر  -
 .نسبي كلما ارتفعت اإليراداتالارتفاعها والتي الحظنا سبب ارتفاع مصاريفه، ب هذاحجم نشاطه، و

 هي التحكم في المصاريف بشكل جيد، خاصة مصاريفوأيضا سببه أن هذا البنك يفتقد للصرامة ف -
 .الكليالعامة االستغاللية التي ارتفعت باستمرار مما انعكس على اإليراد 


