
  

 ةــــــــــــالشعبي راطيةــــــــالديمق الجزائرية وريةـــالجمه
     République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ميـــالعل والبحث اليـــالع مـــالتعلي وزارة
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique     

 

   

 

   

  

 

 

  
  

  

  االقتصادية العلوم في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة

 وتمويل نقود :تخصص

   

  : الدكتوراألستاذ إشراف                                                 :طالبةإعداد ال    

  غوفي  عبد الحميد                                                      شاوش اخوانسهام     
 

    :لجنة المناقشة
  

ــرئي      جامعة بسكرة      التعليم العالي أستاذ        غالم  عبد اهللا .د.أ      ــــــ ــ ـــ ــ   ساـــ

  رار ـــــــــــــــمقـــ      امعة بسكرةـج      أستاذ التعليم العالي        غوفي عبد الحميد . د.أ     

  ممتــــــــــحنا      بـاتنـــــــة جامعة       أستاذ التعليم العالي        كمال عايشي. د.أ     

  ممتــــــــــحنا      بـاتنـــــــةجامعة       أستاذ التعليم العالي        عمار زيتوني. د.أ     

  ممتــــــــــحنا      واديــال جامعة      -أ –أستاذ محاضر         مفيد عبد الالوي. د    

  ممتــــــــــحنا      بسكرة جامعة      -أ –أستاذ محاضر         وسيلة السبتي. د    

  

  -رةــــــبسك-جامعة محمد خيضر 

  رــــــوعلوم التسيي لية العلوم االقتصادية والتجاريةك

 اديةــــــــــــقسم العلوم االقتص

 Université Mohamed Khider - Biskra - 
 Faculté des Sciences Economiques et Commerciales  
 et des Sciences de Gestion 
 Département des Sciences Economique 

 تقييم�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�ا��زائر�ة

دراسة�حالة�عينة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة������������������

)2017-2007( خالل�الف��ة  

2018 -2017: السنة الجامعية  

  



 



 

 

 

 

 

ِـب  الَّل ْس  ٰـ ِب  الَّل ِب ِب  َّل    ِب ْس ِب  ال

َّلن ا َل    ﴿ ب ب تْس ر  ت    ا  كْس ع ل ْيْس ا م  ب تْس و  ا ك    ه ا ا ه ا م  ع  َلَّل ُوسْس
ِ
ُ ن فْسً ا   ُف  َّللَّل لِب َل  يُك 

ين ا َأوْس  نْس ن  ِب
ِ
َن    ذْس ي   مِب ْس تُؤ  خِب ِب ـُ ع َل   َّلَّل لْست  ً  مَك       ْصْس

ِ
ن ا   لْس ع ل يْس مِب ْس َل  َت  َّلن ا و  ب أَْن  ر  ط  َأخْس

َن   َل  ن ا َأنْست  م  ْس ْس نَّلا و  اْسفِبلْس ا ن ا و  رْس   ُف ا  ِـب و  اْس اا    ا ن ا بِب ا َل     لْسن ا م  َل  َُت ملِب َّلن ا و  ب لِبن ا ر   ا  ْس

َن  ع َل   اْس   ْس ِب  اْس   ِب   ﴾ رِبي   انْسُ ْس

َّل  اْسع  ِب ْس          َّللْس

 ﴾286 لآي   -س رة  اب لة  ﴿                                                         

 

 

 
 



 

 

II 

  

  

ـــــــإ�   داءــــ
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 .عين �ري اجلزاء  جفزاه هللا

�ىل ق�وهلم  املسامهة يف   - لك �مسه  - كام ٔ�تقدم �لشكر لٔ�ساتذة ٔ�عضاء جلنة املناقشة 

  �لنصاحئ واملالحظات القمية هذا العمل ٕا�راء

والشكر موصول للك ٔ�ساتذة لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري �امعة محمد 

  خ�رض �سكرة 

ٔ�شكر لك من سا�دين من قریب ٔ�و من بعید يف اجناز هذا العمل م�ذ اكن فكرة ٕاىل ٔ�ن كام 

  ...خرج ٕاىل النور

  ٕاىل امجلیع جزامك هللا �ريا

  
  

  

  



 

 

IV 

  

  البحثم��ص�

تعبر كفاءة إدارة األصول والخصوم عن التحقیق الكفء في إدارة الموارد المالیة بما یضمن توجیه تلك 

 أوجه خالل تنویع من المالیة المنتجات تنویع في الكفاءةربحیة، و  الموارد إلى المجاالت األكثر

یحدد  ي البنوك التجاریة، فحجم الودائعوعلیه هناك ترابط بین إدارة األصول وٕادارة الخصوم فاالستخدامات، 

 على التركیز علیها یحتم وضع في نفسها فالبنوك وجدتحجم ونوع القروض التي یقدمها البنك لعمالئه، 

  .في إدارة أصولها وخصومها كفاءتها

في هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة بهدف معالجة اإلشكالیة المتعلقة بمدى كفاءة البنوك التجاریة 

عینة من البنوك بالتطبیق على ، )2017- 2007(الجزائریة في إدارة أصولها وخصومها خالل الفترة 

األرباح ضمن مستویات مقبولة ومسیطر علیها من تعظیم العمومیة بوكاالت بسكرة، وهذا من خالل 

المخاطر، مع إدارة السیولة بالشكل األمثل، وفي سبیل الوصول إلى أهداف الدراسة تم استخدام نموذج 
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Résumé  

L'efficience dans la gestion des actifs et des passifs d’une banque reflète la maitrise de la 

gestion de ses ressources financières. Ceci par l’affectation de ces ressources vers les secteurs 

les plus rentables, ainsi que par la diversification des produits financiers et leurs utilisations. De 

ce fait, il existe une relation directe entre la gestion des actifs et celle des passifs des banques 

commerciales. Ainsi, le volume des dépôts détermine le volumes et les types des crédits que la 

banque peut offrir a ses clients. La banque se trouve ainsi dans l’obligation de se concentrer sur 

son efficacité dans la gestion de ses actifs et ses passifs. 

Dans ce contexte, cette étude traite de la problématique relative aux capacités des banques 

algérienne à gérer leurs actifs et leurs passifs durant la période (2007-2017).L'échantillon retenu 

et celui des agences des banques publiques algériennes implantés dans la ville de BISKRA. Il 

s’agit d’évaluer leurs performances sous l’angle de la maximisation de leurs profits et de la 

minimisation de leurs risques par une gestion optimale de leurs liquidités. 

Afin d’atteindre les objectifs de l’étude, un modèle mathématique a été utilisé et qui 

consister en l’application  de la théorie du portefeuille de Markowitz, sur l’activité des banques 

objet de l’étude, pour l’estimation de la rentabilité et des risques de leurs portefeuilles 

d’investissement. Nous avons eu recours pour cela au programme (SPSS.20), ce qui  nous a 

permis de calculer les indicateurs financiers nécessaires à l’évaluation de leurs performances.  

L'étude a débouché sur des résultats dont les principaux sont: les deux banques (Banque 

Nationale d’Algérie et Crédit Populaire d’Algérie) avaient optés pour la diversification de leurs 

portefeuilles de crédits (principe de diversification), ce qui a conduit à la réduction de leurs 

risques. Par contre, la Banque de l’agriculture et du développement rural et la Caisse nationale 

de l’épargne et de prévoyance n’ont pas opté pour la diversification (principe de spécialisation), 

cela  les amené a réaliser de bons résultats, mais avec des risques élevés. Pour ce qui est de 

l’efficacité des banques objet de l’étude dans la gestion de leurs ressources basés principalement 

sur les dépôts, nous n’avons pas constaté de différences entre les types de dépôts ou de comptes 

offerts par les banques objet de l’étude. De même que les dépôts sont en évolution progressive 

durant la durée de l’étude. 

Mots clés: Efficience bancaire, Risque Financier, Gestion les actifs et les passifs, Evaluation de 

la Performance, Décisions de Bâle, Banques publiques algériennes. 
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  3  البنكیةمفهوم الكفاءة : المطلب األول

  3  تعریف الكفاءة: الفرع األول  

  5  البنكیة تعریف الكفاءة: الفرع الثاني  

  6   البنكیة والكفاءة بازل لجنة معاییر: الفرع الثالث  

  6  أخرى اقتصادیة ومفاهیمالبنكیة  الكفاءة بین الفرق: المطلب الثاني

  6  والفعالیة الكفاءة بین العالقة: الفرع األول  

  9  العالقة بین الكفاءة وتقییم األداء: لفرع الثانيا  

  10  واألداء والفعالیة الكفاءة بین العالقة: الفرع الثالث  

  11  البنكیة الكفاءة أنواع: المطلب الثالث

  11  اإلنتاجیة الكفاءة: الفرع األول

  12  الحجم وكفاءة النطاق كفاءة :الفرع الثاني

  14  ماهیة إدارة األصول والخصوم ونطـاق عملها في البنوك التجاریة: المبحث الثاني

  14  )تعریفها وأهمیتها -تطورها التاریخي(إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة : المطلب األول
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  14  إدارة األصول والخصوم التطور التاریخي لمناهج : الفرع األول

  18  تعریف إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة: الفرع الثاني

  20  أهمیة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة: الفرع الثالث

  22  اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم وأهدافها وصعوباتهاصیاغة : المطلب الثاني

  22  صیاغة اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم: الفرع األول

  27  أهداف إدارة األصول والخصوم: الفرع الثاني

  28   ألصوله وخصومه البنك إدارة في المؤثرة الصعوبات: الفرع الثالث

  29  األصول والخصوملجنة إدارة : المطلب الثالث

  29  ومسؤولیات لجنة إدارة األصول والخصوم دور: الفرع األول

  ALCO 31دوریة اجتماعات لجنة : الفرع الثاني

  34  هیكل األصول والخصوم في البنوك التجاریة وأسس توظیفها: المبحث الثالث

  34  هیكل أصول وخصوم البنوك التجاریة: المطلب األول

  34  هیكل الخصوم للبنوك التجاریة: الفرع األول

  42  التجاریة في البنوك األصول هیكل: الفرع الثاني

  45  المواءمة بین السیولة والربحیة بغرض ترشید إدارة األصول والخصوم: الثانيالمطلب 

  45 متطلبات تحقیق الموازنة بین السیولة والربحیة: الفرع األول

  47  في البنك التجاري مداخل تخصیص األموال: الفرع الثاني

  52  وخصوم البنوك التجاریة أصولالصعوبات في إدارة  التي درست النظریات: المطلب الثالث

  52  نظریة القروض التجاریة: الفرع األول

  53  )نظریة نقل األصول( نظریة التبدیل: الفرع الثاني

  54  نظریة الدخل المتوقع: الفرع الثالث

  55  إدارة الخصومنظریة : الفرع الرابع

  55  نظریة نموذج الكمبیوتر: الفرع الخامس

  56  خالصة الفصل األول

  159-58  في ظل إدارة المخاطر ةك التجاریو اإلطار النظري إلدارة محفظة أصول وخصوم البن: الفصل الثاني

  59  تمهید

  60  التجاریةنظري لتقییم كفاءة إدارة الخصوم في البنوك الطار اإل: المبحث األول

  60  تقییم كفاءة استراتیجیات تنمیة الخصوم: المطلب األول

  60  )األساسیة(تقییم كفاءة تنمیة الودائع األولیة : الفرع األول

  61  تقییم كفاءة تولید الودائع المشتقة: الفرع الثاني

  62  تقییم كفاءة زیادة حقوق الملكیة: الفرع الثالث

  64  االقتراض من الغیر تقییم كفاءة: الفرع الرابع

  65  تقییم كفاءة استراتیجیات تنمیة الخصوم من حیث تكلفتها وحجمها: الفرع الخامس

  67  محددات عرض وطلب الودائع والعوامل المؤثرة في عدم استقرارها: المطلب الثاني
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  67  محددات عرض الودائع: الفرع األول

  70  محددات طلب الودائع: الفرع الثاني

  71   الودائع استقرار عدم في المؤثرة العوامل: الفرع الثالث

  73  إستراتیجیة تنمیة الودائع: المطلب الثالث

  73  السعریة المنافسة إستراتیجیة :األولالفرع 

  74  السعریة غیر المنافسة إستراتیجیة: الفرع الثاني

  76  سبل حمایة الودائع: المطلب الرابع

  76  على الودائعمین أالت: الفرع األول

  77  مراقبة البنك المركزي للبنوك التجاریة: الفرع الثاني

  77  الملكیة العامة: الفرع الثالث

  78  لبنوك التجاریة ومؤشرات تقییم كفاءة أدائهاأصول اإدارة محفظة : المبحث الثاني

  78  أساسیات حول إدارة المحفظة االستثماریة للبنوك التجاریة: المطلب األول

 78  مفهوم إدارة المحفظة االستثماریة للبنوك وأهدافها: الفرع األول

 80  مقومات تكوین محفظة البنوك التجاریة: الفرع الثاني

  85  التجاریةاالعتبارات التي تحكم إدارة محفظة البنوك : المطلب الثاني

  85  توزیع مخصصات محفظة البنوك التجاریة : الفرع األول

  86  أسالیب تنویع محفظة البنوك التجاریة : الفرع الثاني

  88  مجاالت تنویع محفظة البنوك التجاریة: الفرع الثالث

  90  التجاریةلبنوك االستثماریة ل محافظالنظریات إدارة : المطلب الثالث

  Modèle de Markowitz(  90(ركوتیز انموذج م: نظریة المحفظة: الفرع األول

  92  نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة: نظریة سوق رأس المال: الثانيالفرع 

  96  نموذج العوامل المتعددة و نظریة التسعیر المرجح : الفرع الثالث

  98  مؤشرات تقییم كفاءة المحافظ االستثماریة في البنوك التجاریة: المطلب الرابع

  Indice de Markowitz(  98(زمؤشر ماركویت: الفرع األول

  Indice de Sharpe( 99(ب مؤشر شار : الفرع الثاني

  Indice de Treynor(  99( مؤشر ترینور: الفرع الثالث

  Indice de Jensen(  100(ن مؤشر جنس:  الفرع الرابع

  102  الجوانب األساسیة التفاقیات بازل إلدارة المخاطر البنكیة: المبحث الثالث

  102  المخاطر البنكیةأساسیات حول إدارة : المطلب األول

  102  ماهیة إدارة المخاطر البنكیة: الفرع األول

  104  مبادئ إدارة المخاطر وأسالیب التعامل معها: الفرع الثاني

  105   البنكیة المخـاطر إدارة خـطـوات: الفرع الثالث

  106  الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى : المطلب الثاني

  106  وأهدافها البنكیةنشأة لجنة بازل للرقابة : الفرع األول
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  107 الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى: الفرع الثاني

  109   جوانب القصور في اتفاقیة بازل األولى: الفرع الثالث

  110  الدعائم األساسیة التفاقیة بازل الثانیة : المطلب الثالث

  110  الحد األدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة األولى :الفرع األول

  111  المراجعة الرقابیة الشاملة لكفایة رأس المال: الدعامة الثانیة: الفرع الثاني

  112  انضباط السوق: الدعامة الثالثة: الفرع الثالث

  112  )تعریفها، أهدافها، جوانبها األساسیة( IIIاتفاقیة بازل : المطلب الرابع

  III  112مدخل إلى لجنة بازل : الفرع األول

  III  114المحاور األساسیة التفاقیة بازل : الفرع الثاني

  122  ومؤشرات قیاسها في البنوك التجاریة البنكیةالبناء المعرفي إلدارة أهم المخاطر : المبحث الرابع

  122  إدارة المخاطر االئتمانیة : المطلب األول

  122  )العوامل المؤدیة لها ،نواعاألمفهوم ال( االئتمانیة المخاطر: الفرع األول

  124   یةمخاطر االئتمانالقیاس المعاییر التنظیمیة ومؤشرات : الفرع الثاني

  127  األسالیب واألدوات المستخدمة في تخفیف مخاطر االئتمان: الفرع الثالث

  130  إدارة مخاطر سعر الفائدة : المطلب الثاني

  130  تعریف مخاطر سعر الفائدة وأشكالها األساسیة: الفرع األول

  132  الفائدة أسعار مخاطر لقیاس المستخدمة النماذج: الفرع الثاني

  143  )خطوات تقویتها - األهداف -المفهوم(  البنكیة إدارة مخاطر السیولة: المطلب الثالث

  143  مفهوم مخاطر السیولة وأهداف إدارتها: الفرع األول

  145  السیولة مخاطر إدارة تقویه خطوات: الثانيالفرع 

  146  السیولة مخاطرطرق قیاس : الفرع الثالث

  149   3و 2وفق بازل  السیولة لمخاطر السلیمة اإلدارة مبادئ: الفرع الرابع

  152  رأس المالمخاطر و إدارة المخاطر التشغیلیة : المطلب الرابع

  152  وعناصرهامفهوم المخاطر التشغیلیة : الفرع األول

  153  مبادئ إدارة المخاطر التشغیلیة وطرق قیاسها: الفرع الثاني

  156  س المالأمخاطر ر  إدارة: الفرع الثالث

  158  خالصة الفصل الثاني

معاییر تقییم كفاءة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة من منظور قیاس : الفصل الثالث

  األداءمؤشرات 

160 -211 

  161  تمهید

  162 في البنوك تقییم األداء المالي  مدخل إلى: األول المبحث

  162 مفهوم األداء ومجاالته والعوامل المؤثرة فیه: المطلب األول

  162  مفهوم األداء: الفرع األول

  163  مجاالت األداء: الفرع الثاني
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  164 العوامل المؤثرة في األداء : الفرع الثالث

  166 )تعریفه، أهمیته، مراحله( تقییم األداء: المطلب الثاني

  166   تعریف تقییم األداء :الفرع األول

  167  أهمیة تقییم األداء: الفرع الثاني

  167  مراحل تقییم األداء: الفرع الثالث

  168  وركائزه تقییم األداء المالي في البنوك مفهوم: المطلب الثالث

  168  في البنوك مفهوم األداء المالي: الفرع األول

  171  ركائز تقییم األداء المالي في البنوك: الفرع الثاني

  173  واقع القوائم المالیة وأثرها على التحلیل المالي في البنوك: المبحث الثاني

  173 )المهتمون به -األهداف - المفهوم( في البنوك التحلیل المالي: المطلب األول

  173  في البنوك الماليمفهوم التحلیل : الفرع األول

  175  في البنوك أهداف التحلیل المالي: الفرع الثاني

  175  في البنوك المهتمون بالتحلیل المالي: الفرع الثالث

  178  المالي لقوائم البنوك  التحلیل معاییر وأسالیب: المطلب الثاني

  178 مفهوم المعیار وخصائصه: الفرع األول

 179 )التحلیل المقارن للقوائم المالیة(األفقي والرأسي للقوائم المالیة التحلیل : الثانيالفرع 

  182 التحلیل باستخدام النسب المالیة: الثالثالفرع 

  184  نقاط الضعف في التحلیل المالي: المطلب الثالث

  184  طبیعة البیانات المستعملة في التحلیل المالي: الفرع األول

  185  المعلومات المتاحة للمحلل المالي الخارجيمحدودیة : الفرع الثاني

  185  طبیعة المؤشرات وحدود استخدامها: الفرع الثالث

  186  مشكالت تتعلق بالتضخم: الفرع الرابع

  187 القوائم المالیة إعدادأسس : المطلب الرابع

  187 )المیزانیة العمومیة( قائمة المركز المالي: الفرع األول

  189 النتائج  جدول حسابات: الفرع الثاني

  191 المیزانیة خارج حسابات: الفرع الثالث

  194 قیاس األداء من منظور النتائج المالیة مؤشرات: المبحث الثالث

  194 قیاس األداء من منظور السیولة  معاییر: المطلب األول

  195  االحتیاطي القانوني ونسبة الرصید النقدي معدل: الفرع األول

  196  السیولة العامة معدل: الفرع الثاني

  197  إقراض الودائع معدل: الفرع الثالث

  198  الودائع تحت الطلب إلى مجموع الودائع معدل: الفرع الرابع

  198  األصول السائلة إلى مجموع الودائع معدل: الفرع الخامس

  198   األصولالودائع إلى إجمالي  معدل: الفرع السادس
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  199  قیاس األداء من منظور توظیف األموال معاییر: المطلب الثاني

  199  توظیف الودائع معدل: الفرع األول

  200  توظیف الموارد التقلیدیة معدل: الفرع الثاني

  200  توظیف األموال المتاحة معدل: الفرع الثالث

  201  طویلة األجلالتوظیفات  معدل: الفرع الرابع

  201  تحلیل هیكل التمویل والرافعة المالیة واألصول االیرادیة: الفرع الخامس

  202 مة رأس المالءمال قیاس األداء من منظور معاییر: الثالثالمطلب 

  202 المعاییر األساسیة : الفرع األول

  204  المعاییر الثانویة: الفرع الثاني

  205  أسلوب فوجتا: الفرع الثالث

  206  الربحیة  قیاس األداء من منظور مؤشرات: المطلب الرابع

  207  معدل العائد على األصول: الفرع األول

  207  معدل العائد على حقوق الملكیة: الفرع الثاني

  208  منفعة األصولمعدل : الفرع الثالث

  209  صافي الفوائد إلى إجمالي األصول هامش :الفرع الرابع

  209  التقلیدیةمعدل العائد على الموارد : الفرع الخامس

  209  معدل العائد على الودائع: الفرع السادس

  210  خالصة الفصل الثالث

تقییم كفاءة إدارة األصول والخصوم لمجموعة من البنوك العمومیة بوكاالت بسكرة: الفصل الرابع  212 -269  

  213  تمهید

 214  نشاطها الوظیفينظرة وصفیة حول البنوك العمومیة عینة الدراسة وتحلیل : المبحث األول

 214  لمحة تاریخیة عن نشأة البنوك محل الدراسة ومراحل تطورها :المطلب األول

 214  تقدیم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: الفرع األول

  216  تقدیم القرض الشعبي الجزائري: الفرع الثاني

  218  البنك الوطني الجزائريتقدیم : الفرع الثالث

 219  تقدیم الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط: الفرع الرابع

  220  إطار تحلیلي لهیكل أصول وخصوم البنوك محل الدراسة: المطلب الثاني

  221  لبنوك محل الدراسةل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور : الفرع األول

  226  البنوك محل الدراسة ودائعتحلیل تطور هیكل : الفرع الثاني

  237  البنوك محل الدراسة قروض محفظةتحلیل تطور : الفرع الثالث

  239  لجنة إدارة األصول والخصوم ووظائفها: المطلب الثالث

  242  وتقییم أدائها قروضهافي إدارة محفظة البنوك عینة الدراسة  كفاءة :المبحث الثاني

 242  للبنوك عینة الدراسة القروض الفردیةعوائد ومخاطرة  حساب :المطلب األول

  CPA  243 عوائد ومخاطرة القروض للقرض الشعبي الجزائري بوكالة بسكرة : الفرع األول
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  BADR  244 عوائد ومخاطرة القروض لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة بوكالة بسكرة : الفرع الثاني

 BNA  246 عوائد ومخاطرة القروض للبنك الوطني الجزائري بوكالة بسكرة : الفرع الثالث

  CNEP  247للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالة بسكرة عوائد ومخاطرة القروض : الفرع الرابع

  248  القروض للبنوك عینة الدراسةحساب عائد ومخاطرة محفظة  :المطلب الثاني

  248  قروض البنوك محل الدراسة حساب عائد محفظة: الفرع األول

  249  حساب مخاطرة محفظة قروض البنوك محل الدراسة :الفرع الثاني

  250  حساب معامل االرتباط بین عوائد قروض المحفظة للبنوك عینة الدراسة: الفرع الثالث

 250 البنوك التجاریة محل الدراسةقروض قیاس أداء محفظة : المطلب الثالث

  252 المالي للبنوك عینة الدراسةقیاس األداء  مؤشراتتحلیل : المبحث الثالث

  252 مؤشرات قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من حیث السیولة : المطلب األول

  255  مؤشر السیولة العامة: الفرع األول

  256   مؤشر األصول السائلة إلى الودائع: الفرع الثاني

  257  الودائع إجماليمؤشر الودائع تحت الطلب إلى : الفرع الثالث

  258 مؤشرات قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من حیث مستوى توظیف األموال: المطلب الثاني

  258  مؤشر إقراض الودائع : الفرع األول
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  تمهید

وهذا لكونه من القطاعات الهامة التي تؤدي دورا مهما في النشاط االقتصادي،  البنكيیعد القطاع 

القطاع الذي یعمل على تدبیر وسائل التمویل الالزمة، وتتحدد كفاءة النظام البنكي في أي اقتصاد بمدى 

مدى قدرته على تخصیص األموال القابلة لإلقراض وفق أفضل الصیغ و  تعبئة الموارد المالیة،قدرته على 

  .الممكنة

ا في كل المجاالت، ولذلك فإن عملیة التوظیف كفاءة اإلدارة من المسلمات التي ینبغي توفره تعتبر

واالستخدام للموارد لیست غایة بحد ذاتها وٕانما هي وسیلة لتحقیق أهداف وغایات محددة، واإلدارة هي 

تحقیق غایات محددة وٕانجاز أهداف بأقل ما یمكن من التكالیف وأقصر فترة یمكن من خاللها الوسیلة التي 

جانب أخر هو أن تحقق اإلجابة على السؤال الذي یؤكد على الكیفیة التي یمكن زمنیة هذا من جانب، ومن 

  .بها تعظیم مخرجات محددة من مدخالت محددة أیضا وهنا تبرز كفاءة اإلستخدام األمثل

فاإلدارة البنكیة باعتبارها عملیة استخدام الموارد على نحو یتسم بالفاعلیة والكفاءة في تحقیق األهداف 

یجب أن تولي االهتمام الكافي بالمیزانیة العامة للبنك من أجل إدارة  ،في ظل بیئة أعمال متغیرةالمنشودة 

تساعد في خلق الموازنة بین العائد ، وهذا في سبیل تحقیق الربح، فإدارة المخاطر المخاطر المالیة

دارة السلیمة لألصول تعد اإل ،والمخاطرة، وفي الوقت الذي تنوع فیه البنوك التجاریة من مصادر تمویلها

فالمسیر البنكي  والخصوم مسألة حاسمة األهمیة لمساعدة هذه البنوك في تقییم هذه المخاطر وٕادارتها،

یتعامل دوما مع مجموعة من المخاطر البنكیة، لذلك فهو مجبر على البحث عن السبل والسیاسات التي 

بالحد من المخاطر التي تحیط بهذه العملیة والتي  تضمن له سالمة اتخاذ قراراته، وكذلك اإلجراءات الكفیلة

كما ظهر ، خطر عدم السداد، خطر السیولة، خطر سعر الصرف وخطر سعر الفائدة: قد یتعرض لها مثل

اتجاه یولي أهمیة إلدارة المخاطر والمتمثلة في مبادئ لجنة بازل، والتي وضعت قواعد احترازیة للرقابة 

بنوك عن طریق فحص القوائم المالیة األساسیة تحدید وقیاس المخاطر المالیة البنكیة، وعلیه البد على ال

الناتجة عن عدم الموائمة بین آجال استحقاق األصول والخصوم وبالتالي إعداد تقاریر سلم االستحقاقات 

  .(Alco)والفجوات من طرف لجنة األصول والخصوم والتي تعرف باسم 

والمخاطرة، فهذان  تعظیم درجة التوافق واالرتباط بین الربحیةتهدف إلى  فإدارة األصول والخصوم

المتغیران یعتبران عنصرین أساسیین عند اتخاذ أي قرار في البنك، فكل بنك یملك دالة منفعة تعكس 

تفضیالته المتعلقة بالربحیة والخطر وكل توفیق بین األصول والخصوم یولد معدال معینا من الربحیة 

  .الخطر ین منویعرضها لمستوى مع

في الخمسینات تقدیم نظریة المحفظة من خالل فكرة التنویع  )هاري ماركویتز(وفي هذا الشأن استطاع 

، وتوصل إلى ما یعرف بالحد الكفء لالستثمارات الخطرة، علما أن المبادئ )عائد، مخاطرة(ومقاربة 

   .ادئ ونظریات المحافظ االستثماریةاألساسیة التي تقوم علیها المحافظ االئتمانیة للبنك مستمدة من مب
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أهدافها فإنها بحاجة إلى تقییم كفاءتها في إدارة أصولها  البنوك من معرفة قدرتها على بلوغولتتمكن 

ومن أجل الوصول إلى قرارات عقالنیة تحافظ على نمو البنك وبقائه، على البنك أن یستعمل . وخصومها

من الحصول على المعلومات الالزمة للقرار المالي الممكن استعمالها  األدوات التحلیلیة المناسبة التي تمكنه

الذي یعتمد على البیانات التاریخیة التي  لهذه الغایة وهنا یبرز التحلیل المالي بواسطة المؤشرات المالیة

 تظهر في المیزانیة العمومیة وقائمة الدخل، لذا فإنه یعتبر أداة للكشف على مواطن القوة والضعف في

المركز المالي وفي السیاسات والقرارات المختلفة التي تؤثر على الربحیة، فالكشف عن مواطن القوة یتیح 

لإلدارة فرصة استغاللها، أما الكشف عن مواطن الضعف یتیح لها فرصة التعرف على أسبابها ومحاولة 

  .القضاء علیها مبكرا حتى ال تعوق الخطط المستقبلیة

التي  یعد رفع كفاءة إدارة أصولها وخصومها من بین القضایا الرئیسیة الملحةوبالنسبة للبنوك الجزائریة، 

حیث  ینبغي على البنوك دراستها دراسة دقیقة، وذلك بغیة التصدي لتحدیات العولمة واألزمات المالیة،

 من المتعددة همها الودائع بأنواعهایتطلب تبني استراتیجیات مختلفة من أجل الحصول على الموارد المالیة أ

جهة، وتوجیه الموارد إلى أفضل المشاریع االستثماریة، والمساهمة في ضمان االستخدام الكفء لهذه 

  .الموارد، من جهة أخرى

I. إشكالیة البحث  

یستخدم في مجال دراسة وتحلیل كفاءة البنوك في إدارة أصولها وخصومها من منظور قیاس وتقییم 

نه یمكن إجراء المقارنات إوعة من المؤشرات المالیة، وانطالقا من فلسفة التحلیل المالي فاألداء مجم

المختلفة سواء على صعید سلسلة زمنیة أو ما یطلق علیه باألداء التاریخي أو من خالل المقارنة مع 

المقارنة مع بنوك مؤشرات مالیة سائدة في السوق تمثل مؤشرات القطاع البنكي الذي تعمل فیه البنوك، أو 

كما یمكن  ،Benchmarkingة أخرى متماثلة في النشاط والحجم، وهو ما یطلق علیه بالمقارنة المرجعی

تقییم كفاءة إدارة محفظة أصول البنوك باالعتماد على مبادئ نظریة المحفظة الحدیثة التي جاء بها 

فعة عند مستویات مقبولة من المخاطرة، أو ماركویتز بمعرفة مكونات هذه المحفظة ومدى تحقیقها لعوائد مرت

  . تدنیة المخاطرة عند مستوى معین من العوائد

بنــاءا علــى مــا تــم استعراضــه یبــرز لنــا ضــرورة تقیــیم كفــاءة إدارة األصــول والخصــوم فــي البنــوك، والتــي 

  : التالیة، وعلیه یمكن طرح اإلشكالیة تهدف لمواجهة المخاطر المالیة وقیاسها

   ــا مــدى ــةم ــة الجزائری ــوك التجاری ــاءة البن ــرة كف ــي إدارة أصــولها وخصــومها خــالل الفت - 2007 :ف

 ؟ 2017
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 : ویقودنا هذا التساؤل إلى طرح مجموعة من األسئلة الفرعیة تتمثل في

  ؟ ومن المسؤول عن هذه اإلدارة؟في البنوك التجاریةما المقصود بكفاءة إدارة األصول والخصوم 

  محفظة أصول البنوك التجاریة على عوائدها ومخاطرها؟ وهل تعتمد البنوك ما مدى تأثیر تنویع

التنویع في محفظة أصولها؟ وهل االستراتیجیات المتبعة من قبل  إستراتیجیة الجزائریة محل الدراسة

 خصومها؟وتنویع البنوك الجزائریة كفیلة بتنمیة 

  بنوك بكفاءة؟في تقییم أداء التساهم المؤشرات المالیة لوحدها  قیاسهل 

  هل یمكن اعتماد النماذج الریاضیة في إدارة مخاطر محفظة أصول البنوك التجاریة الجزائریة؟ 

II.  فرضیات البحث  

  :لإلجابة على إشكالیة البحث واألسئلة الفرعیة تبنت هذه الدراسة الفرضیات التالیة

تعمل البنوك التجاریة الجزائریة على رفع كفاءتها في إدارة أصولها وخصومها في ظل  :الفرضیة الرئیسیة

  .التطورات القانونیة والظرفیة للصناعة البنكیة

  :الفرضیات الفرعیة

 بما یغطي جمیع  میزانیتها؛ یقصد بكفاءة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة بكفاءة إدارة

 .المخاطر البنكیة

  تنویع محفظة البنك االستثماریة یؤدي إلى تخفیض المخاطرة عند مستوى معین من العائد، والبنوك

االستراتیجیات التي  التنویع في محفظة أصولها، كما تعتبرإستراتیجیة التجاریة الجزائریة ال تعتمد 

 .خصومها ذات كفاءةوتنویع تتبعها البنوك الجزائریة لتنمیة 

 لمالیة لوحدها في تقییم أداء البنوك بكفاءةال تساهم المؤشرات ا. 

 یمكن اعتماد النماذج الریاضیة في إدارة مخاطر محفظة أصول البنوك الجزائریة.  

III.  أهمیة البحث 

من خالل  الجزائریة تظهر أهمیة دراسة موضوع كفاءة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة

 :العدید من الجوانب أهمها مایلي

 نجاز العملیات البنكیة، فإدارة األصول والخصوم تعكس كفاءة إدارة إفي  أهمیة كبیرةاإلدارة  عاملل

باإلضافة إلى إمكانیة تطویر أسالیب إدارة الخصوم خاصة أسالیب  ،السیولة في توفیر الموارد المالیة

ستخدام األمثل للموارد وبالتالي تحقیق اال ،دون إهمال الدور الذي تلعبه األصول ،إدارة الودائع وتنمیتها

األساسي معرفة أن هذه المخاطر وٕادارتها من العوامل الرئیسیة في نجاح  في ظل أقل مخاطرة، ومن

 .البنوك وتنشیط دورها في تفعیل اإلقتصاد

  العاملة في الجزائر من حیث عائدها ومخاطرهاالعمومیة تقییم أداء عینة من البنوك التجاریة. 
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 البنوك تلك أصول على المحافظة في هامال هادور و  ،االئتمانیة المخاطر بإدارة البنوك اهتمام زیادة 

 والهیئات المحلیة الرقابیة الجهات اهتمام زیادة إلى إضافة االئتمانیة، محافظها خاص وبشكل

 عقد خالل العالمیة المالیة وتیرة األزمات تصاعد بعد وخاصة ،الموضوع بهذا الدولیة الرقابیة

 والتي األمریكیة المتحدة الوالیات في العقاري أزمة الرهن آخرها كان والتي ،والتسعینات الثمانینات

  .2007نهایة  في بدأت

IV. أهداف البحث  

ي وضع أسالیب علمیة یمكن من خاللها تحقیق كفاءة جیدة في یتمثل الهدف الرئیسي لهاته الدراسة ف

، بحیث تكون قابلة للتطبیق في الواقع العملي بما ینعكس إدارة األصول والخصوم الخاصة بالبنوك الجزائریة

ودراسة عوامل الربحیة والمخاطرة والسیولة عند إدارة األصول والخصوم لدى هذه على نتائج أعمال البنوك 

  :مایلي تحقیق الدراسة إلى هذه والى جانب هذا الهدف الرئیسي تهدف البنوك،

  اقتصادیة أخرى لها عالقة بها ومفاهیمبنكیة اإلحاطة باإلطار المفاهیمي للكفاءة ال . 

  محاولة تطبیق نظریة ماركویتز على النشاط البنكي، أي تطبیقها على محفظة البنك االستثماریة. 

   التعرف على هیكل أصول وخصوم البنوك التجاریة الجزائریة محل الدراسة مع التركیز على عنصري

 .القروض والودائع

   المؤشرات المعتمدة لقیاس كفاءة البنوك قي إدارة أصولها وخصومها وبالتالي تقییم التعرف على أهم

 .االئتمانیة المحافظ جودة وكفاءة أدائها، وتتعلق هذه النسب بالربحیة والسیولة وكفایة رأس المال

  أسلوبین تقییم كفاءة البنوك التجاریة الجزائریة محل الدراسة في إدارة أصولها وخصومها باالعتماد على: 

تطبیق نظریة ماركویتز على محفظة قروض هذه البنوك، باإلضافة إلى تقییم كفاءتها بتحلیل قوائمها 

 .س المال والتوظیفرأالمالیة من حیث الربحیة والسیولة وكفایة 

V. منهج البحث  

اسـتخدام من أجل معالجة هذه الدراسة واإلجابة على اإلشكالیة المطروحـة واختبـار صـحة الفرضـیات تـم 

  :المناهج التالیة

 فــي البنــوك التجاریــة فــي تتبــع مراحــل تطــور إدارة األصــول والخصــوم تــم اســتخدامه: المــنهج التــاریخي ،

  . الجزائریة محل الدراسةیة مدراسة نشأة وتطور البنوك التجاریة العمو وكذا 

 ار النظـري لكفـاءة وصف واستعراض اإلطـتم االعتماد على هذا المنهج في : المنهج الوصفي التحلیلي

كمــا تــم اســتخدامه فــي تحلیــل بنــود  ،ووظائفهــا األساســیة تهــاوٕابــراز مكونا ،إدارة أصــول وخصــوم البنــوك

  .باستخدام النسب المالیةمیزانیة البنوك الجزائریة محل الدراسة التطبیقیة 
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 ــة الجزائریــة، وهــذا وذلــك بإســقاط الجانــب النظــري علــى عینــة مــن البنــوك التجاریــة : مــنهج دراســة حال

لمعرفة مدى كفاءتها في إدارة أصـولها وخصـومها، باإلضـافة إلـى عقـد مقـابالت شخصـیة مـع مسـؤولین 

  .البنوك لهذه

 اســتخدام الطــرق الریاضــیة الحتســاب درجــة المخــاطرة والمتمثــل فــي مقیــاس االنحــراف ب: مــنهج ریاضــي

 عوائــــــد القــــــروض باســــــتعمالوتــــــم حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابیة ل ،ومعامــــــل االخــــــتالف ،المعیــــــاري

)20spss.( 

VI. حدود البحث  

 :لضمان الوصول إلى نتائج ذات جدوى فإن البحث سوف یتم في ظل الحدود التالیة

 یشمل البحث على عینة من الوكاالت البنكیة العمومیة الناشطة في والیة بسكرة : الحدود المكانیة

، القرض الشعبي BNA، البنك الوطني الجزائري BADRوالمتمثلة في بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

 .CNEP، الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاطCPAالجزائري 

 ولقد تم إنشاء فرع ) 2017- 2007( سنة للفترة 11الفترة الزمنیة للبحث  تشمل :الحدود الزمانیة ،

لذلك اقتضت  ، 2007في والیة بسكرة في نهایة سنة  - بنك- للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

وتم اختیار هذه البنوك لتوفر المعلومات ، )2017- 2007( الدراسة اختیار الحدود الزمانیة من

 الخاصة بها، لكن تعذر علینا الحصول على معلومات بنك القرض الشعبي الجزائري لثالث سنوات

 ).2017- 2010( لذلك ستقتصر الدراسة في هذا البنك على السنوات، )2009- 2008- 2007(

VII. السابقة الدراسات  

  : من بین األبحاث والدراسات وقع اختیار الباحثة على الدراسات التالیة

  1)1997 ،حسن السید صالح سلیمان( دراسة )1

هدفت الدراسة إلى وضع نموذج یمكن من خالله تحقیق التكامل في إدارة األصول والخصوم یكون 

بعد تطبیق سیاسات التحریر االقتصادي سنة  مناسب لالستخدام من قبل البنوك العاملة في مصر، وهذا

المصري لذلك أصبحت البنوك المصریة أمام تحدي  البنكيوقد شملت هذه السیاسات تدعیم النظام  ،1991

الحاجة إلى إدارة قویة لألصول والخصوم،  واقتضت ،یتمثل في درجة استجابة إدارتها للتغیرات الجدیدة

حث على دراسة میدانیة عن البنوك التجاریة غیر المتخصصة العاملة وللوصول إلى هذا الهدف اعتمد البا

في مصر بتوزیع استقصاء على المسؤولین في البنوك، ومن النتائج التي توصل إلیها الباحث هي إدارة 

                                                
مقدمة لنیل  أطروحة، والخصوم بالبنوك المصریة في ظل اقتصاد السوق وسیاسات التحریرالتكامل في إدارة األصول حسن السید صالح سلیمان،  1

  .1997تجارة، جامعة القاهرة، مصر، شهادة دكتوراه فلسفة، إدارة األعمال، كلیة ال
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المركز المالي باعتباره محفظة مكونة من العناصر الخاصة باألصول والخصوم وعلى البنك اعتماد منهج 

إلدارة أصولها حسب اللوائح والتعلیمات القانونیة وحسب حجم البنك وتم إدخال عدة مكونات  أو عدة مناهج

ومؤشرات العائد منها ) األصول( لبناء النموذج أهمها مقاییس لحساب تكلفة األموال وعائد االستثمارات

  .العائد على حقوق الملكیة، صافي هامش الفوائد

 Adeusi, Stephen Oluwafemi and others(1 2013 ,( دراسة )2

هذه الدراسة على البحث في وجود عالقة وارتباط ممارسات إدارة المخاطر واألداء المالي البنكي  تركز 

واستندت مصادر البیانات الثانویة على التقاریر السنویة المقدمة ألربع سنوات والبیانات المالیة  ،في نیجیریا

نتج عن ذلك وجود عالقة عكسیة بین األداء المالي حیث  ،لبیاناتواعتمدت تقنیة لوحة تقدیر ا ،لعشر بنوك

وبالمثل یشیر هذا  ،للبنوك والقروض المشكوك في تحصیلها، ونسبة األصول الرأسمالیة كانت إیجابیة وكبیرة

الدراسة إلى وجود عالقة مهمة بین أداء البنوك  خلصتو  ،إلى ارتفاع مستوى األموال المدارة من قبل البنوك

وٕادارة المخاطر، وبالتالي فإن البنوك بحاجة إلى ممارسة رشیدة إلدارة المخاطر من أجل حمایة أصول 

  .البنوك وحمایة مصالح المستثمرین

  Mustafa Hassan Mohammad Adam,(2 2014(دراسة  )3

وحجم البنك على األداء المالي  متغیرات كإدارة األصولالهدف الرئیسي لهذه الدراسة تحلیل تأثیر عدة 

ربیل الذي تم أخذه كعینة لغرض تحلیل األداء المالي، وقد تم اعتبار العائد على األصول والعائد على ألبنك 

في حین تم أخذ حجم البنك وٕادارة األصول والكفاءة  ،حقوق الملكیة والعائد على الودائع كمتغیرات تابعة

نوك تأثر بشدة وسلبا بحجم كمتغیرات مستقلة، وأظهرت النتائج أن العائد على األصول لدى الب التشغیلیة

وكان إلیرادات الفوائد المتغیرة األخرى ذات ، ترتبط الكفاءة التشغیلیة سلبا مع العائد على األصولو .البنك

سلبیة مع العالقة الات الفوائد وأظهرت إیراد ،الصلة تأثیر إیجابي قوي مع حجم البنك وهو ذو داللة إحصائیة

من الناحیة العملیة فإن هذه الدراسة مفیدة . النتائج ذات داللة إحصائیة أیضاالكفاءة التشغیلیة وكانت 

والمدیرین في اتخاذ القرارات لتحسین األداء المالي وصیاغة السیاسات التي من شأنها  ألصحاب البنوك

 .تعزیز النظام المالي الفعال

 

 

 

                                                
1 Adeusi, Stephen Oluwafemi and others, Risk Management and Financial Performance Of Banks In Nigeria, 
Journal of Business and Management Volume 14, Issue 6 (Nov. - Dec. 2013)  
2 Mustafa Hassan Mohammad Adam, Evaluating the Financial Performance of Banks Using Financial Ratios- 
A Case Study of Erbil Bank for Investment and Finance, European Journal of Accounting Auditing and Finance 
Research, Vol.2, No.6, August 2014 
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 P.Sheela,Tejaswini Bastray, 2015(1( دراسة )4

بحثت هذه الدراسة في تأثیر األصول والخصوم على ربحیة البنوك التجاریة في السوق المالیة الهندیة 

، وبنك واحد من القطاع من القطاع العام وهو بنك االتحاد الهندي اواحد امن خالل األخذ بعین االعتبار بنك

وتسعى هذه الورقة إلى تقییم مخاطر أسعار الفائدة التي  ،یة تحلیل الفجوةبنك إیتشي باستخدام تقن الخاص

وتم استخدام تحلیل فجوة إعادة التسعیر وتحلیل  ،)2014- 2009(تتعرض لها البنوك على مدى الفترة 

قد تعرضا  البنكینوكشفت نتائج الدراسة أن كال  ،المدة لقیاس مخاطر سعر الفائدة ومخاطر السیولة

وأشارت الدراسة أیضا إلى أن بنك االتحاد الهندي لدیه إطار أفضل إلدارة األصول . لمخاطر أسعار الفائدة

والخصوم في الواقع العملي الرتفاع مستویات الربحیة، ولمعالجة فجوة السیولة في المدى القصیر تلجأ 

  .انخفاض هامش الفائدة وربحیة البنوكالبنوك إلى االقتراض من السوق بمعدالت فائدة أعلى وهو سبب 

 Habba Badr, 2015(2( دراسة )5

وسعت الورقة .بحثت هذه الورقة عن آثار إستراتیجیة تنویع األنشطة المالیة على خلق قیمة البنوك،

تحقیق هدفین، أوال، االختبار التجریبي لتأثیر الدخل من غیر الفوائد الناتجة عن األنشطة البنكیة  إلىالبحثیة 

ولتحقیق . تأثیر على قیمة البنك حجم البنكل كانغیر التقلیدیة على رفع قیمة البنوك، وثانیا، للتحقق ما إذا 

الدخل من غیر الفوائد إلى (ات تابعة تقدیر نموذج تفسري متكون من أربعة متغیر  على الهدف اعتمد الباحث

إجمالي األصول، صافي الدخل الفوائد إلى إجمالي األصول، مخصصات خسائر القروض إلى إجمالي 

بنكا مختلف من حیث الحجم ومدرج في سوق األوراق  101عینة متكونة من ل ،)القروض، حجم البنك 

وجود عالقة إیجابیة ذات  إلىأسفرت النتائج ، و )2013- 2005(المالیة لعشر دول أوروبیة خالل الفترة 

أن االرتفاع في اإلیرادات من  علىداللة بین مستوى الدخل من غیر الفائدة والقیمة السوقیة للبنوك، مما یدل 

ومن  بغض النظر عن حجم البنوك، المالي.للسوقعلى نمو البنك في المستقبل و  غیر الفوائد لمؤشر إیجابي

  .عالقة بین هذه القیمة ومستوى مخصصات الدیون المعدومةناحیة أخرى، ال توجد 

  :میز هذه الدراسة عن الدراسات السابقةما ی

المالي، ولهذا شكلت  لدراسات السابقة حاولت تحلیل العالقة بین األصول والخصوم على األداءأن ا

لتقییم كفاءة إدارة األصول  ي تم من خالله بناء محتوى هذه الدراسة، كما جاء هذا البحثاألساس الذ

  :والخصوم من منظورین

  .تقییم كفاءة إدارة الخصوم من منظور النتائج المالیة بحساب النسب المالیة الخاصة بتقییم األداء: األول

                                                
1 P.Sheela ,Tejaswini Bastray, Asset-Liability-Management– A Comparative Study of a Public and Private 
Sector Bank, journal of business and management, Volume No – VIII, Issue – 1, January – 2015.  
2 HABBA Badr, Les effets de la diversification des activités sur la création de valeur par les Banques, XXIVe 
Conférence Internationale , Dire et faire, la performativité en management stratégique Management Stratégique, 
Université Paris-Dauphine, 3, 4 et 5 juin 2015 
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أن  تم اعتبارحیث  ،تقییم كفاءة إدارة األصول باستخدام نظریة المحفظة الحدیثة لماركویتز: الثاني

  . تشكل محفظة ائتمانیة الهدف منها حساب عائدها ومخاطرتها القروض المقدمة إجمالي

تم اختیار عینة من  في الحدود الزمانیة والمكانیة، حیثكما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

  .)2017- 2007( الجزائریة بوكاالت بسكرة خالل الفترةالبنوك العمومیة 

VIII.  هیكل البحث 

 :الموضوع قمنا بتقسیم البحث إلى أربعة فصول باإلضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة عامةلمعالجة هذا 

وتطرقنا فیها للعناصر األساسیة التي تنطلق منها الدراسة حیث إضافة للتمهید نجد أهمیة  :عامةمقدمة 

ا، كد من صحتهواألسئلة الفرعیة، والفرضیات التي حاولت الدراسة التأ وأیضا اإلشكالیة الدراسة وأهدافها

، باإلضافة للدراسات السابقة، التي تم فیها عرض أهم الدراسات التي تناولت موضوع إدارة وأیضا المنهجیة

   .األصول والخصوم وكفاءتها

 وقسم هذا  ،إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریةإطار مفاهیمي حول كفاءة  بعنوان: الفصل األول

 مدخل عام حول الكفاءة في البنوك التجاریةالفصل إلى ثالث مباحث، في المبحث األول سنتطرق إلى 

، ماهیة إدارة األصول والخصوم ونطـاق عملها في البنوك التجاریةم عرض تسی،أما في المبحث الثاني 

   .توظیفها هیكل األصول والخصوم في البنوك التجاریة وأسسوفي المبحث الثالث تضمن 

 اإلطار النظري إلدارة محفظة أصول وخصوم البنوك التجاریة في ظل إدارة  المعنون بـ: الفصل الثاني

، أما إطار نظري لتقییم كفاءة إدارة الخصوم في البنوك التجاریةسیتضمن المبحث األول  ،المخاطر

، وفي المبحث تقییم كفاءة أدائهاإدارة محفظة أصول البنوك التجاریة ومؤشرات المبحث الثاني فسنتناول 

الجوانب األساسیة التفاقیات بازل إلدارة المخاطر البنكیة، ویخص المبحث الرابع الثالث سنتطرق إلى 

 .ومؤشرات قیاسها في البنوك التجاریة البنكیةالبناء المعرفي إلدارة أهم المخاطر 

 معاییر تقییم كفاءة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة من منظور قیاس بعنوان : الفصل الثالث

في تقییم األداء المالي  مدخل إلىحول  المبحث األول جاء األداء تضمن ثالث مباحث،مؤشرات 

المبحث الثاني فخصص لواقع القوائم المالیة وأثرها على التحلیل المالي في البنوك، وفیما أما  ،البنوك

 . المبحث الثالث سیتضمن معاییر قیاس األداء من منظور النتائج المالیةیخص 

 وجاء  ،تقییم كفاءة إدارة األصول والخصوم لمجموعة من البنوك العمومیة بوكاالت بسكرة: الفصل الرابع

 أما، نظرة وصفیة حول البنوك العمومیة عینة الدراسة وتحلیل نشاطها الوظیفي: المبحث األولفي 

وفي  ،كفاءة البنوك عینة الدراسة في إدارة محفظة قروضها وتقییم أدائها المبحث الثاني فخصص لمعرفة

 ةتحلیل مؤشرات قیاس األداء المالي للبنوك عینة الدراسلالمبحث الثالث سیخصص األخیر 

تقدیم مجموعة من و ، ومناقشة فرضیات البحث، ستتضمن النتائج التي تم التوصل إلیها :عامةخاتمة 

  .فاق الدراسةآالتوصیات، وفي األخیر تقدیم 
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  :تمهيد

 السند عتباره، بابلد ألي الوطني االقتصاد دعم في مهما واستراتیجیا ادور  البنكي یلعب الجهاز

، ونظرا للتغیرات الحاصلة في االقتصادیة التنمیة في والمساهمة اإلنتاجیة القطاعات لتنمیة والمهم الضروري

التمویلیة أساسها الودائع التي تعتبر  البدائلیة واشتداد المنافسة خاصة في ظل البحث عن أفضل البنكالبیئة 

والتي یعتمد علیها البنك في تمویل أصوله، أي توجیه هذه الموارد إلى  ،أهم عنصر من عناصر الخصوم

یمثل  دخل نهاع ولدیتحقق من ورائها أفضل العوائد تتمثل أساسا في القروض حیث ، یأفضل استخدام

المصدر األساسي إلیرادات البنك، فكلما زادت كفاءة البنك في إدارة استثمار الموارد المالیة كلما أدى إلى 

رة األصول تحقیق هدف البنك االستراتیجي وهو تعظیم قیمة ثروة المساهمین، وعلیه هناك ترابط بین إدا

یحدد حجم ونوع القروض  ،)جانب الخصوم(وٕادارة الخصوم في البنوك التجاریة، فحجم الموارد المالیة 

  .التي یقدمها البنك لعمالئه) جانب األصول(

إدارتها ألصولها وخصومها،  كفاءة على التركیز علیها یحتم وضع في نفسها البنوك هذه وعلیه وجدت

وم، وٕادارة المیزانیة، مصطلحات للتعبیر عن فلسفات معینة تتعلق باتخاذ القرارات فإدارة األصول وٕادارة الخص

  . في كیفیة تركیب البنك میزانیته بطریقة تعظم األصول ذات العائد

في هذا الصدد سیتم عرض من خالل هذا الفصل إطار مفاهیمي عن كفاءة إدارة األصول والخصوم 

  :من خالل ثالث مباحث تتمثل في

  .مدخل عام حول الكفاءة في البنوك التجاریة: ث األولالمبح  - 

 .ماهیة إدارة األصول والخصوم ونطـاق عملها في البنوك التجاریة: المبحث الثاني - 

  .هیكل األصول والخصوم في البنوك التجاریة وأسس توظیفها: المبحث الثالث - 
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  مدخل عام حول الكفاءة في البنوك التجاریة: المبحث األول

 كیفیة في والمتمثلة األساسیة، االقتصادیة بالمشكلة الرأسمالي االقتصادي الفكر في الكفاءة مفهوم ارتبط

 أجل ومن المتجددة، األفراد ورغبات حاجیات تلبیة أجل من للمجتمع، والمتاحة المحدودة الموارد تخصیص

مفهوم  إلى التطرق بدایة المبحث هذا خالل من سنحاول ،یةالبنك المؤسسة في الكفاءة مفهوم إلى التوصل

 األخرى االقتصادیة المفاهیم بعض عن المفهوم هذا اختالف أوجه وتوضیح االقتصادیة المؤسسة في الكفاءة

 والكفاءة بازل لجنة معاییر بین یة، والعالقةالبنكمعه، كما سنتعرض ألنواع الكفاءة  تتداخل أن یمكن التي

  .البنك وخصوم أصول بإدارة یةالبنك اإلدارةفي  یعرف ما خالل من یةالبنك

  یةالبنكمفهوم الكفاءة : المطلب األول

 وتختلف ممكنة، كفاءة معینة بأقصى أهداف تحقیق هي ،مؤسسة أي في لإلدارة األساسیة الوظیفة إن

 الذي األساسي المبدأ لكن ،مؤسسة كل وٕامكانیات نشاط طبیعة بحسب المؤسسات إلیها تسعى األهداف التي

 منا یستدعي ما وهو الكفاءة، من عالیة بدرجة )خدمات أو سلع( معین إنتاج تحقیق ضرورة هو اإلدارة یحكم

  .الكفاءة لمفهوم والدقیق الواضح اإللمام

 االقتصادیة المؤسسة في الكفاءة مفهوم إلى التطرق بدایة یة سنحاولالبنكقبل التطرق لمفهوم الكفاءة 

  . بشكل عام ثم توضیح مفهوم الكفاءة على مستوى المؤسسة البنكیة

  تعریف الكفاءة: الفرع األول

  :المصطلح هذا تناولت التي التعاریف بعض یلي فیما نورد

 بجودة التضحیة دون ،للتكلفة مستوى أقلبؤسسة للم المتاحة للموارد الرشید االستخدام"ة بالكفاء یقصد

   1".المؤسسة مخرجات

یسمح  بشكل أفضلها واختیار البدائل بین المفاضلة في والرشید العقالني االستخدام "عن الكفاءة تعبر كما

 معین عملي أسلوب اختیار عند ذلك ویكون ممكنة، درجة أقصى إلى الربح تعظیم أو التكالیف بتقلیل

  2".معین هدف إلى للوصول

 .والربحیة والوقت التكلفة حیث من ممكنةلا الطرق بأفضل بالعمل القیام تعني المعنى بهذا الكفاءة إذن

 تحقیقها، المرتقب لألهداف الوصول تضمن اقتصادیة بطریقة األعمال إنجاز" أنها  على الكفاءة وتعرف

 حدودها في التكالیف إبقاء آخر وبمعنى، تكلفة أقل أو أقل هو ما كمیة نظیر أكبر على الحصول تعني وهي

  1".األقصى حدها في واألرباح الدنیا

                                                 
  .14:، ص 2006مصر، الجامعیة، الدار والتقییم، القیاس وطرق أساسیة مفاهیم :اللوجستیة الخدمات وجودة كفاءة إدریس، الرحمن عبد ثابت 1
، الملتقى الوطني حول المنظومة البنكیة في ظل التحوالت القانونیة تقییم كفاءة أداء النظام المصرفيعبد الرحیم شیبي، بن بوزیان جازیة،  2

  .1:، ص2006أفریل،  25-24واالقتصادیة، بشار، الجزائر، یومي 
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 أن على الحكم تم كلما موجبة، العالقة كانت وكلما والمخرجات، المدخالت بین یربط مفهومال هذا

   .صحیح والعكس كفاءة ذات المؤسسة

وتعظیم األرباح، وذلك بمقارنة القیم  ،تتماشى مفاهیم الكفاءة مع هدفین اقتصادیین هما تخفیض التكالیف

تقیس كفاءة الربح مدى اقتراب المؤسسة من (  المقدرة مع الحد األمثل لكل من كفاءة التكلفة وكفاءة الربح

ه نتیجة إال أن ،)تحقیق أقصى ربح ممكن عند مستوى معین من المدخالت والمخرجات والمتغیرات األخرى

وتحدیث طرق تقدیم الخدمات، زادت التكالیف في البنوك جراء  ،ارات المالیةاالبتكو  للتغیرات في التكنولوجیا

اإلنفاق المتزاید على تلك التطورات، والذي یصعب معه تخفیض التكالیف، األمر الذي یستوجب تحقیق زیادة 

   2.في معدالت األداء واألرباح بشكل أكبر من الزیادة في التكالیف

 من إال یتحقق ال األخیر وهذا للموارد، األمثل االستخدام معیار من القاانط قیاسها یتم عموما والكفاءة

 بالمراقبة تسمح والتي ،)األجل وطویلة متوسطة اإلستراتیجیة الخطة( اإلستراتیجیة اإلداریة العملیة خالل

 وتحسب المستعملة، اإلنتاج عوامل لمختلف اإلنتاجیة الكفاءة قیاس بمعنى ،اإلنتاجیة مستویات وقیاس الدوریة

  :التالیة بالعالقة الكفاءة

  المدخالت ÷ المخرجات = الكفاءة

 حتى العالیة الكفاءة تحقیق یمكن وبذلك الكفاءة، في تغیر إلى سیؤدي المقام أو البسط في تغیر أي إن

 تكون عندما تحققت) %100ة بنسب كفاءة(التامة  والكفاءة منخفضة، والمخرجات المدخالت نسبة كانت إذا

 جزء بمقدار ولو إهدار، یوجد ال عندما إال تحقیقه یمكن ال العملیة الناحیة منو  للمخرجات، مساویة المدخالت

 اإلهدار یكون عندما التامة الكفاءة تتحقق أخرى وبعبارة ،المختلفة اإلنتاجیة العملیات أثناء الطاقة من بسیط

   3.المتاحة الطاقة تساوي المحققة الطاقة نأ أي المخرجات، مع المدخالت تتساوى حیث صفرا، یساوي

  4.ویتسم المنتج بالكفاءة إذا أنتج أكبر قدر ممكن باستخدام المدخالت الفعلیة المتاحة بأقل تكلفة ممكنة

 األهداف تحقیق الموارد، أي الستعمال المثلى تعني الطریقة الكفاءة أن نستنتج سبق ما خالل من

من خالل تخفیض التكالیف وتعظیم  المقدرة، النتائج إلى البلوغ أو المتاحة الوسائلاستغالل  في سواء المسطرة

                                                                                                                                                         
، مجلة الباحث، دراسة تطبیقیة على عینة من المستشفیات - تقییم كفاءة استخدام الموارد البشریة الصحیة في المستشفیات العمومیةعرابة الحاج،  1

   34:، ص2012، 10عدد 
طبیقیة على البنوك التجاریة المدرجة في بورصة أثر قوة السوق وهیكل الكفاءة على أداء البنوك التجاریة دراسة تعز الدین مصطفي الكور،  2

مصرفیة أطروحة دكتوراه فلسفة، تخصص المصارف، قسم اإلدارة المالیة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والعمان، 

  27:، ص2006عمان، األردن، 
  334: عرابة الحاج، مرجع سابق، ص3

4 William H. Greene, The Econometric Approach to Efficiency Analysis, chapter 2 in Measurement of 
productive Efficiency and productivity change, Oxford university press, 2008, p: 100 
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 وأهداف التحقیق، شروط االعتبار بعین األخذ مع النتیجة على الحصول بكیفیة یتعلق الكفاءة فمفهوم األرباح،

  .المتاحة الوسائل واستغالل الفعالیة هما جانبین الكفاءة تضم وبالتالي

  یةالبنك تعریف الكفاءة: الثانيالفرع 

من  خاصة األخرى، االقتصادیة المؤسسات في عنه یةالبنك المؤسسات في الكفاءة مفهوم یختلف ال

في  الكفاءة قیاس عند االختالف یبرز قد ولكن المتاحة، للموارد األمثل االستغالل في والمتمثل المبدأ حیث

 باإلضافة ،البنوك طبیعة الختالف نتیجة وذلك األخرى االقتصادیة المؤسسات في عنها یةالبنك المؤسسات

   .اتهومخرجا اتهمدخال تحدید صعوبة إلى

 بین عالقة" أنها على األمثل للموارد االستغالل في المتمثل المعنى حیث من یةالبنك الكفاءة تعرف

 نفس تحقیق أو المدخالتمن  القدر نفس باستخدام المخرجات زادت إذا بحیث ومخرجاته البنك مدخالت

 ذلك دل المدخالت ممكن من قدر بأقل المخرجات تقدیم تم أو أقل مدخالت باستخدام المخرجات من القدر

  .األخرى االقتصادیة المؤسسات في الكفاءة تعریف عن یختلف ال التعریف هذا أن والمالحظ ،1"الكفاءة على

 أجل من المثلى استخداماتها في أموالها توظیف مصادر على البنوك قدرة"كما أن الكفاءة البنكیة تعني

 هي أساسیة متغیرات ثالثة بین یوازن أن البنك من ذلك المالك، ویتطلب ثروة تعظیم وبالتالي ربحها، تعظیم

  2".عالیة تشغیلیة قدرة ذو البنك یكون أن یتطلب وهذا المخاطرة، السیولة، الربحیة،

  :التجاري یتم التأكید على النقاط التالیة ولكي یتوفر كفاءة في إدارة البنك

  .مدى كفاءة المستویات المختلفة إلدارة البنك - 

  .مدى اإللتزام بالقوانین والتعلیمات الرقابیة - 

  .مدى سالمة نظم الرقابة الداخلیة بالبنك ومدى التزام العاملین بها - 

  .مدى قدرة البنك على تلبیة االحتیاجات االئتمانیة المناسبة للمجتمع - 

  .مدى كفاءة العاملین بالبنك - 

  :جانبین وتشمل كفاءة البنوك تتمثل في كفاءة إدارة أصولها وخصومها أن سبق نستنتج مما

  .المتاحة الموارد المالیة إدارة في الكفاءة - 

  .االستخداماتأوجه  وتنویع خالل توزیع من المالیة المنتجات تنویع في الكفاءة - 

                                                 
  40:، ص2000، دار الكتب، اإلسكندریة، مصر، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفیةطارق طه،  1
، أطروحة )2000- 2007(قیاس الكفاءة اإلنتاجیة في المصارف التجاریة اللیبیة دراسة تحلیلیة للمصارف التجاریة حوریة الهادي مفتاح الفقي، 2

، 2009ن، رددكتوراه فلسفة، تخصص المصارف، قسم المصارف، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة عمان، األ

   18:ص
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 یة البنك والكفاءة بازل لجنة معاییر: الفرع الثالث

 أصول بإدارة یةالبنك في اإلدارة یعرف ما خالل من یةالبنك والكفاءة بازل لجنة معاییر بین العالقة تتجلى

 دراسة خالل من یةالبنك المخاطر إدارة أهمیة وتبرز، للبنك یةالبنك المخاطر إدارة أعم وبشكل، البنك وخصوم

األهداف  بین التناقضیة العالقة في والمتمثلة البنك، إدارة على المشرف أو تواجه البنك التي المشكلة وتحلیل

  .یةالبنك الكفاءة على المعاییر هذه أثار وهي توضیح بنك ألي الرئیسیة

 اختالفات هناك إال سائر الدول، بین واالستخدامات الموارد من كثیر مسمیات في والتماثل التشابه رغم

 أسواقها بتوسع تمتاز المتقدمة الدول أن الشك، و البنوك بین واالستخدامات الموارد هذه طبیعة بین جوهریة

 بالمعاییر وااللتزام التطبیق عملیة علیها یسهل مما، والرأسمالیة النقدیة في أدواتها بالتنوع وكذا المالیةو  النقدیة

 فیما المالیة والنقدیة األدوات وقلة والنقدیة المالیة أسواقها بضیق الثالث العالم دول حین تمتاز يف الدولیة،

 .الدولیة المعاییرب وااللتزام تطبیقال في صعوبات تواجه یجعلها

 یةالبنك للكفاءة وعام شامل مفهوم تحقیق تهدف إلى بازل لجنة معاییر نإ ،القول إلى نخلص األخیر في

 بین متكافئة بوجود منافسة یسمح بشكل مخاطرها وٕادارة یةالبنك المؤسسة واستخدامات موارد بإدارة یتعلق

 االنهیارات العالم ویجنب یةالبنكو  النشاطات المالیة في دولیا ااستقرار  یتیح مما الدولیة، یةالبنك المؤسسات

  .السابقتین العشریتین خالل العالمیة المالیة األسواق شهدتها التي مثل الكبیرة المالیة

 الحكم ال نستطیع أننا أي ،یةالبنك الكفاءة على مباشر تأثیرله  لیس الدولیة المعاییر بتطبیق االلتزام ولكن

   .1مصرفیا كفء غیر أنه بازل لجنة معاییر بتطبیق ال یلتزم أو یستطیع ال بنك على

 على المقبوضة معدالت الفائدة بین الهامش تقلیل اإلنتاجیة الكفاءة زیادة على یترتب البنكي القطاع وفي

 وارتفاع االستثمار وتحفیز القروض على الطلب زیادة ذلك شأن ومن، الودائع على المدفوعة والفوائد القروض

   2.االقتصادي النمو معدالت

  أخرى اقتصادیة ومفاهیم البنكیة الكفاءة بین الفرق :المطلب الثاني

وسنحاول من خالل  واألداء الفعالیة، مثل بها الصلة وثیقة المصطلحات بعض الكفاءة مفهوم مع تتداخل

  .هذا المطلب توضیح العالقة واالختالف بین مختلف هذه المصطلحات

  والفعالیة الكفاءة بین العالقة: الفرع األول

 تعني فالفعالیة ن،ومترابطی نمختلفی المصطلحین بأن علما الكفاءة، مفهوم" الفعالیة "على یطلق ما كثیرا

 صالحیة مدى عن تعبر الفعالیة أن أي ،"نعمل؟ كیف"فتعني الكفاءة أما ،"نعمل؟ ماذا"دراكر یقول كما

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم قیاس الكفاءة االقتصادیة في المؤسسات دراسة نظریة ومیدانیة للبنوك الجزائریةقریشي محمد الجموعي،  1

  82- 80:، ص ص2007االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
  .23:حوریة الهادي مفتاح الفقي، مرجع سابق، ص 2
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 بین العالقة أي المطلوبة، النتائج على للحصول )أسالیب إنسان، معدات، مال،( المستخدمة العناصر

   .كمیتها ولیست المستخدمة العناصر

 ونسبة كمدخالت العناصر هذه بین العالقة أي المستخدمة، العناصر بكمیة فیهتم الكفاءة مفهوم أما

 للحصول للعناصر استخدام وأقل وقت بأقصر بانجاز األعمال تتم الكفاءة فإن ، لذلك)النتائج( المخرجات

  1.المرغوبة النتائج على

قدرة المؤسسة على تحقیق النشاط المخطط له وكذا الوصول إلى النتائج التي تم " بأنهاالفعالیة تعرف و 

  2."التخطیط لها

بعض خصائص المدخالت ألنها توفر المواد الخام لألموال القابلة لالستثمار، وأن  البنكیةخصوم ولل

الربح ألنها تستخدم في نهایة المطاف األموال التي تولد  المخرجاتلها بعض خصائص  البنكیةاألصول 

  .الجزء األكبر من اإلیرادات المباشرة للبنوكو 

وأولئك الذین یحصلون  الفائضلیین بین أصحاب فقط وسطاء ما البنوكوفي إطار نهج األصول، تعتبر 

؛ الودائع والخصوم األخرى هي مدخالت بنكیة مخرجاتوتعتبر القروض واألصول األخرى  بنكیة،على أموال 

من ) مع مدفوعات الفائدة(وبالنسبة لبعض البنوك الكبیرة التي تشتري في المقام األول أموالها ، لعملیة الوساطة

هو وصف كاف للناتج فهذه العملیة مودعین الكبار وتحویل هذه األموال إلى قروض، البنوك األخرى وال

ومع ذلك فإن معظم البنوك تفعل أكثر بكثیر من شراء أموالها، كما أنها توفر خدمات كبیرة  ،البنكي

  3.للمودعین، ولكن هذه الخدمات ال تحسب كنواتج في نهج األصول

 فما ذلك، الطرق لتحقیق من مجموعة ولدیها مثال مخرجاتها حجم في زیادة تحقیق ما مؤسسة أرادت فإذا

  تكلفة؟  األقل هي الهدف لتحقیق المستعملة الطریقة هل أو تكلفة؟ األقل الطریقة هي

 غیر مستوى إلى یؤدي قد الواقع في ولكن التكلفة حیث من فعاال یكون قد المنشود الهدف تحقیق إن

  4.الموارد تخصیص حیث من كفاءة أقل أو كفء

الموارد دون المساس  استخداممستویات  تخفیضأما من حیث األهداف فیقصد بالفعالیة القدرة على 

باألهداف المسطرة التي تقاس بالعالقة بین النتائج والموارد المستخدمة، في حین یقصد بالكفاءة مدى تحقیق 

  5.األهداف وبالتالي فهي تقاس بالعالقة بین النتائج المحققة واألهداف المرسومة

 كنتیجة لتفاعل ویتم المحیطة، ةالبیئ مع والتكیف األهداف تحقیق على القدرة "لیةاعبالف یقصدكما 

 داخلیة من مؤثرات علیها یؤثر وما وتنظیمیة وٕاداریة فنیة من المنشأة أو للمنظمة الكلي األداء عناصر

                                                 
  335: صعرابة الحاج، مرجع سابق،  1

2 Vincent Plauchet, Mesure et amélioration des performances industrielles, tome 2, France, 2006, p:7  
3 Allen N. Berger, David B. Humphrey, Measurement and Efficiency Issues in Commercial Banking, Zvi 
Griliches, University of Chicago, 1992, p:247 

  21:، مرجع سابق، صقیاس الكفاءة االقتصادیة في المؤسسات دراسة نظریة ومیدانیة للبنوك الجزائریة الجموعي، محمد قریشي 4
، 2001، 01، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد - مفهوم وتقییم- األداء بین الكفاءة والفعالیةعبد الملیك مزهودة،  5

  .87:ص
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 المنظمة وقدرة المرتفعة هي اإلنتاجیة البعض عند لیةفالفعا فعال، هو أهدافه یحقق الذي فالمشروع وخارجیة،

   1.التشغیلیة أهدافها تحقیق على المنظمة قدرة هي أو البیئة مع التكیف على

إن الفعالیة في هذا السیاق تعني إمكانیة تحقیق الهدف والوصول إلى النتائج التي یتم تحدیدها مسبقا، 

لذلك لكي  ،یراد الوصول إلیها في وقت محدد ومواصفات معینة) أو نتیجة(وٕان الهدف عبارة عن نقطة نهایة 

  2.تتمكن المؤسسة من تحقیق أهدافها فإن هذه األهداف یجب أن تكون محددة بشكل دقیق وواضح

وهنا نشیر إلى اختالف مفهوم الكفاءة عن مفهوم الفعالیة، حیث أن الفعالیة تركز على نقطة النهایة 

ومن ناحیة أخرى فإن  ،هذه النقطةبینما الكفاءة تهتم بالكیفیة التي یمكن بها البلوغ  ،الواجب الوصول إلیها

لیة لیستا متنافستین تتفاعالن مع بعضهما البعض، وهذا یعني أن هناك ترابطا بین الكفاءة والفعاالكفاءة 

  :ویمكن تلخیص وتوضیح أكثر للفرق بین المصطلحین في الجدول الموالي ،3والفعالیة

  المؤسسة االقتصادیة في والفعالیة الكفاءة بین الفرق): 1(الجدول رقم 

  الكفاءة عالیة  الكفاءة منخفضة  

لموارد غیر جید لاستخدام أهداف مناسبة،   الفعالیة عالیة

تقدیم منتجات أو خدمات یرغب  النتیجة ة،المتاح

  .فیها العمالء ولكن مرتفعة الثمن

ارد لمو لجید اختیار  ة،ف مناسبأهدا

منتجات ذات جودة عالیة النتیجة  ،المتاحة

  .وسعر مناسب یتفق مع رغبات العمالء

الفعالیة 

  منخفضة

لموارد لسیئ  ، استخدامأهداف غیر مناسبة

النتیجة هي منتجات أو خدمات  ،المتاحة

  .منخفضة الجودة وال تتفق مع رغبات العمالء

جید  ، استخدامأهداف غیر مناسبة

النتیجة هي منتجات ، ارد المتاحةمو لل

سعر مناسب وال تتفق مع رغبات  ذات

   .العمالء

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على:المصدر

 147:سابق، ص مرجع إدریس، الرحمن عبد ثابت  

Zala Virambhai, A study of productivity and financial efficiency of textile industry of India, Thesis for the 
degree of doctor of  philosophy in commerce, Saurashtra University, Gujarat state, India, January 2010, p:115 

إن هذین المفهومین مترابطان ومتداخالن خاصة إذا نظرنا إلى المؤسسة ككل، إال أننا لو نظرنا إلى 

حد المسؤولین في الجزئیات المكونة للمؤسسة فیمكن أن نالحظ اإلختالف بینهم، فمثال یمكن أن یكون أ

                                                 
  .17:الفقي، مرجع سابق، ص مفتاح الهادي حوریة 1
لملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة  واقع و تحدیات، ، مداخلة مقدمة تقییم كفاءة األداء في القطاع المصرفيصالح خالص،  2

  .387:ص، 2004دیسمبر  15و 14كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة جامعة الشلف، الجزائر، یومي 
3 Gwahula Raphael, Measuring efficiency, effectiveness and performance of Tanzanian commercial banks: A 
two stage analysis, working paper in European Journal of Business and Management, Vol.5, No.7, 2013, p:169 
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نه إالمؤسسة فعاال ویستطیع أن یحقق الهدف أو األهداف المحددة له، إال أنه أقل كفاءة من مسؤول أخر، إذ 

   1.یحتاج لتحقیق هذه األهداف إلى تكلفة أكبر أو وقت أطول

مجمل أن الكفاءة قد ال تكون شرطا أساسیا لتحقیق الفعالیة، حیث أن المؤسسة قد تحقق  ونخلص إلى

أهدافها دون أن تكون كفأة، فقد یحدث زیادة في مدخالت المؤسسة لكن دون اإلستخدام األمثل لها، أي 

 االنخفاضإستخدامها جزئیا أو یحدث زیادة المخرجات من مدخالت معینة وهذا یؤدي إلى تحقیق الفعالیة مع 

ین المدخالت والمخرجات، أي القدرة في الكفاءة، فالكفاءة في هذه الحالة تعني الوصول إلى أفضل عالقة ب

على تحقیق أقصى المخرجات من مدخالت محددة، أو القدرة على تحقیق الحجم نفسه من المخرجات 

  .باستخدام أدنى قدر من المدخالت

، فإذا كانت جمیع البنوك ذات كفاءة البنكیةكما یتم ربط عدم الكفاءة بحجم ومستوى تكالیف الخدمات 

، فمن المناسب دراسة التغیر التقني ونمو البنكیةمتساویة تقریبا، كما یفترض في معظم دراسات التكالیف 

 أعلى، تكون لدى البنوك تكالیف الحاالتوفي العدید من  ،اإلنتاجیة بمرور الوقت باستخدام البیانات للبنوك

ویمكن أن یكون تبدد التكالیف نتیجة لعوامل كثیرة،  ،من البنوك األخرى التي لدیها مزیج مماثل من المنتجات

معدالت فشل أكبر بكثیر من البنوك منخفضة التكلفة شهدت البنوك ذات التكلفة العالیة ، فمنها عدم الكفاءة

  2.ا أعلى األرباحومجموعة من البنوك المنخفضة التكلفة كانت مستقرة وحققت دائم

  العالقة بین الكفاءة وتقییم األداء: لفرع الثانيا

أو جزء من عملیة الرقابة باعتبارها تنصب على  ن أن عملیة تقییم األداء مرحلةالكثیر من الباحثی یرى

اإلنجازات المحققة في المؤسسة، فتقییم األداء یتوقف عند مقارنة النتائج الفعلیة مع المؤشرات المرجعیة ثم 

إصدار حكم بشأن أداء المؤسسة، أما الرقابة فهي باإلضافة إلى عملیة تقییم األداء في حد ذاتها تتضمن 

  .3اتخاذهارافات إن وجدت لتحدید أسبابها وكذا التدابیر الواجب أیضا دراسة اإلنح

نه ال یمكن استبعاد الكفاءة والفعالیة عن أیمكن القول و  ،الكفاءة والفعالیة على السواء كما أن األداء هو

من الزمن یة لسنوات عدیدة والفعالاءة كفة والفعالیة، وقد تم استخدام الفاألداء هو نتاج الكفاء ،بعضالا مبعضه

  4:في قیاس األداء، أي أن

  تقدیرات الفعالیة xتقدیرات الكفاءة = األداء العام 

                                                 
  389:ص، صالح خالص، مرجع سابق1

2 Allen N. Berger, David B. Humphrey, op.cit, p:254 
  95:ص عبد الملیك مزهودة، مرجع سابق،3

4 Gwahula Raphael, op;cit, P:196 
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 في مؤثر دور البنوك من هذه به تحظى لما ومتزایدة بالغة أهمیة التجاریة البنوك في األداء لتقییم إن

 لدور وثانیا أوال، المختلفة القطاعات االقتصادیة لتمویل الالزمة الموارد من توفره لما ذلك االقتصادي، المسار

 مدى على الحكم ثم ومن التجاري، للبنك المتاحة الموارد باستخدام الكفاءة تحقیق في األداء تقییم عملیة

 شامل يئانتقا وتحلیل فحص یعني األداء تقییم مفهوم فإن لذلك ،لها المخطط األهداف تحقیق في نجاحه

 ،الموارد واقتصادیة كفاءة من التحقق بهدف والمادیة البشریة الموارد واستخدام وطرق التشغیل وأهداف لخطط

   1.لها المرسومة والخطط األهداف تحقیق إلى ذلك یؤدي بحیث استخدام، واستخدامها أفضل

 ومقارنتها باألهداف المتحققة النتائج قیاس مستهدفا ،البنك نشاط على للتعرف تستخدم أداة" أنه أو

   2"بمعالجتها الكفیلة الوسائل تحدید مع أسبابها وتحدید االنحرافات على التعرف بغیة مسبقا، المخططة

   3:هما مظهرین فتقییم األداء یوضح

 .األداء فعالیة بتقییم ویعرف المخططة، أو المقررة األهداف تحقیق مدى بقیاس یتعلق :األول

 كفاءة بتقییم ویعرف األهداف تلك لتحقیق اتبعت التي األسالیب وكفاءة مالئمة بمدى یتعلق :الثاني

   .األداء

 ویطلق المتحقق، ومستواه األداء مابین یربط مفهوم هو األداء كفاءة بأن القول یمكن السیاق هذا ضمن

 األخیر هذا ویعرف المحددة، والمهام األعمال إنجاز بها یتم التي الكفاءة تحدید لغرض األداء تقییم على ذلك

 الواجبات تأدیة مستوى ومقارنة العامل أداء أهداف تحقیق نتائج على األحكام وٕاصدار لقیاس بأنه عملیة

  4.مستقبلیة عمل خطة لوضع وصوال بالحاضر الماضي مقارنة طریق عن عاتقه على والمهام الملقاة

 مؤشر أو مقیاس عن تعبر الكفاءة وأن ،الكفاءة من مفهوم وأوسع أشمل األداء مفهوم أن إلى نخلص

 عملیة ألن، والمقاییس المؤشرات من وغیرها الفعالیة مقاییس أو اإلنتاجیة المقاییس بقیة مثل مثلها لألداء

  . المؤسسة هذه أداء تقییم في جزئیة عملیة هي للمنشأة الكفاءة قیاس

  واألداء والفعالیة الكفاءة بین العالقة: الفرع الثالث

 المختلفة تعكس األبعاد مفاهیم هي (الكفاءة، الفعالیة، األداء، ذكرها الوارد المفاهیم أن سبق مما یتضح

 وتأدیته إنجاز العمل زاویة من لها نظرنا فإذا اإلنتاجیة، العملیة ضمنها من) الوظیفیة المهام إنجاز لعملیة

 فإن األهداف المحددة تحقق مدى زاویة من نظرنا إذا أما األداء، إلى یشیر ذلك فإن المطلوب الوجه على

 األمر األهداف فإن هذه تحقیق فیها یتم التي بالكیفیة یتعلق المنظور كان إذا أما الفعالیة، على ینسحب ذلك

 مدى فعالیته ومعرفة األداء تقییم هي الفحص قید المسألة كانت إذا أما بالكفاءة، یتعلق الحالة هذه في

                                                 
  26:ص ،حوریة الهادي مفتاح الفقي، مرجع سابق 1
 27:، صالمرجع السابق 2
أطروحة دكتوراه علوم،  ،- التجربة المالیزیة نموذجا - التمویلیة للنظام المصرفيدور آلیات التمویل اإلسالمي في في رفع الكفاءة ، ساعد ابتسام 3

   8:ص، 2017- 2016نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، : كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، تخصص
  .388:ص خالص، مرجع سابق، صالح4
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 بینما ،صحیحة بطریقة األعمال أداء هي فالكفاءة ،1وتقییمه األداء بكفاءة ویتعلق یتضمن ذلك فإن وكفاءته

 لنتمكن وتعریفها وتحدیدها الصحیحة األعمال معرفة من لنا بد ال لذلك األعمال الصحیحة، أداء هي الفعالیة

 هو األداء أن أي صحیحة، بطریقة الصحیحة األعمال أداء هي والكفاءة الفعالیة نإلذلك ف أدائها، معرفة من

 تتحقق الفعالیة نإف لذلك باإلدارة، الكفاءة وترتبط بالقیادة، الفعالیة ترتبط حیث الكفاءة والفعالیة، بین الجمع

 تخطیط هناك یكون عندما الكفاءة وتتحقق محددة، وٕاستراتیجیات وأهداف واضحة رؤیا یكون هناك عندما

 تجد ال واألهداف الرؤى نإف ،كفاءة یوجد وال فعالیة هناك یكون وعندما ومتابعة، ورقابة للوقت وٕادارةوتنظیم 

 وضوح بدون ولكن تنجز األعمال نإف كفاءة ووجود فعالیة وجود عدم حالة وفي صحیحة، بصورة یحققهامن 

  .األهداف

  یةالبنك الكفاءة أنواع :المطلب الثالث

 خالل من لمخرجاتها المؤسسات البنكیة إنتاج كفاءة قیاس جهود فإن اإلنتاجیة الكفاءة إلى باإلضافة

لیه ضمن إالنطاق وهذا ما سنتطرق  كفاءة الحجم، كفاءة تتضمن المفاهیم من عدد تطویر إلى قادت مدخالتها

 .هذا المطلب

  اإلنتاجیة الكفاءة: الفرع األول

 البنك أن االعتبار بعین أخذنا للتكالیف، وٕاذا الكلیة بالكفاءة البنكیة المؤسسة في اإلنتاجیة الكفاءة تعرف

 الكفاءة فإن ،متنوعة بنكیة خدمات إلنتاج المال ورأس عمل من اإلنتاج عناصر تستخدم إنتاجیة مؤسسة

 المؤسسة في اإلنتاجیة الكفاءة أن القول ویمكن االقتصادیة، المؤسسة في عنها تختلف ال للبنك اإلنتاجیة

 وبأقل اإلنتاج عناصر من ممكن حجم بأقل المخرجات من معین إنتاج حجم ستطیعت عندما تتحقق البنكیة

 2.الوقت نفس في صیةیالتخص والكفاءة التقنیة الكفاءة یحقق عندما أي ،تكلفة

  :التقنیة أو الفنیة الكفاءة: أوال

 أو ،المخرجات من مستوى أعظم إلنتاج المدخالت من معین مستوى استعمال على البنك قدرة تقیس

 األقل المدخالت اختیار خالل من المدخالت من مستوى أدنى باستخدام المخرجات من معین مستوى إنتاج

 الحقیقیة والقدرة المحقق اإلنتاج مستوى بین االنحراف قیاس على تركز الفنیة الكفاءة فإن وبالتالي، تكلفة

  .لإلنتاج

  

  

                                                 
   10:سابق، صساعد ابتسام، مرجع  1
  :لمزید من التفاصیل أنظر  2

  19،20:ص ص، ساعد ابتسام، مرجع سابق - 

  86- 81: الجموعي، مرجع سابق، ص ص محمد قریشي - 
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  التخصیصیة الكفاءة :ثانیا

 وتنخفض ،هاأسعار  االعتبار بعین األخذ مع للمدخالت األمثل المزیج استعمال على البنك قدرة تقیس

 تخفیض إلى المؤدیة المدخالت نسبة عن مختلفة المنظورة المدخالت نسبة تكون عندما التخصیصیة الكفاءة

 .مردودیة األكثر النشاطات في المدخالت تخصیص على القدرة بقیاس تسمح وبالتالي المدخالت، تكلفة

  النطاق  الحجم وكفاءة كفاءة :الفرع الثاني

  الحجم كفاءة :أوال

اقتصادیات الحجم بحجم المؤسسة، فكلما زاد حجم المؤسسة أو أحد عناصرها تنخفض التكلفة  ترتبط

 عند تكالیفه في التوفیر عدم أو التوفیر إلى البنك في الحجم كفاءة الوحدویة لإلنتاج والعكس صحیح، وتشیر

  1.ثابت مدخالت بمزیج االحتفاظ مع حجم المنتجات زیادة

ذلك أن التوسع في  ،ن اقتصادیات الحجم تمثل أهم عوامل زیادة األرباح في المؤسسة البنكیةإمن ثم ف

من خالل توزیع التكالیف الثابتة ا فرصة الحصول على تكالیف أقل حجم المؤسسة وحجم عملیاتها یمنحه

تستخدمها، أي أنها على قاعدة أوسع، فالمؤسسة في األجل الطویل تستطیع تغییر جمیع عناصر اإلنتاج التي 

تستطیع أن تزید من طاقتها اإلنتاجیة بنسب مختلفة، ولهذا فإن تكالیف اإلنتاج في األجل الطویل تصبح كلها 

متغیرة وتسمح بزیادة حجم المؤسسة بنسبة أكبر من نسبة الزیادة في عناصر اإلنتاج المستخدمة، ویطلق على 

لة الحجم، إال أن هذه الزیادة ال یمكن أن تستمر إلى ما ال هذه الظاهرة مبدأ اقتصادیات الحجم أو مبدأ غ

ویتم قیاس  ،نهایة بل تبدأ في االضمحالل عند حد معین وهو الحد الذي تبغ عنده المؤسسة الحجم األمثل

كفاءة الحجم من خالل غلة الحجم التي تعتبر مقیاسا للتغیر النسبي في اإلنتاج إلى التغیر النسبي في 

لما زادت هذه النسبة عن الواحد دل ذلك على كفاءة الحجم كج ومدى اختالفها عن الواحد، فعناصر اإلنتا

  . وكلما انخفضت دل ذلك على الالكفاءة

من الناحیة النظریة تسمح وفرات الحجم للمنشآت الكبیرة بتقدیم خدمات وتقدیم منتجات بمتوسط تكلفة ف

اإلنتاج تنتشر تكالیف المدخالت الثابتة على كمیة أكبر من أقل من المنشآت األقل حجما، فكلما تغیر وارتفع 

  2.اإلنتاج وینخفض متوسط التكالیف لكل وحدة

  :النطاق كفاءة:ثانیا

 من وتقاس منتجاتها، تنویع على األخیرة هذه قدرة مدى عن البنكیة المؤسسة في النطاق وفرات تعبر

  .معا أكثر أو منتجین إنتاج نتیجة التكالیف في االدخار نسبة خالل

                                                 
1 Jason Allen & Ying Liu, Efficiency and economies of scale of large Canadian banks, working paper, Bank of 
Canada, may 2005, p: 5. 
2 J. L. Stimpert, Judith A. Laux, Does Size Matter? Economies of scale In The Banking Industry, Journal of 
Business and Economics Research, Vol 9, N 3, The clute institute, USA, 2011, p:48  
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 :كالتالي النسبة هذه فتكون ،)ب(و ) أ(منتجین ینتج ما بنك أن فلنفرض 

 المنتج إنتاج تكلفة/ ] )ب+أ(المنتج إنتاج تكلفة ]– )ب(المنتج  إنتاج تكلفة + )أ(المنتج إنتاج تكلفة[ [

  )ب+أ(

 تكالیف أن أي الصفر، من أكبر النسبة هذه تكون أن البد ،النطاق وفرات كفاءة البنك هذا یحقق ولكي

  .حدى على منتج كل إنتاج تكلفتي مجموع من أقل تكون معا المنتجین إنتاج

اتجهت البنوك للدخول إلى األسواق المالیة من أجل االقتراض ووجدت نفسها في منافسة حادة لجذب 

عن طریق تنویع  عمالء جدد بینها وبین باقي المؤسسات المالیة وهذا ما أدى بالبنوك إلى توسیع منتجاتها

محفظتها المالیة والقیام بخدمات حدیثة غیر الخدمات التي كانت تقوم بها وهي الخدمات التقلیدیة، وقد 

في  االدخار، أي "باقتصادیات النطاق"استطاعت بفضل هذا التنوع في المنتجات والخدمات تحقیق ما یعرف 

   1.اع من المنتجاتنفس المدخالت إلنتاج عدة أنو  استخدامالتكالیف من خالل 

وتكلفة إنتاج مجموعة  ىحیث تقوم وفرات النطاق على المقارنة بین تكالیف اإلنتاج لكل منتج على حد

یقال أن  جموع تكلفة إنتاج كل منها على حدىمنتجات، فإذا كانت تكلفة إنتاج مجموعة منتجات أقل من م

   2.للمؤسسة اقتصادیات النطاق

، ویخفض بذلك تكلفته البنكیةوعلیه فإن البنك یستطیع أن یوسع نطاق أعماله ویرفع مجال عملیاته 

المتوسطة عن طریق تحوله إلى بنك كبیر بداللة مزیج منتجاته، ویرفع حجمه دون الضرورة لفتح مزید من 

إذا كان بإمكان البنك تحقیق  الفروع بل من خالل توسیع النطاق في المنطقة الجغرافیة المتواجد بها، وبالتالي

ادخار على مستوى التكالیف من خالل التنویع في الخدمات والمنتجات المقدمة فإن هذا البنك حقق وفرات 

  3.النطاق

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Robert De Young, Measuring bank cost efficiency: don’t count on accounting ratios, financial practice and 
Education review, USA, 1997, p:29 

  20:ساعد ابتسام، مرجع سابق، ص 2
  70:قریشي محمد جموعي، مرجع سابق، ص 3



 

  

14 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

  ماهیة إدارة األصول والخصوم ونطـاق عملها في البنوك التجاریة: المبحث الثاني

، وأصبح والبنكیةتحظى إدارة األصـول والخصـوم باهتمام خاص ومتمیز لدى مختلف المؤسسات المالیة 

باعتبارها أهم األنشطة التي یلزم القیام بها ومتابعتها لضمان  ،ینظر إلیها لدى متخذي القرارات والمحللین

  .في األجل الطویل تحقیق معدالت نمو مقبولة، بل وحتى لضمان بقاء المؤسسة ذاتها في السوق

، المالیة إدارة المخاطر أجل من لدیها العمومیة للمیزانیة خاص على هذا األساس تولي البنوك اهتمام

 األهمیة حاسمة والخصوم مسألة لألصول السلیمة فاإلدارة الربح، تحقیق سبیل في المخاطر كافة وتتحمل

  .وٕادارتها المالیة المخاطر في تقییم البنوك هذه لمساعدة

ماهیة إدارة ل المطلب األولیخصص  ،من هذا المنطلق ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى ثالث مطالب

یتم عرض اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم  األصول والخصوم وتطورها التاریخي، أما المطلب الثاني

ومسؤولیات لجنة  أدوارالثالث یقدم ألصوله وخصومه، والمطلب  البنك إدارة في المؤثرة وأهدافها والصعوبات

  .إدارة األصول والخصوم

  )تعریفها وأهمیتها - تطورها التاریخي(إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة  :المطلب األول

نتناول في هذا المطلب عرض تاریخي للمناهج التي تستخدمها البنوك التجاریة قي إدارة األصول 

  . إدارة األصول والخصوم لمفهوم وأهمیة وعیوب كل منهج، كما سنتطرقوالخصوم، وتحلیل مزایا 

  إدارة األصول والخصوم التطور التاریخي لمناهج : الفرع األول

 اعتمدت البنوك التجاریة عدة مناهج عند إدارة میزانیتها وقد مرت هذه المناهج بعدة مراحل متمثلة

  :فیمایلي

  ) مرحلة مابین الثالثینات والخمسینات(منهج إدارة األصول : المرحلة األولى: أوال

سمح للنظام  الذي، 1933یرى البعض أن بدایة التطور هو صدور قانون الكونجرس األمریكي سنة 

الفیدرالي في الوالیات المتحدة األمریكیة أن یضع لوائح منظمة لسعر الفائدة المدفوع على الودائع  البنكي

ن القانون قد صدر لیحد من شدة المنافسة بین البنوك األمریكیة على سعر الفائدة، وذلك بهدف زیادة أألجل، و 

ون استطاعت البنوك خالل هذه الفترة أرباح البنوك وتقلیل المخاطر التي تتعرض لها، بناءا على هذا القان

الحصول على أموال قلیلة التكلفة ولكن كانت المشكلة في جانب األصول وهي كیف یمكن استثمار هذه 

   1.األموال

                                                 
 دكتوراه أطروحة، إستراتیجیات إدارة مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بأصول وخصوم البنوك التجاریة المصریةعبد العاطي الشین محمد منسى، 1

   37:، ص1997، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة،  لفلسفة



 

  

15 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

التزاماتها على أنها ن معظم البنوك كانت تأخذ إفقبل الستینات كانت إدارة الخصوم أمرا منظما قانونیا، إذ 

تركیز على تحقیق المزیج األمثل لألصول والتركیز على إدارة األصول كان یرجع ، ومن ثم الأمر مسلم به

  1:لسببین

  ودائع (من موارد البنك یتم الحصول علیها عن طریق الودائع القابلة للسحب بالشیكات  %60أن

وكانت ال تدفع عنها فوائد وال تشكل أیة ضغوط على البنك، وتعتبرها البنوك متغیر خارجي ال  ،)تحت الطلب

  .یمكن التحكم فیه

  أسواق القروض لمدة یوم"Over Night Loan " لم تكن تطورت بعد، إذ كان نادرا ما تلجأ البنوك

 .إلى االقتراض من بعضها البعض لمقابلة احتیاجاتها من النقدیة

  2:مالمح وسمات هذا المنهج مایلي ومن أهم 

  زمة لمواجهة متطلبات السیولةالالاالهتمام بتكوین االحتیاطات. 

  االهتمام بتجنیب جزء من األموال المتاحة لدى البنك لالستثمار في األصول الثابتة مثل المباني

 .والمعدات الالزمة ألداء البنك لنشاطه

  نظرا  ،ة الربحیة وعالیة المخاطرالقروض واألسهم عالیانخفض االهتمام نسبیا باالستثمارات في

زمة لسداد الودائع الالن التوجه األساسي لدى البنوك تركز على االهتمام بتوفیر السیولة أل

الخاصة بالعمالء وكسب ثقتهم، أما هدف الربحیة فیأتي في المرتبة الثانیة وهو األمر الذي 

  .والیرجع إلى انخفاض تكلفة الحصول على األم

   3:نه یؤخذ علیها مایليأوتعتبر هذه الطریقة إلدارة األصول والخصوم طریقة مباشرة وسهلة التطبیق، إال 

  .عدم تلبیتها لهدف الربحیة واالهتمام بالسیولة أوال - 

  .ال توجد سیاسة واضحة ومستقرة لالستثمار في جانب األصول - 

 .ومخاطر سعر الفائدةال تقدم حال فیما یتعلق بالربط بین عوائد البنك  - 

  ):مرحلة الستینات(منهج إدارة الخصوم : المرحلة الثانیة :ثانیا

ترتب على إلغاء القانون الذي أعطى الصالحیة للنظام الفیدرالي وضع أسعار الفائدة، بحیث أصبح 

تأثر  مع بدایة الستینات، و یتحدد في ضوء تالقي قوى العرض والطلب على األموال في األسواق األمریكیة

االقتصاد األمریكي بانخفاض الضرائب وتحولت البنوك كنتیجة لذلك إلدارة خصومها، حیث كانت القروض 

واالستثمارات مربحة الرتفاع أسعار الفائدة خالل تلك الفترة، مما دفع البنوك إلى البحث عن مصادر لألموال 

                                                 
، رسالة ماجستیر في )الصیرفة الشاملة عالمیا ومحلیا(البنوك الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي المصري، رشدي صالح عبد الفتاح صالح،  1

 .111:، ص2000 -  1999االقتصاد، كلیة الحقوق، اإلسكندریة، 
 38: عبد العاطي الشین، مرجع سابق، ص 2
، رسالة معوقات استخدام البنوك التجاریة المصریة لألدوات المالیة الحدیثة في إدارة األصول دراسة تحلیلیةمحمد أحمد لطفي عبد العظیم أحمد،  3

  .88:ص، 2002ماجستیر في إدارة األعمال، كلیة التجارة، جامعة قناة السویس، مصر، 
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العائد المتوقع على االستثمار سواء في السندات قل من أفي صورة ودائع مهما كانت تكلفتها ألنها في الغالب 

   1.واألذون الحكومیة أو قروض االستثمار

) الودائع(وعجز المصادر التقلیدیة  تینات والسبعیناتخالل فترة السلب على القروض تزاید الطل كان

قبل لم تكن إدارة ف ،على تعجیل انتقال اهتمام إدارات البنوك إلى جانب الخصوم أثرللبنوك عن مواجهة ذلك، 

  2:الخصوم متطورة واعتبرت البنوك خصومها على أنها ثابتة ال یمكن التحكم فیها بسبب

یدفع علیها فوائد، بالتالي ال وجود  غلب موارد البنوك تتألف من الودائع الجاریة التي الأمعظم و  أن - 

  ).أسعار الفائدة على الودائع(للمنافسة السعریة 

 .تكن متطورة، وهذا لمحدودیة الحصول على موارد أخرىسوق مابین البنوك لم  - 

أصبحت أكبر البنوك في الوالیات المتحدة األمریكیة تستخدم أكثر األسواق المالیة، إذ  1960منذ سنة 

بدأت بالبحث عن المصادر الالزمة لتمویل النمو في أصولها المغلة للدخل حسب الحاجة الالزمة للبنك، وهذا 

وقد اتصفت . یدة إلدارة الخصوم، من خالل إصدار شهادات اإلیداع باألسعار السائدةما أعطى مرونة جد

لزیادة ٕاخفاقها في االعتراف بأن المصادر غیر التقلیدیة التي لجأت إلیها و  الفلسفة بضعف أساسي،هذه 

اقتناء  ذلك ارتفاع تكلفةلفرة في كل األوقات وبأسعار مقبولة، وكان نتیجة أصولها لیست بالضرورة متو 

    . األصول التي لم یكن عائدها أحیانا معادال لتكلفة تمویلها

قائمة  فأصبح التركیز خالل فترة الستینات والجزء األول من السبعینات على إدارة الخصوم كمنهج إلدارة

شهادات اإلیداع، فوائض الحكومات (فإدارة الخصوم تعني ممارسة البنك لشراء األموال  المركز المالي،

وٕاقراضها لتحقیق األرباح، وانتشر مصطلح إدارة الهامش في إدارة األصول  ،)الخ ...ألوراق المالیة والتجاریةوا

  3.واالتجاه إلى سیاسات مرنة في تسعیر الفائدة على القروض والودائع، والخصوم

  :نه یؤخذ على هذا المنهج بعض االنتقادات منهاأإال 

 وهو أمر في صالح المجتمع ولیس في صالح البنوك زیادة حدة المنافسة في جذب الودائع. 

 احتمال انخفاض حجم السیولة نظرا لزیادة الطلب على القروض. 

  مقبولة وهو فرض لیس صحیحا في  فر األموال في المجتمع بتكلفةیعتمد هذا المنهج على فرض تو

 .األحوال كل

  

 

                                                 
 .38:عبد العاطي الشین محمد منسى، مرجع سابق، ص1

2 P.Madhu, Sudana Rao, Asset Liability Management of banks and financial institutions, 
http://riskarticles.com/199/, consulter le 30/01/2016 

  64:، ص2002، بیروت، لبنان، بحوث في التوریق وٕادارة الموجودات والمطلوبات والرهوناتاتحاد المصارف العربیة، 3
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  )السبعینات مرحلة(منهج إدارة األصول والخصوم : المرحلة الثالثة: ثالثا

بدأ االتجاه إلى هذا المنهج في السبعینات، حیث أدى زیادة معدالت التضخم وتذبذب أسعار الفائدة 

   1.وأسعار الذهب والصرف عالمیا إلى اهتمام البنوك التجاریة بإدارة كل من جانبي األصول والخصوم معا

األسباب أهمها عدم استقرار أسعار عمالت شهدت هذه الفترة تذبذبات كثیرة في أسعار الفائدة للعدید من 

، وبدایة التضخم العالمي المصاحبة ألزمة الطاقة العالمیة أثناء حرب الموقعة على اتفاقیة بریتن وودز الدول

، ومع الركود "بتطایر هامش سعر الفائدة"واجهت البنوك خالل هذه الفترة ما یسمى و  ،1973كتوبر أ

   2.ك لالهتمام بكال جانبي المیزانیة وظهر منهج إدارة األصول والخصومالقتصادي العنیف اضطرت البنو ا

وقد أدى االنتقال من االعتماد الكلي على األصول في إدارة السیولة إلى االعتماد على كل من األصول 

ففي جانب األصول انخفضت  ،والخصوم معا إلى تغیر هام في تركیبة أصول البنوك التجاریة والتزاماتها

وقد كان من أهم نتائج هذا  ،األصول السائلة وشبه السائلة، لكن في المقابل زادت أهمیة القروض أهمیة

  .لن یكون متاحا لو بقي االعتماد مركزا على سیولة األصول فقط األرباحالتحول حدوث تحسن في 

  )اآلنمرحلة الثمانینات حتى (منهج إدارة محفظة األصول والخصوم : المرحلة الرابعة: رابعا

بدأت البنوك تطبق هذا المنهج منذ بدایة الثمانینات، وهو امتداد للمنهج السابق، فقد ازدادت التغیرات 

س أالبیئیة ممثلة في تكنولوجیا المعلومات والقوانین والضوابط الرقابیة، تذبذب أسعار الفائدة وضوابط كفایة ر 

صعوبة، وهي الفترة التي بدت فیها البنوك الكبیرة  المال، لهذه األسباب أصبحت إدارة األصول والخصوم أكثر

في العالم مهددة باألزمات بسبب مشكلة المدیونیة الدولیة، فقد شهدت عودة إلى االهتمام بالسیولة للتعایش مع 

   3.أزماتها المتوقعة

تطور منهج إدارة األصول والخصوم بحیث أصبح ال یعني مجرد إدارة كل عنصر من عناصر األصول 

صل أو التزام كأحد عناصر ألخصوم على حدى، ولكن تدار بطریقة متكاملة ومتجانسة، بمعنى كل وا

 ،ن العالقة لیست عالقة حسابیة وٕانما عالقة دالیة، ألالخصوم داخل المحفظة یؤثر على جودة المحفظة ككل

  .لیس كجزءوعلیه تصبح إدارة األصول والخصوم عبارة عن النظر إلى قائمة المركز المالي ككل و 

بالنظر إلى تطور مناهج إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة یوضح أن كل من هذه المناهج نشأ 

 ،)تخفیض سعر الفائدة، تخفیض الضرائب، تضخم، كساد، قرارات حكومیة(نتیجة ظروف اقتصادیة معینة 

، وٕانما یتحتم على إدارة آخرن إتباع منهج معین في إدارة أصول وخصوم البنك لیس مفضل على إوبالتالي ف

                                                 
، مركز البحوث والدراسات التجاریة، كلیة برنامج إدارة األصول والخصوم مع التأكید على إدارة الفجوةالدسوقي حامد أبو زید، عبد العاطي الشین،  1

 2:، ص1999قاهرة، مصر، التجارة، جامعة ال
 .40:عبد العاطي الشین محمد منسى، مرجع سابق، ص 2
  .41:المرجع السابق، ص  3
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البنك أن تدرس الظروف والقرارات االقتصادیة الخارجیة من اتجاهات سعر الفائدة والتضخم والعرض والطلب 

  . على األموال وتستخدم األسلوب الذي یناسب هذه الظروف

  ة األصول والخصوم في البنوك التجاریةتعریف إدار : الفرع الثاني

إدارة األصول والخصوم هي جزء ال یتجزأ من عملیة اإلدارة المالیة ألي بنك تجاري وتهتم بإستراتیجیة 

إدارة المیزانیة العمومیة التي تنطوي على مخاطر ناتجة عن التغیرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف 

مخاطر الثالث تشكل جوهر إدارة األصول والخصوم، باإلضافة إلى ووضعیة السیولة في البنك، فهذه ال

مخاطر االئتمان، كما تسعى إلى تحقیق عائد مناسب مع المحافظة على فائض من األصول یكون أكبر من 

 ،مع األخذ بعین االعتبار معدالت أسعار الفائدة وقدرة البنك على الحصول على العوائد المناسبة ،الخصوم

  1.عداد لتحمل المخاطر، كما تسمى إدارة األصول والخصوم بإدارة الفائضودرجة االست

  :هذا التعریف یبین أن إدارة األصول والخصوم هي محاولة لمطابقة األصول والخصوم من حیث

 .أجال االستحقاق - 

 .جل تخفیض خطر سعر الفائدة وخطر السیولةأاألصول والخصوم الحساسة لسعر الفائدة من  - 

بأنها وظیفة أو "ریقة بإدارة األصول والخصوم، حیث تتدخل في مجاالت واسعة وتعرف وتعرف هذه الط

سعر الصرف وكل ماله عالقة بالدائرة  مخاطر أسعار الفائدة، السیولة،: أداة لتسییر المخاطر المالیة

 ،المسطرةة البنكیة وذلك بتعریف وتوضیح األهداف أكذلك تتدخل في إدارة األموال الخاصة للمنش ،المالیة

 2".وعلیه فإدارة األصول والخصوم تقوم بإدارة التوازن العام للمیزانیة

كما یمكن القول أن إدارة األصول والخصوم هي إدارة عناصر میزانیة البنك بما یغطي جمیع مخاطر 

بین مع مراعاة الموائمة  مخاطر أسعار الصرف، السوق منها مخاطر تقلبات أسعار الفوائد، مخاطر السیولة

  :ما یلي

 .صافي دخل الفوائد ویرتبط ببعد محاسبي وزمني وتشغیلي وتكتیكي في األجل القصیر - 

 .القیمة االقتصادیة لحقوق الملكیة وترتبط ببعد اقتصادي استراتیجي في األجل الطویل - 

المخاطر ٕادارة إدارة توقیت وقیمة التدفقات النقدیة في البنوك و  "على أنها والخصوم األصول إدارة وتعرف 

المترتبة علیها، وبالتالي فإن عدم التوافق بین التدفقات النقدیة الداخلة والتدفقات النقدیة الخارجة متأصل في 

لذلك تصبح إدارة األصول والخصوم إستراتیجیة أساسیة للبقاء والنمو من خالل التركیز على  البنكیة،الخدمات 

  3.دیة الداخلة والخارجةالعالقة الدینامیكیة بین أنماط التدفقات النق

                                                 
1 P.Madhu, Sudana Rao, op.cit, p:6. 
2 Michel Dubernet , gestion actif-passif et tarification des services bancaires, Economica, Paris, 1999, p:291 
3 S. S. Satchidananda, D N Prahlad, Asset Liability Management (ALM) Implementation in Banks, Working 
Paper in Centre of Banking and Information Technology, Bangalore, Karnataka, 2006, p:1 
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لتلبیة متطلبات واحتیاجات  البنكیةبأنها عملیة تعدیل الخصوم  والخصوماألصول یبین هذا التعریف إدارة 

تصبح مهمة  والخصوماألصول فإن لذلك  ،واحتیاجات السیولة ومتطلبات السالمة المالیة) القروض( األصول

  .على المدى الطویلربحیته ینبغي أن یكون تركیز إدارة البنك هو  حیویة إلدارة البنك

إطار شامل ودینامیكي لقیاس ورصد وٕادارة مخاطر السوق للبنك، "إدارة األصول والخصوم هي كما أن 

هي الطریقة التي یتم بها زیادة صافي اإلیرادات من  ، أي)األصول والخصوم( وٕادارة هیكل المیزانیة العمومیة

  1)".الحالیة والمستقبلیة (إلى أقصى حد ممكن ضمن المخاطر العامة  الفوائد

ن إدارة األصول والخصوم بالبنك تسعى إلى قیاس مخاطر أسعار الفائدة أ) Julien Vintzel( ویرى

والسیولة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة والتحوط لها، وخاصة المخاطر التي تنشأ عن العملیات 

   2 ).القروض، وخطوط االئتمان، ودائع العمالء، حسابات التوفیر، وما إلى ذلك( التجاریة للبنك

   :إدارة األصول والخصوم جانبین كما تتضمن

إدارة الخصوم فتعنى بالطریقة التي ینتهجها البنك للحصول على هیكل تمویلي مناسب بأقل التكالیف،  - 

  .الودائع بمختلف أنواعهاویعتمد أساسا على طرق  واستراتیجیات فعالة لجذب 

توزیع األموال المتاحة للبنك من مختلف المصادر بین البدائل االستثماریة ب ىإدارة األصول تعن - 

واألصول الثابتة لتحقیق أعلى دخل ممكن ضمن حدود  القروض، المختلفة مثل النقد، واألوراق المالیة،

المخاطر المقبولة، إلى جانب المحافظة على سیولة مناسبة لمواجهة أي خروج لألموال دون أي تعدیل 

 .في جانب االلتزامات

وتوزیع موارد البنك التجاري بین مختلف أنواع األصول عملیة محكومة بالعدید من االعتبارات والعوامل 

  :منها

  القیود القانونیة والتنظیمیة والرقابة الشدیدة التي تحدد مقدار االستثمار وكیفیته في مختلف أنواع

  .االستعماالت

  المحافظة على السیولة كي تقوم عالقة البنك بالمودعین والمقترضین على أساس الثقة واالستجابة

بنفس األهمیة، علیه أن یلبي لمتطلباتهم، إذ على البنك أن یستجیب فورا لطلبات سحب الودائع و 

  .طلبات المقترضین أیضا

 تحقیق دخل للمستثمرین على استثماراتهم یتناسب والمخاطر التي یتحملونها. 

من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن إدارة األصول والخصوم هي اإلدارة الكفأة لجانبي قائمة المركز 

وعلى نحو یمكن معه استراتیجیا مواجهة مختلف المخاطر التي وخارج المیزانیة ) المیزانیة العمومیة(المالي 

                                                 
1 P.Sheela,Tejaswini Bastray, Asset-Liability-Management– A Comparative Study of a Public and Private 
Sector Bank, journal of business and management, Volume No – VIII, January – 2015, Issue – 1, p:42 
2 Julien Vintzel, Gestion des Risques Bancaires Gestion actif – passif, Sciences-Po ,2009-2010, p: 4 
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 والبنكیةتتعرض لها البنوك جراء التغیر المستمر في عناصر النشاط داخل البنوك نفسها، والبیئة المالیة 

فإدارة الخصوم تعنى بدراسة عناصر الخصوم الحساسة للتقلبات في أسعار الفائدة، كذلك  ،المحیطة بها

  .تعظیم الربحیة وتخفیض المخاطرأهمیتها لتمویل عناصر األصول بهدف 

  أهمیة إدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة: الفرع الثالث

صوم في الوقت الراهن قد جاءت كرد فعل إن األهمیة المتزایدة التي باتت علیها إدارة األصول والخ

  1:في منطقي للتطورات واألحداث التي تتابعت أو تراكمت خالل العقود الماضیة والتي تمثلت

 .مما أدى إلى ارتفاع درجة العسر الماليضعف الرقابة على البنوك  - 

اإلطار اإلقلیمي ارتفاع حدة المنافسة بین البنوك المحلیة واألجنبیة، ومع المؤسسات المالیة داخل  - 

 .للدولة

 .لكترونيالتوسع الهائل في وسائل الدفع اإللكتروني والذي نتج عنه العمل البنكي اإل  - 

درجة المخاطرة التي تتعرض لها البنوك  من شأنه رفعوهذا  ،التوسع في تقدیم الخدمات المبتكرة - 

 . كالمشتقات المالیة

طورات ارتفاع تكالیف التشغیل نتیجة شراء المعدات التطورات التكنولوجیة مما قد یترتب على تلك الت - 

برامج الحاسوبیة ذات التكنولوجیة والماكینات الحدیثة متعددة الخدمات، كالصراف اآللي، األدوات وال

 .المتطورة

   2:عود زیادة االهتمام بإدارة األصول والخصوم في البنوك التجاریة إلى أسباب عدیدة منهاوی

بسبب المنافسة المتزایدة بین العدید من المؤسسات المالیة التي أخذ كل منها ضیق هوامش الفائدة  )1

فقیام البنوك التجاریة باقتحام سوق  ،ینوع في خدماته ومنتجاته القتحام األسواق التقلیدیة للمؤسسات األخرى

بنوك اإلقراض المتخصص، وقیام مؤسسات اإلقراض المتخصص بتقدیم العدید من الخدمات التقلیدیة لل

  .التجاریة هي أمثلة واضحة على هذا التوجه

، فیما بینها ة تقدیمها مع توفر بدائل لالختیارءنوعیة الخدمة التي یریدونها وكفاتزاید اهتمام العمالء ب )2

أثر في تكلفة الودائع وتركیبها، كما أثر في توزیع األصول، وفي الوقت نفسه أدى إلى زیادة النفقات من غیر 

مما أدى في النهایة إلى زیادة العبء على دخل  ،فوعة بشكل أسرع من زیادة الربح من غیر الفائدةالفوائد المد

  .البنك

                                                 
  138: ، ص2012، دار المسیرة، عمان، األردن، إدارة البنوك المعاصرةدرید كامل آل شبیب،  1
  2:، ص2009، معهد التدریب المالي والمصرفي، إدارة الموجودات والمطلوبات، األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیةخالد الزعبي، 2
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فقد وجدت البنوك نفسها مجبرة على القبول بمخاطر أعلى لتحسین  تزاید المخاطر بسبب المنافسة، )3

ین لصعوبة إیجاد یهوامش الربحیة، كذلك تزایدت مخاطرها االئتمانیة لتوسعها في اإلقراض لعمالئها الحال

  .البنكیةكما أدى إلى ارتفاع كلفة األموال وانخفاض مردود الخدمات  ،عمالء جدد

من بیئة ال توجد فیها منافسة مباشرة من المؤسسات المالیة األخرى إلى أدى انتقال البنوك التجاریة  )4

العدید من هذه المؤسسات ویسودها التغیر المستمر في الظروف  بینبیئة تسودها المنافسة الشدیدة 

االقتصادیة إلى زیادة مخاطر عملها، كما أدى إلى ارتفاع تكلفة األموال وانخفاض عائد الخدمات البنكیة، أي 

النخفاض في أسعار الخدمات وارتفاع تكلفة األموال، وتدني نوعیة بعض الدیون بسبب الظروف ا

  .االقتصادیة، أمكن إدراك مدى التقلص الذي حدث على دخول البنوك

إدراك البنوك بأن سالمة االستثمارات والقروض وحدها أصبحت ال تكفي لضمان نجاح البنك، بل  )5

هذا األمر خلق حاجة إلى  ،وامش الفوائد أیضا كافیة لتحقیق دخل مناسبهناك حاجة قویة للتأكد من أن ه

قیام البنوك بتحلیل الهوامش المتحققة من كل منتج ومن كل عمیل، كما خلق الحاجة إلى أن یصبح البنك 

 .أكثر اختیارا بخصوص األنشطة التي سیمارسها

المتداولة في األسواق الموازیة مقابل النمو في المنتجات المالیة الجدیدة مثل النمو في المنتجات  )6

 .األسواق النظامیة أو المنتظمة، كذلك المستقبلیات والخیارات

وقد اهتمت بشكل خاص منذ الثمانینات بتوجیه  ،إدارة األصول والخصوم على مر السنینأهمیة نمت  )7

هامش الفائدة الصافي، وهو ما یحققه البنك بفضل الفرق بین المعدل الذي یقرضه ومعدل الفائدة الذي 

ولذلك فإن االهتمام بمخاطر أسعار الفائدة هو عنصر رئیسي في دور إدارة األصول  ،صل علیهحی

غیرت اهتمام إدارة األصول والخصوم  2007ناعة البنكیة سنة الص فيوالخصوم، ولكن األزمة التي حدثت 

تشارك في الوقت الحاضر في إعادة تصمیم النماذج  ، وأصبحتووضعت مخاطر السیولة أولى اهتماماتها

، والتركیز مخاطرهمالت األجنبیة، والتغیرات في شروط منح القروض للحد من بالع الخاصةاألنشطة : البنكیة

  1.مستقرة مثل ودائع األفرادال مواردالعلى جمع 

  

  

  

                                                 
1 Séverine Loubecher, La Gestion actif-passif au cœur des nouveaux modèles bancaires, Revue Banque 
Stratégie, N:311, Février 2013, Paris, p:3 
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  صیاغة اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم وأهدافها وصعوباتها : المطلب الثاني

الذي  الوقت في حد سواء، كل البنوك على على تنطبق والخصوم األصول بإدارة الخاصة المبادئ إن

، ولكي تكون إدارة األصول والخصوم فعالة البیانات المتوافرة على ابناء المبادئ هذه عمل كیفیة فیه تختلف

كما تسعى البنوك لتحقیق وناجحة یلزم أن تتضح عناصرها األساسیة ویجري ربطها في إطار شامل ومتكامل، 

وهذا ما سنحاول التعرض له  ،في نفس الوقت تواجهها صعوباتو أهداف جراء إدارتها ألصولها وخصومها، 

  .بإیجاز في هذا المطلب

  صیاغة اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم : ولالفرع األ 

 الشكل فيتعمل البنوك في إطار یشتمل على تسعة عناصر متكاملة ومترابطة، یمكن استعراضها 

  :التالي
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  اإلطار العام إلدارة األصول والخصوم ):1(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  .67:، ص2009عمان، األردن،  األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة،، إدارة الموجودات والمطلوباتریاض أسعـد، : المصدر
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  1:طر إدارة األصول والخصوم وفق مایليأكل إطار من وظائف واهتمامات  وفیما یلي

  : وفق هذا اإلطار یتم: Strategicي اإلطار االستراتیج .1

 .تحدید مستوى المخاطرة المقبولة - 

 .مدى وجود توازن من عدمه بین تقلبات صافي دخل الفوائد والقیمة السوقیة - 

  .وبنود خارج المیزانیة والخصوم مناسب بین األصول ترابطمدى وجود  - 

  :هنا یلزم التأكد من استكمال القضایا التنظیمیة التالیة: Organizationalاإلطار التنظیمي  .2

 .بتحدید كل اللوائح وأعضاء اللجنة وكل المهام: والخصوم األصوللجنة  - 

 .بتحدید أهداف هذه اللجان ومدى ارتباطها بلجان أخرى: اللجان الفرعیــة - 

 .بتحدید تركیبها ووظیفتها وتقدیم التقاریر: األصول والخصومة مجموعة دعم لجن - 

 .لقضایا محددة أوبصورة منتظمة : إمكانیة دعوة خبراء من غیر األعضاء - 

  .إقلیمیة وعلى مستوى البلد والمقر الرئیسياألصول والخصوم وجود لجان  - 

 :یهتم هذا اإلطار بـ :Operational اإلطار العملیاتي .3

 .بعنایة تحدد التوجه الواضح لوظیفة إدارة األصول والخصوم وضع سیاسة مكتوبة - 

تحقیق هذه السیاسة متطلبات االختصار والوضوح وخطط الوقت وسالمة العالقات الوظیفیة  - 

 .والمرجعیات

  .تحدید إجراءات مفصلة بالمسؤولیات المحددة لمختلف قطاعات العمل - 

 :ا التالیةیتم االهتمام بالقضای: Analytical اإلطار التحلیلي .4

 .مناهج التحلیل الرئیسي وحدود ومعوقات كل تحلیل - 

 .تحلیل الفجوة وتحلیل اآلجال وتحلیل القیمة الخاضعة للخطر - 

 .المحاكاة - 

  :وفیه یتم بحث ومعالجة القضایا التالیة: Technologicalاإلطار التكنولوجي  .5

  . فاعلیة أنظمة الربط بین األصول والخصوم - 

 .ونوع المخاطر المعتمدة في البنك) إدارة األصول والخصوم(مدى مالئمة أنظمة  - 

 .دقة توفر البیانات واإلحصائیات الخاصة بالقروض والودائع وبقیة العناصر في المیزانیة - 

الحاجة لتطویر أنظمة المعلومات الحالیة أو تبني أنظمة جدیدة، وفي هذه الحالة یتم تحلیل  - 

  .القائمة وشراء أنظمة جدیدة التكالیف والمنافع بین تطویر األنظمة

وفیه یتم بحث ومعالجة القضایا : Information Reporting:إطار تدفق تقاریر المعلومات .6

 :التالیة

                                                 
  76 - 68: ، ص ص2009 األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، عمان، األردن،، إدارة الموجودات والمطلوباتریاض أسعـد،  1
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من یتلقى المعلومات المتعلقة بإدارة األصول والخصوم ومعدل تكرارها، وبأي مستوى من  - 

 .التفصیل

وضروریا للمهمات التي یؤدیها من هل یعتبر حجم المعلومات المتدفقة وأنواعها مناسبا  - 

 .یتلقاها

  .هل هناك توازن بین مستوى ندرة وتوفر المعلومات المطلوبة - 

  :Performance Measurementإطار قیاس األداء  .7

   .المتحصل علیها األرباحوفق هذا اإلطار یتم بشكل رئیسي تحدید وقیاس مستویات 

كان  إذافیما  اإلطاریوضح هذا : Regulatory Complianceإطار االلتزام بالتعلیمات  .8

  :هناك تقید بالتعلیمات الصادرة بالنسبة لمتطلبات العمل والتوقعات والقواعد االسترشادیة التالیة

 .رأس المال المخاطر وتبریر المخاطر التي تتحملها المؤسسة - 

 .تعلیمات كفایة رأس المال وااللتزام بتعلیمات السیولة - 

  . كفایة وكفاءة جهود الرقابة - 

یتم بناء اإلطار وجداول العمل بالنسبة لكل من  وفق هذا اإلطار :Controlاإلطار الرقابـــي  .9

والتدقیق الخارجي وتحدید برنامج معتمد لتأمین التقید بالتعلیمات واللوائح  ،التدقیق الداخلي والمراجعة

  .الداخلیة

   1:إدارة األصول والخصوم من خالل مهاموتكمن 

تشمل مراقبة التوازن للمیزانیة من خالل الوصول إلى توازن البنود األساسیة في  المهمة األولى .1

المیزانیة، وسیاسة النمو المتبعة في البنك ترتبط بطبیعة االستخدامات والموارد، والسیاسة االستثماریة المتبعة 

ي بناء المیزانیة من في البنك تحدد حجم األصول الثابتة، وأن نسب االحتیاط والحذر تلعب دورا رئیسیا ف

 خالل فرض حد أدنى من رأس المال والمحافظة على حدود معینة من السیولة، وأن إدارة األصول والخصوم

تهدف إلى التوصل إلى بناء میزانیة للبنك بمفردات متوازنة بحیث یتم تعظیم الربحیة قدر اإلمكان وتصغیر 

  .معدل الخطر قدر اإلمكان أیضا

األخطار التي یتعرض أو سوف یتعرض لها البنك ضمن تقع علق بضمان أن تت :المهمة الثانیة .2

الحدود المرسومة من قبله، ومن هنا یجب على البنك أن یعمل على تقییم هذه األخطار بشكل دوري وأن 

 .یخصص لها أداة للقیاس، وهذه األداة تكون متناسبة مع كل مفردة أو عملیة یجریها

   1:لخصوم بمهمة إدارة المخاطر على النحو التاليوتقوم لجنة إدارة األصول وا

                                                 
   :المؤتمر العربي العراقي، مقال منشور على الموقع، نموذجاالعراق : أهمیة إدارة الموجودات والمطلوبات وأثرها في القطاع المصرفيسیف الدلي، 1

http://www.inciraq.com/pages/view_page.php?id=10659 consulte le 10/07/2015 
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 من خالل: بالسیولة المرتبطة المخاطر:  

 والتي تشمل الخدمات التمویلیة  ،مراقبة السیولة وٕادارة العملیات والنشاطات التي یباشرها البنك

إدارة األصول  لجنةالسیولة التي تراها  وغیرها من أدوات قیاس ،والتمویل في حالة الطوارئ

 .الةمهمة وفع والخصوم

 والتي  ،البنك بالوفاء بالتزاماتهل مخاطر السیولة عن طریق مراجعة كیفیة قیام الموافقة على تحم

  .ورأس المال والعملیات الداخلیة البنكر على أرباح تؤث

 الفائدة معدلب المرتبطة مخاطرال 

 البنكل الفائدة والنشاطات التي یباشرها قبة إدارة المخاطر المرتبطة بمعدمتابعة ومرا.  

  معدالت الفائدة والتقلبات المحتملة  على تحقیق العوائد في ظل تغیر البنكمتابعة ومراقبة قدرة

  .في معدل الفائدة السوقي

  متابعة ورصد متغیرات السوق وأحواله بشكل عام والتركیز على اآلثار المترتبة على معدل الفائدة

 .البنكهدد ربحیة اطر التي قد تیة للحد من المخجانب وضع إجراءات احتراز خاص، إلى بشكل 

 وتشمل :المال برأس المرتبطة المخاطر: 

  مراقبة المركز الرأسمالي للبنك وكیفیة إدارته وذلك لضمان الحفاظ على قوة رأس المال وفقا

  .للمتطلبات التنظیمیة والتوجیهات اإلداریة

  المال وفق األعمال المختلفة التي یباشرها البنكمراقبة ومتابعة تخصیص رأس.  

 السوقیة المخاطر:  

  ،مراقبة ومتابعة إدارة االستثمارات والتي تشمل عملیات الشراء والبیع وٕاعادة توجیه االستثمارات

  .وسندات الدین) األسهم(بما في ذلك متابعة تقاریر اإلدارة المرتبطة بالملكیة 

 تشمل عملیة المتابعة اإلطالع على  ث، حی)السندات(وراق المالیة متابعة ومراجعة وضع محفظة األ

  .أداء األوراق المالیة وارتفاع األسعار وانخفاضها، فضال عن متابعة كافة القرارات التي تتخذها اإلدارة

  بشكل عام، وتلك التي تواجه المحافظ  البنكاستعراض المخاطر المالیة الكبیرة التي تواجه

االستثماریة على وجه الخصوص ومتابعة الخطوات التي تتبعها اإلدارة لمراقبة والتحكم في مثل هذه 

  .األخطار

  المیزانیة العمومیة(الموافقة على أهداف إعداد المركز المالي.(  

فإدارة األصول , التعرف على قدرة البنك المالیة على امتصاص الخسائر المتوقعة :المهمة الثالثة .3

والخصوم تسعى إلى المحافظة دوما على تحقیق المعاییر الموضوعة من قبل البنك من خالل إدارة األخطار 

                                                                                                                                                         
  :على الموقع ، متاحإدارة األصول والخصوم في القطاع المصرفيفینكتش كالور، 1

http://www.emiratesreview.ae/ar/?p=3393  , consulte le 11.04.2017 
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التي یمكن أن یتعرض لها ومن خالل تخصیص رأسمال كاف لمواجهة هذه األخطار، مع المحافظة على 

 .حیة األصول ورأس المالرب

  أهداف إدارة األصول والخصوم: الفرع الثاني

   1:العدید من األهداف تسعى إدارة األصول والخصوم إلى تحقیق

 ،)والخطر الربحیة(إلى تعظیم درجة التوافق واالرتباط بین متغیرین  تهدف إدارة األصول والخصوم )1

فكل بنك یملك دالة منفعة تعكس  ،اتخاذ أي قرار في البنكفهذان المتغیران یعتبران عنصرین أساسیین عند 

وكل توفیق بین األصول والخصوم یولد معدال معینا من الربحیة  ،والخطر تفضیالته المتعلقة بالربحیة

  .الخطر ویعرضها لمستوى معین من

الیة كرأسمال البنك وودائعه وبین تسعى إدارة األصول والخصوم إلى تحقیق التوازن بین الموارد الم )2

ع علمي دقیق للموارد المالیة بین استخدامات الموارد المالیة كالقروض وغیرها، فهذه اإلدارة تسعى إلى توزی

المتوسطة أصول سائلة وقروض واستثمارات مختلفة، كما أنه یجب االنتباه إلى أن الموارد ذات اآلجال 

والموارد ذات اآلجال القصیرة یتم استخدامها أو إقراضها ، لةطویة و متوسطالطویلة یتم إقراضها آلجال و 

فال یجوز مثال االعتماد على ودائع تحت الطلب للقیام بتقدیم قروض ذات آجال متوسطة،  ،آلجال قصیرة

فهما عمیقا لیتمكنوا من إتباع سیاسة استثماریة  مواردالوبالتالي یجب على القائمین في البنك فهم طبیعة 

  .ازنةمتو 

  :كما أن إلدارة األصول والخصوم أهداف أخرى تتمثل في النقاط التالیة

المحافظة على استمرار صافي دخل الفوائد والعمل على زیادته من خالل الحصول على أكبر  )1

  .عائد من منح القروض واالستثمار في األوراق المالیة

والمحافظة على القیمة االقتصادیة بتنمیة زیادة األرباح االقتصادیة (تعظیم ثروة المساهمین  )2

 )لمحفظة حقوق الملكیة وزیادتها

 .الحفاظ على مستویات السیولة الكافیة )3

  2:وللوصول لهذه األهداف على البنوك أن تتبع الطرق التالیة

البحث على المقترضین الذین یدفعون أسعار فائدة عالیة وضمان سدادهم للقرض ومدى مقدرتهم  - 

 ).الفحص االنتقائي للمقترضینعن طریق (المالیة 

 .شراء أصول مرتفعة العائد بأقل مخاطرة - 

 ة األصول، تنویععن طریق تنویع إستحقاق األصول، تنویع ملكی(تنویع المخاطر  - 

 . ، وتجنب التخصص)الخ...القطاعات

                                                 
  3:سیف الدلي، مرجع سابق، ص 1

2 Mishkin, Monnaie, Banque et marchés financiers, Pearson Education, 2004, p: 99 



 

 

28 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

احتیاطات (إدارة السیولة عن طریق االحتیاطات الفائضة، األوراق المالیة التي تصدرها الدولة  - 

 .)سیولة، عائد(مع األخذ بعین االعتبار التولیفة ) انویةث

ة ضبط مستوى تعرض البنك لألنواع ین من أهداف البنك الرئیسإمن خالل ماسبق یمكننا القول 

المختلفة من المخاطر من خالل الدراسة والرقابة والتحلیل لمختلف عناصر األنشطة في جانبي المیزانیة، 

جل أبمعنى أن تكون البنوك قادرة على تحدید مستویات الخطر التي یمكن استیعابها والتعامل معها من 

فلیس هدف إدارة األصول والخصوم أن تمنع البنك عن  ،ستهدفةالوصول إلى معدالت العوائد أو الدخل الم

فعدم  ،تحمل الخطر، وٕانما التعرف الدقیق إلى مستویات هذا الخطر والمقدرة على التعامل معه ایجابیا

  .التعرض للمخاطر یعني عدم تحقیق أیة عوائد مقبولة، فلیس الهدف إلغاء الخطر وٕانما الهدف إدارته بنجاح

  ألصوله وخصومه البنك إدارة في المؤثرة الصعوبات: ثالفرع الثال

 ومن والمدینین لدیها، الدائنین بین الوساطة بدور تقوم نشاطها حین تؤثر في صعوبات البنوك تواجه

  1:المصاعب

  :االستحقاقو   السیولة: أوال

من بین الصعوبات التي تواجهها  واالستحقاق السیولة حیث من والخصوم األصول طبیعة بین التباین إن

 ذات البنوك خصوم تكون األجل، بینما قصیر واستحقاق سریعة سیولة ذاتاألصول إذا كانت  حیثالبنوك، 

 الحمایة وسائل ضمن باستمرار، ومن السیولة وضع مراقبةل البنوك یدعو األجل طویل واستحقاق بطیئة سیولة

 .مناسب باحتیاطي االحتفاظ المتاحة

  :المخاطر: ثانیا

 العمالء التزامات بینما المخاطر، قلیلة تكون المودعین تجاها البنوك على تترتب التي االلتزامات إن

تلحقها  قد التي الخسائر وتتجنب تحتاط أن البنوك أكبر، وعلى مخاطر ذات تكون البنوك من )المقترضین(

 في التنویع خالل المخاطر من من هذه البنوك وتقللفي األوراق المالیة،  االستثمار اإلقراض أو عملیات من

 الضمانات أخذ ومع عالیة، بمخاطر المرتبط واالستثمار التمویل تجنب واالستثماریة، مع االئتمانیة محفظتها

  .تمنحها التي والتسهیالت القروض عملیات على الكافیة

  :المالءة :ثالثا

 من أكثر أصوله بقاء یعني دیونه، وهذا بجمیع اإلیفاء على قادرا كان إذا المالءة بحالة البنك كونی

 مالءة وفي بحال البنك یكون فقد السیولة، مشكلة عن المالءة مشكلة وتختلف اإلفالس وه ، والعكسالخصوم

 من یتمكن لكي خسارة ودون أصوله بسرعة بعض تسییل یستطع لم إذا السیولة مشكلة من یعاني نفسه الوقت

  .المناسب الوقت في للمودعین الوفاء

 

                                                 
  . 14:ص: مرجع سابقخالد الزعبي، 1
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  :الربحیة :رابعا

 البنوك فإن ،واالستثمار باإلقراض المرتبطة والمخاطر للسیولة ةیالرئیس األهمیة االعتبار بعین األخذ مع

  .والمخاطر السیولة لعوامل مساویة میةأه على الربحیة عامل تأخذ أن علیها لذلك نشاطها، من للربح دفته

  والخصوملجنة إدارة األصول : المطلب الثالث

یعتبر بناء جهاز تنظیمي فاعل إلدارة األصول والخصوم األساس األول إلمكانیات نجاحها في القیام 

مهما كانت الكوادر  إدارة األصول والخصوموبدون ذلك فإنه ال یمكن للبنوك أن تنتظر الكثیر من  ،بمهامها

  . القائمة علیها نشیطة أو عالیة المستوى

یشیع استخدام التي  مهذا الشأن تكمن في إنشاء لجنة إدارة األصول والخصو وأول عناصر النجاح في 

، وفي الواقع شهدت السنوات األخیرة توسیعا للداللة علیها) ALCO)Asset Liability Committee ح اصطال

في نطاق مسؤولیاتها وقاعدة أعضائها، بینما كان أعضاؤها في الماضي یأتون أساسا من دوائر الخزینة 

، فإنها قد امتدت حالیا لتشتمل على أعضاء یمثلون أنشطة العملیات والبنكیةالستثمار في المؤسسات المالیة وا

  .المختلفة ووحدات اإلنتاج، واألقالیم التي تمارس المؤسسة فیها نشاطها

  ومسؤولیات لجنة إدارة األصول والخصوم دور: الفرع األول

 ووفقا ،فرعیة منها مجموعة أو للبنوك العلیا فریق اإلدارة نفسها هي والخصوم األصول لجنة تكون ما كثیرا

 لجنة أن تكون یمكن فإنه المحلیة، التنظیمیة والمتطلبات مجلس اإلدارة وأعضاء العلیا اإلدارة تطور لمستوى

من  أعضاء فیها یشارك وأن العلیا اإلدارة مستوى على اإلدارة أو مجلس مستوى على والخصوم األصول

 .اإلدارة مجلس

العلیا للبنك، وترأس لجنة إدارة  اإلدارةبشكل عام هناك حاجة إلى تشكیل لجنة تنفیذیة أكثر دون تدخل 

 وافیة بالعملیات درایة على أعضاؤها یكون أن ینبغي ولذلك ،1األصول والخصوم على أعلى مستوى في البنك

 2.والودائع القروض ومنتجات النمو، التمویلیة، وتوقعات وٕاستراتیجیتها ،للبنك الیومیة

 رئیس( العمومیة المیزانیة جانبي كال من اجتماع المدیرین تضمن أن والخصوم األصول لجنة على ینبغي

 عن مسؤوال عادة یكون والذي والمدیر المالي الودائع، منتجات عن المسؤول والمدیر العملیات القروض أو

 من جانب على إجراءات اتخاذ وٕادراكهم أن منتظما اجتماعا ،)الجدیدة التمویلیة بشأن الموارد التفاوض

 حال وفي ،البنوك تتعرض لها التي العامة المالیة والمخاطر اآلخر، جانبها یؤثر على العمومیة المیزانیة

                                                 
1 Julien Vintzel, op.cit, p:16 

المجموعة االستشاریة لمساعدة الفقراء، : ، واشنطن العاصمة إدارة األصول والخصوم لدى مؤسسات التمویل األصغر المتلقیة للودائعكارال بروم،  2

 32: ، ص2009، 55العدد 



 

 

30 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

 التمویل مصادر المنتجات أو أن من التأكد والخصوم األصول لجنة على ،المخاطرة تقبل مستوى تحدید

 .السیولة أو أسعار الفائدة أو األجنبي الصرف سعر لمخاطر البنوك تعرض من تزید لن الجدیدة

   1:یلي بما والخصوم األصول لجنة تقوم

 الصرف وسعر الفائدة وأسعار السیولة من بمخاطر كل یتعلق فیما وأهداف ونسب بحدود التوصیة )1

 .بالبنك المخاطرة مستوى تقبل مع یتماشى وبما اإلدارة مجلس اعتماد األجنبي لغرض

نموها،  وتوقعات استحقاقها أجل حان التي البنكبالتزامات  للوفاء دائما كافیة سیولة وجود ضمان )2

 .الحاالت الطارئة في الستخدامها احتیاطیة سیولة وجود وكذلك

 بما للمخاطر، التعرض حاالت الستعراض حسبما یلزم متكررة اجتماعات أو شهریة اجتماعات عقد )3

 بواعث أي أو ،الكبیرة الشهریة أو الفروق تاریخه حتى السنة بدایة منذ الحادثة ذلك االتجاهات في

 .المؤشرات أو الحدود إلى تغییر الحاجة أو قلق

 .التمویل وتكالیف إستراتیجیة وتحدیث مناقشة )4

 إدارة على تؤثر التي الخارجیة التغییرات التنظیمیة أو الداخلیة السیاسة في تغییر أي مناقشة )5

 .للمؤسسة المالیةالمخاطر 

 والخصوم األصول إدارة تقاریر تضمینها والتأكد من جدیدة، تمویل مصادر أو أدوات أیة استعراض )6

 .تضمینا صحیحا

 .المالیة المخاطر بإدارة البشریة تتعلق بالموارد خاصة مسائل أیة وٕادارة مناقشة )7

وجه التحدید، یدیر مكتب إدارة  تقع مسؤولیة إدارة األصول والخصوم على دائرة الخزینة بالبنك علىو 

األصول والخصوم التابع لمدیریة الخزانة ویتم وضع نتائج تحلیل المیزانیة العمومیة مع التوصیة في اجتماع 

لجنة األصول والخصوم من قبل أمین الخزینة، حیث یتم اتخاذ قرارات هامة للحد من المخاطر وتحقیق أقصى 

 2.قدر من العائدات

التي تسیر وفقا لها إدارة الخزینة وتقوم لجنة  ،رة األصول والخصوم العدید من المعاییرتحدد لجنة إداو 

ALCO وتعتبر إدارة األصول  ،بتحدید تكلفة الموارد وتسعیر الخدمات التي تمثل مقیاسا لمدى كفاءة الخزینة

والخصوم بالعملة المحلیة والعمالت األجنبیة من أهم مسؤولیات واختصاصات اإلدارة العلیا بالبنوك، وتوجه 

  :اللجنة المزید من العنایة لثالث عوامل تتمثل فیما یلى

  .إدارة التدفقات النقدیة - 

  .حساسیة سعر الفائدة - 

                                                 
  32: المرجع السابق، ص 1

2Managing core risks Of Financial Institution, Asset Liability Management” Industry Best Practice”, report of 
Bangladesh Bank, 14 July 2005, p:04 
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  .السیولة - 

  :والخصوم بما یلىكما تهتم لجنة األصول 

  تخصیص السیولة النقدیة عن طریق دراسة حجم العملیات المستقبلیة المتوقعة بغرض االحتفاظ بالحد

األدنى من النقدیة وذلك الرتفاع تكلفة االحتفاظ بالنقدیة، ویتم تقدیر حجم العملیات المتوقعة عن طریق 

باعتبار أن  ،قعات المستقبلیة من جانب آخرمراجعة حجم العملیات التي تمت في الماضي من جانب، والتو 

وجود حجم كبیر معطل من النقدیة ینتج عنه فقدان عوائد بنكیة، بینما االحتفاظ بحجم نقدیة ضئیل أو حجم ال 

) الخ... أذون خزانة سندات،(اللجوء لبیع أصول لدیه  یغطى االحتیاجات الفعلیة یؤدى إلى اضطرار البنك إلى

أو اقتراض سیولة نقدیة من سوق المال بأسعار مرتفعة ومن الممكن أن  ،غیر مالئم مقابل سیولة في وقت

  .یكون االقتراض من السوق غیر متاح في كل األوقات

 ،المفاضلة بین توزیع األصول بین االستثمارات والقروض في ضوء األهمیة النسبیة لكل من األرباح 

للبنك  اإلقراضیةالمرغوب من البنك وتخطط اللجنة السیاسة  وذلك لتحقیق التوازن ئد،السیولة، العاالمخاطر، 

في ضوء حجم السیولة النقدیة والسیولة االحتیاطیة المستثمرة في أصول مالیة تتمیز بارتفاع درجة سیولتها 

 .ولكنها قلیلة العائد نسبیا عن العائد المتحقق من القروض والسلفیات الممنوحة للعمالء

 وتعلیمات البنك المركزي فیما یتعلق بااللتزامات القانونیة للبنك وكذلك الفهم الدقیق اللتزام بلوائح ا

 1.لعناصر المخاطر التي یتضمنها النشاط البنكي

 وأیضا دراسة إمكانیة االرتباط  ،متابعة التدفقات النقدیة للقروض والتسهیالت طبقا لمواعید استحقاقها

ام لسیولة البنك من العمالت المختلفة ومدى توافر المصادر البدیلة بقروض وتسهیالت جدیدة وفقا للموقف الع

  .لتغطیة السیولة

 تسعیر القروض وقیاس المدى األمثل للعوائد المحققة منها. 

 ALCOدوریة اجتماعات لجنة : الفرع الثاني

یاتها، بینما تعتمد المواعید الدوریة الجتماعات هذه اللجنة على حجم المؤسسة المالیة ومستوى تعقید عمل

تكون اجتماعاتها أسبوعیة في بعض البنوك فقد تكون نصف شهریة أو شهریة أو كل ربع سنة لدى مؤسسات 

یومیا في المؤسسات البنكیة العمالقة التي یكون لها حضور  ALCOكما قد تعقد اجتماعات لجنة  ،أخرى

عالمي في عدد من األسواق العالمیة، ویكون لدیها قاعدة متسعة جغرافیا من العمالء من مختلف األنشطة 

یهتمون ببناء مراكز متمیزة بعمالت مختلفة في أسواق االستثمار والمشتقات، ویعتمد مستوى مركزیة أو 

على طبیعة األنشطة واالمتداد الجغرافي وقدرات الكوادر واألوضاع  ALCOلدى لجنة  المركزیة العمل

التشریعیة القائمة، وفي الواقع نجد أن المؤسسات العمالقة العاملة في عدد من القارات ومراكز النشاط المالي 

                                                 
1 report of Bangladesh Bank, op.cit, p:9 
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مستوى تركیبة في كل مركز جغرافي هام، وذلك مع تصور إمكانیة اختالف  ALCOیكون لها لجنة  والبنكي

 .كل لجنة عن األخرى

ولة في المقام األول عن إدارة األصول والخصوم، فإن أمین الخزینة أو المسؤ وبما أن إدارة الخزینة هي 

وتتكون اللجنة من الموظفین الرئیسیین التالین  ،)والخصوم رئیس لجنة األصول(الرئیس التنفیذي یكون 

  1:للبنك

 .لمنتدبالعضو ا/ الرئیس التنفیذي  - 

 .الحسابات المركزیة/ رئیس دائرة الخزینة  - 

 .رئیس الشؤون المالیة - 

 .للشركات البنكیةرئیس الخدمات  - 

 .لألفراد البنكیةرئیس الخدمات  - 

 .رئیس االئتمان - 

  .رئیس العملیات/ الرئیس التنفیذي للعملیات  - 

لجنة إدارة األصول وتتطلب أنشطة إدارة األصول والخصوم تفصیال بالبیانات التي یلزم تجهیزها الجتماعات 

، وتظهر القائمة التنوع الكبیر في هذه البیانات، وشمولها لتلخیص كافة األنشطة مدعمة باألرقام والخصوم

وما  له نافسة، وكذلك بین ما كان مخططاالم وباقي البنوك البنكوالنسب والمعاییر والمقارنات الالزمة بین 

   ، أي ما تم تحقیقه فعالكان علیه الواقع

وسنلخص مجمل البیانات المطلوب تجهیزها للجنة إدارة األصول والخصوم في الجدول الموالي، وهذه 

  .البیانات عامة تخص كل بنك بغض النظر عن حجم عملیاته وأنشطته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Bangladesh Bank, op.cit, p: 10 
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  ALCOقائمة البیانات المطلوب تجهیزها للجنة : )2(الجدول رقم

  

 12:، ص2009 األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، عمان، األردن،، إدارة الموجودات والمطلوباتریاض أسعـد،  :المصدر

  1:وعلیه تبرز أهم اختصاصات اللجنة فیمایلي

  إدارة الهیكل التمویلي للبنك ووضع الخطط البدیلة ألدوات التوظیف واألوعیة االدخاریة،   - 

  .السیولة، وتطویر سیاسة إدارة السیولة وفقا لتطورات السوقالوقوف على مركز  - 

وضع السیاسات الخاصة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة وأسعار الصرف ودراسة الفجوات، وبحث ما یلزم  - 

من استخدام أدوات التحوط الالزمة لدرء مخاطر تقلبات السوق والمخاطر المالیة ومخاطر االستثمار ومخاطر 

  .أنواع المخاطر األخرى االئتمان وكافة

مراجعة أوضاع اإلقراض والتوظیف واالستثمار من جهة، وتدبیر الموارد والقاعدة الرأسمالیة من جهة  - 

  .أخرى، مع تعدیل ما یلزم لمسایرة التغیرات

  .العمل مع اإلدارات المختلفة بشأن تنمیة الموارد واالستخدامات - 

  .سواء للموارد أو االستخداماتدراسة السیناریوهات الخاصة بإعادة التسعیر  - 

  .الوقوف على معدل تكلفة األموال وأسباب ارتفاعه - 

 

 

                                                 
، 2008، ، مصر، الطبعة الثانیة، دار منشأة المعارف، اإلسكندریة- منهج علمي وتطبیق عملي –بالبنوك قیاس وٕادارة المخاطر سمیر الخطیب،  1

 33: ص

 ALCOقائمة البیانات المطلوب تجهیزها للجنة 

  .بیانات مخاطر سعر الفائدة ونتائج تحلیل الفجوة، والمحاكاة، واآلجال المرجحة، والقیمة الخاضعة للخطر )1

 .البیانات المالیة الجاریة، والتاریخیة، والمتوقعة )2

المنتجات البنكیة  إبرازها أو عدم إبرازها، وأسعار یتضح فیه األصول أو الخصوم الالزم: تقریر مقارن )3

 .للمؤسسات المنافسة، وذلك لتقییم سیاسات التسویق والتسعیر

 .تقریر األسعار والمبالغ الخاصة بتغیرات صافي دخل الفوائد )4

 الخ ... س المالأالربحیة، السیولة، كفایة ر : تقریر النسب األساسیة )5

 .المركز النقدي، تركیبة اآلجال لألصول والخصوم قصیرة األجل :تقریر مركز السیولة )6

تقریر المقارنة بین ما كان مخططا وما علیه الواقع مع قیاس لمعدل نجاح المؤسسة في تحقیق األهداف  )7

 الموضوعة 
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  هیكل األصول والخصوم في البنوك التجاریة وأسس توظیفها : المبحث الثالث

 وتوجیه معا، لجانب األصول وجانب الخصوم إدارة التحدید وجه على هي المیزانیة العمومیة إدارة نإ

منهما، فنجاح البنوك التجاریة في تحقیق أهدافها یتوقف على قدرتها على  لكل المناسبین العنایة واالهتمام

وقدرتها على تنمیة مواردها المالیة وتوجیه هذه الموارد نحو استثمارات تمكنها ، إدارة أصولها وخصومها معا

  .من تعزیز ربحیتها وتعظیمها

) بنود( عرض هیكللالمطلب األول  ، جاءوفق ما سبق ذكره سیتم تقسیم المبحث إلى ثالث مطالب

المواءمة بین السیولة والربحیة بغرض  المطلب الثاني سنتطرق إلى أما  أصول وخصوم البنوك التجاریة،

الصعوبات في إدارة  التي درست للنظریاتترشید إدارة األصول والخصوم، وفي المطلب الثالث سیخصص 

  .أصول وخصوم البنوك التجاریة

  هیكل أصول وخصوم البنوك التجاریة: األولالمطلب 

القروض واألوراق المالیة واالحتیاطیات، بینما الخصوم هي البنود التي یدین بها البنك  األصولتشمل 

إدارة األصول والخصوم تهدف ف. باإلضافة إلى رأسمال البنك قتراض،لشخص آخر، بما في ذلك الودائع واال

وتصنیفها وفق معاییر معینة لیتمكن البنك من استخدامها في مجاالت إلى فهم طبیعة الموارد المالیة 

  .استثماریة مختلفة، وهذا لتحقیق أفضل توفیق بین نسبة السیولة والربحیة

  هیكل الخصوم للبنوك التجاریة: الفرع األول

  .مصادر التمویل الداخلیة ومصادر التمویل الخارجیة :تنقسم بنود الخصوم إلى مصدرین هما

   مصادر التمویل الداخلیة: أوال

  :تتكون الموارد المالیة للبنوك التجاریة عادة من العناصر التالیة

فرأس  ،"حقوق الملكیة"أو  "صافي القیمة"اسم یشار إلى رأس المال أحیانا ب :رأس المال المدفوع )1

التي تأتي من األرباح  هو األموال التي یتم جمعها إما عن طریق بیع أسهم جدیدة في البنك أو البنكيالمال 

 1.المحتجزة التي یحققها البنك من أصوله بعد خصم الخصوم

 النواة وتشكل منها، أعمالهم یبدؤون والتي المساهمون یدفعها التي األموال أس المال المدفوع،ویعد ر 

 بالبنوك الخاص المال رأس حجم ازداد فقد الداخلیة، التمویل عوامل من األهم لعاملاو البنك  لموارد األولى

 البنكیة العملیات حجم زیادة نتیجة وذلك األخیرة، السنوات في خاص وبشكل التاریخي تطورها عبر التجاریة

 یستغل حیث األصول، بإجمالي مقارنة ونسبیة محدودة المال سأر  أهمیة أن إال التجاریة، البنوك بها تقوم التي

 العنصر وأیضا، للمودعین بالنسبة أمان هامش أو حمایة عنصر یمثل السیولة، كما متطلبات لتوفیر كوسیلة

                                                 
1Van Gaasbeck, Introduction to Bank Balance Sheets, Money & Banking, California State University -
Sacramento, p:2 
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 تمول ال الثابتة األموال ألن نشاطه في البنك یستغلها التي والتجهیزات المباني شراء تمویل في األساسي

  1.بالودائع

ویختلف رأس المال المدفوع عن رأس المال المصرح به والذي تذكر قیمته في النظام األساسي للبنك، 

مال المدفوع، ففي بعض األحیان یسمح بسحب ال رأسلعموما التشریعات البنكیة تنص على وضع حدود دنیا و 

بغي عدم المغاالة ورفع وین جزء من رأس المال المدفوع لمواجهة خسارة ما أو لتلبیة غرض إستثماري معین

  :قیمة رأس المال بدرجات كبیرة وذلك بسبب

 وٕانما یعتمد على أموال اآلخرین المودعین  ،أن البنك ال یتعامل بشكل رئیسي بأمواله الخاصة

  2.بالدرجة األولى على خالف المشروعات الصناعیة التي تعتمد على أموالها الخاصة

  العائد على رأس (إن زیادة رأس المال الممتلك تؤدي في الغالب إلى تخفیض نسبة الربح السنوي

، أي أنها تؤثر بصورة سلبیة على نسبة األرباح إلى رأس المال الممتلك، ألن األرباح التي تتحقق )المال

  .3للمساهمین ستقسم على عدد أكبر من األسهم

، تقتطع للبنك المالي المركز وتدعم الداخلیة، المصادر من الثاني المصدر تمثل :اإلحتیاطیات )2

  :ز بین نوعین من االحتیاطیاتیسنویا من األرباح الصافیة للبنك، ویمكن التمی

هي احتیاطیات یلتزم البنك باالحتفاظ بها كنسبة مئویة من : )اإلجباریة(االحتیاطیات القانونیة  - 

ویستمر االقتطاع حتى تتساوى قیمة االحتیاطات  ،ك المركزيأرباحه الصافیة وفقا لنص قانوني یفرضه البن

  . مع قیمة رأس المال المدفوع

یتم تكوینها  قانوني، التزام أي دونیشكلها البنك التجاري من تلقاء نفسه : االحتیاطیات اإلختیاریة - 

أو خسارة  وفقا لحجم نشاطه ونظامه، وهذا لغرض تدعیم المركز المالي له، أو في حالة حدوث انخفاض

 ال بحیث ،االحتیاطات لتكوین وقواعد أسس البنوك عمل تحكم التي القوانین تتضمن وعادةفي أصوله، 

   .4البنك المال رأس من القوانین تحددها معینة نسبة تتجاوز

هناك احتیاطات ال تظهر في میزانیة البنك وال في سجالته تسمى االحتیاطات السریة، عادة تكون في و

  5:شكل

 تقدیر قیمة بعض األصول المملوكة للبنك بأقل من قیمتها الحقیقیة بشكل واضح وكبیر.  

                                                 
أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  المرجعیة النظریة وتحدیات التطبیق،المخطط المحاسبي البنكي بین بن فرج زوینة، 1

  109:، ص2014- 2013التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 
  253:، ص2002دریة، الدار الجامعیة، اإلسكناقتصادیات النقود والبنوك واألسواق المالیة، إسماعیل أحمد الشناوي، عبد النعیم مبارك،  2
  192:، ص2005دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر،  إدارة البنوك،محمد سعید أنور سلطان،  3
مدى التزام المصارف اإلسالمیة العاملة في فلسطین بمعیار اإلفصاح عن أسس توزیع األرباح بین المساهمین والمودعین، ماجد تحسین رجب، 4

  24: ، ص2008التجارة، قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیر، كلیة 
   77:، ص2003، بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، االقتصاد النقدي المصرفيمحمود سحنون، 5
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 تكوین احتیاطي معتبر للزبون المشكوك في تحصیلها بشكل مبالغ فیه.  

 تكوین احتیاطي معتبر للزبون المعدومة.  

 أن لبنكا یرىهي مبالغ تحتفظ بها إدارة البنك من األرباح، و  :)موزعة غیر( المحتجزةاألرباح  )3

 فإن ثم ومن، منها جزء بتوزیع االكتفاء أو معینة، سنة في للمساهمین أرباح توزیع عدم تقتضي الضرورة

 البنك یرى قد التي لألمان اإلضافیة المقتضیات لمواجهة للبنك الدائنة الموارد إلى تضاف المتبقیة األرباح

  .رادیةیالمبالغ لتعظیم ربحیته وزیادة قوته اإل، ویمكن للبنك توظیف هذه أنشطته لطبیعة وفقا لها ضرورة

مثل مخصصات الدیون المشكوك في  ،عبارة عن أرصدة مرتبطة بمخصصات :المخصصات )4

 .تحصیلها أو مخصصات خسائر محفظة األوراق المالیة

  الخارجیة التمویل مصادر: ثانیا

 ومهامه نشاطاته مختلف بها یمول التي الهامة ومصادره التجاري البنك موارد من األكبر الجانب تمثل

  :التالیة المصادر من عام بشكل الخارجیة المصادر وتتكون المتعددة،

  : الودائع البنكیة )1

   دیعة البنكیةتعریف الو  )أ 

ومجموع الودائع یشار إلیه بالخصوم  ،بأنها التزام على البنك اتجاه اآلخرین"تعرف الودیعة البنكیة 

نقدي أو قیم منقولة، ففي حالة إیداع نقدي، البنك یتصرف بهذه الودیعة لقاء وتكون في شكل  ،1"داعیةیاإل

االعتراف بالدین، أما في حالة اإلیداع في شكل قیم منقولة تبقى الودیعة ملك الزبون ویتولى البنك تحصیل 

  .قیمتها أو فائدتها في تواریخ االستحقاق

الهیئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصیرة أو  كل ما یقوم األفراد أو"كما تعرف الودیعة على أنها 

 .2"طویلة األجل على سبیل الحفظ أو التوظیف

هذا التعریف البعد الزمني بین عملیة اإلیداع والسحب وهي مهمة بالنسبة للشخص المودع، فمن یبین 

بنك، إذ على أساس المدة یقدر مدى یتم تحدید الفائدة المتحصل علیها، وهي مهمة كذلك بالنسبة لل خالله

بنكیة، (أفراد، هیئات سواء كانت  التوظیفات الالزمة لهذه األموال، وأضاف أن المودعین عبارة عن

  ).مؤسساتیة

  :من خالل التعریفین السابقین یمكن استخالص التعریف التاليو 

یتم بمقتضاه دفع مبلغ نقدي أو قیم منقولة من طرف أفراد أو  ،الودائع عبارة عن دین في ذمة البنك

  .هیئات سواء عامة أو خاصة ویتم تداولها عن طریق وسیلة من وسائل الدفع مثل الشیك

                                                 
  104:، ص2001، البیان للطباعة والنشر، مصر، اقتصادیات النقود والبنوكبد المنعم راضي، فرج عزت، ع 1
  25:، ص2003، ران المطبوعات الجامعیة، الجزائدیو  ،الطبعة الثانیة ،تقنیات البنوكطاهر لطرش، ال 2
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  :أهمیة الودائع  )ب 

جهة نظر البنوك التجاریة أو االقتصاد ككل أو من و لودائع أهمیة كبیرة في النشاط البنكي سواء من ل

فهي تفتح آفاق واسعة أمام كل األطراف وتتیح لهم فرصة تحقیق األهداف المرجوة  ؤسسات،األفراد أو الم

وتتجسد هذه األهمیة في أن عملیة اإلیداع من قبل األفراد تعتبر أداة  المتعلقة بالسیولة والربحیة واألمان،

 حتاج لمبالغ ضخمة،أو أنشطة ت همخاصة عند تأدیة عملیات جیدة للحفاظ على النقود من الضیاع والسرقة

ویمكن تجنب هذا الخطر باستعمال الشیكات في سداد  فصاحبها معرض إلى خطر السرقة عند حملها

وهنا یتحقق هدف األمان، بالمقابل  االلتزامات أو أیة وسیلة أخرى تقدمها البنوك مقابل اإلیداع النقدي

 وهي غیر متوفرة عند حیازة النقد ،بنكیحصلون على مكاسب مالیة تتمثل في الفوائد المدفوعة من طرف ال

كما یحتفظ العمالء بشكل دوري على كشوفات لحساباتهم تتضمن كل المدفوعات  في خزائنه الخاصة،

 واإلیداعات في حساباتهم، وهذه الكشوفات أو البیانات ذات أهمیة بالغة لتنظیم القیود المحاسبیة للمتعاملین،

 ا تعتبر الودائع أهم مصادر أموال البنوكالمدفوعات والمقبوضات، كم ویمكن الرجوع إلیها كمستند إلجراء

سواء من البنوك التجاریة بعضها مع البعض أو من البنك االقتراض، وأقلها تكلفة مقارنة مع تكالیف 

  .ویعود االنخفاض في تكلفة الودائع في كون أغلبها ودائع جاریة المركزي،

یفة منح االئتمان وتوسیعه، كما ینتج عن ذلك عملیة خلق نقود فالودائع تسمح للبنوك التجاریة بوظ

الودائع التي تعتبر من أهم األسس التي تقوم علیها سیاسة الودائع، فقلة الودائع تعرقل النشاط االقتصادي 

فكل الجهات تلجأ للبنوك لالقتراض  وعرقلة دوران عجلة االقتصاد لكونها موردا مهما للبنوك أو لالقتصاد،

أو جهات خاصة  ،ا سواء كانت جهات حكومیة كالدولة فتسعى لالقتراض لتمویل مشاریعها التنمویةمنه

  .كالمقاولین واألفراد

الودائع التسییر النقدي لالقتصاد من دون وجود توترات نقدیة معیقة للنمو  ، تسهلإضافة إلى ذلك

ن االقتصادیین سواء كانوا منتجین أو ومن شأن ذلك أن یدفع إلى زرع الثقة في نفوس المتعاملی المنتظم،

  1.مدخرین أو مستهلكین

  :یمكن تصنیف الودائع إلى :تصنیفات الودائع البنكیة )ج 

 تصنیف الودائع وفقا ألجل االستحقاق  

 :دائع تحت الطلبالو  - 

وال یتقاضى العمیل  ،هي الودائع التي یمكن سحبها في أي لحظة من الزمن دون إخطار البنك مقدما

لیتم الدفع بموجبها له  البنكیصدرها المودع إلى  أوامریمكن سحبها بموجب و  "،في مقابل إیداعها أي فائدة

یظهر هذا  خرآشخص  أليوقد یتم الدفع  للبنكیعینه المودع في األمر الصادر منه  آخرلشخص  أو

                                                 
 .29:لطاهر لطرش، مرجع سابق، صا 1
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 أساسیا لسیولة البنوك، فكلما زادت األهمیةتشكل مصدرا الودائع تحت الطلب  كما أن ،1"األمر باسمه

أما إذا كانت األهمیة  ،إلى إجمالي الودائع كان على البنك أن یولي اهتماما العتبار السیولة النسبیة لها

كبر من األهمیة النسبیة للودائع الجاریة من إجمالي الودائع اطمأن البنك أكثر لمركز أالنسبیة للودائع الثابتة 

 البنوك استحدثت وقد ،2كبر من موارده نحو مختلف التوظیفات واالستثماراتألسیولته وبإمكانه توجیه جزء 

 الدوریة التزاماته فةكا بسداد العمیل عن نیابة مثل قیامها الودائع هذه بخدمة المتعلقة الخدمات من العدید

 العمل أوقات غیر في والسحب اإلیداع في العمیل مهمة ، وتسهیل)والهاتف والكهرباء المیاه فواتیر تسدید(

ATM).ي بطاقة الصراف اآلل خدمة( الرسمیة
3 

تحسب البنوك عموما تكالیف الخدمات لضمان أن قیمة الودائع ذات الصلة تعوضها عن تلك التكلفة و 

ربح، ویتم ذلك عن طریق احتساب رسوم الخدمة التي تمثل التكلفة الفعلیة مضافا إلیها هامش  وتوفر هامش

وتعوض هذه الرسوم بالكامل أو جزئیا من خالل أرباح القروض كل من رسوم الخدمة وأرصدة  ،الربح

مات المقدمة وتعكس التكلفة الصافیة للخد ،األرباح هي أسعار تنافسیة، وهو ما یمثل قیمة األموال للبنك

یكون البنك األكثر نجاحا هو الذي یمكن أن ینتج الخدمات و  ،التكلفة النقدیة لهذه الودائع) للمودعین(

ومما له أهمیة مماثلة  ،المطلوبة بأقل تكلفة وبالتالي یسوق خدماته بأقل سعر ویحافظ على هامش ربح كاف

  4.في اجتذاب الودائع تحت الطلب الرغبة في اإلقراض

هي التي ال یحق للعمیل السحب منها إال بعد انقضاء مدة زمنیة معینة یتفق علیها : الودائع ألجل - 

ویتضح أن السحب ألجل  ویتقاضى صاحب الودیعة فائدة تعادل فترة بقائها لدى البنك، مسبقا مع البنك،

 .ظروفهیناسب الزبون الذي یتنازل عن السیولة الحاضرة والطلب علیها في المستقبل وفقا ل

تختلف عن ودائع ألجل، وذلك بقیام العمیل المودع قبل السحب بمدة معینة : الودائع بإخطار - 

بإشعار البنك برغبته في ذلك وال یتطلب انقضاء مدة معینة، وعلیه یحتفظ البنك بقدر كافي من السیولة 

 .لمقابلة السحب علیها وأسعار الفائدة تكون منخفضة مقارنة مع الودائع ألجل

تعتبر هذه الودائع بمثابة عملیة توفیر وادخار حقیقیة نظرا لمدة إیداعها في : لودائع االدخاریةا - 

تعتبر عوائد توظیف حقیقیة  ،البنوك والعائد المنتظر منها، فأصحاب هذه الودائع یحصلون على فوائد معتبرة

ي یراها البنك مرتفعة نسبیا مقارنة بما لهذه الودائع، ومقابل هذه التكلفة الت االدخاریةلألموال وتعكس الطبیعة 

یدفعه مقابل الودائع ألجل فإنه یضمن بقاء األموال بحوزته لفترات طویلة، األمر الذي یفتح أمامه المجال 

 5.في منح القروض ذات األجل الطویلستخدامها ال

                                                 
  4:، ص2006العدد الحادي عشر، بغداد، ، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، تحلیل الودائع المصرفیة نموذج مقترح، عبد السالم لفته سعید 1
  .203:، ص2013، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، إدارة البنوك التجاریةمحمد مصطفى السنهوري،  2
، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، )2004- 1997(العوامل المؤثرة على ربحیة المصارف التجاریة العاملة في فلسطین زعیتر،  أبو حسن جبر باسل 3

 .29:، ص2006قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة غزة، 
4 K. Selvavinayagam, Financial Analysis Of Banking Of Banking Institutions ,Investment Centre Division 
,Rome, Italy, June 1995,  p:4 
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هي مبالغ نقدیة یودعها أصحابها لتغطیة عملیات بنكیة یقوم بها البنك لحسابهم  :الودائع المجمدة - 

   1.أو قد تكون نتیجة قیام جهة معینة مثل مصلحة الضرائب بالحجز على بعض أرصدة عمیل ما لصالحها

 تنقسم إلى: تصنیف الودائع حسب مصدرها:  

الوطن تحتفظ بها في البنوك الموجودة  وتشمل ودائع البنوك األجنبیة الموجودة خارج: ودائع أجنبیة - 

داخل البلد لتسهیل المعامالت، إضافة إلى ودائع غیر المقیمین ولدیهم حسابات في البنوك المحلیة سواء 

 .بالعملة المحلیة أو األجنبیة

تشمل ودائع القطاع الخاص من أفراد في بنوك محلیة وودائع القطاع العام التي : ودائع محلیة - 

  .الحكومة والمؤسسات العامة، كما أن البنوك تحتفظ بودائع في حسابات لدى بعضها البعض تشمل حسابات

 إن النشاط االقتصادي للمودعین له أهمیة : تصنیف الودائع حسب النشاط االقتصادي للمودع

  :بالغة في تغییر حجم الودائع لدى البنوك، لذلك یمكن تصنیفها وفق ما یلي

ینبغي  تتمیز بتقلب أرصدتها وفقا لظروف النشاط التي تقوم به، لذلك :ودائع المشروعات التجاریة - 

السحب المتوقع  على إدارة البنك دراسة أوضاع وظروف المؤسسات التجاریة حتى یمكن التعرف على توقیت

السیولة المطلوبة واستثمار هذه  للودائع ووضع السیاسات التي تتالءم وظروف هذه المشروعات من حیث

  .الودائع

فتزداد األرصدة لدى  ،أي بمواسم الزراعة ،ترتبط حركتها بالدورة الزراعیة: ودائع المنشآت الزراعیة - 

البنوك عند بیع المحاصیل والعكس یحدث في بدایة موسم الزراعة، غیر أن هذا النوع من الودائع غیر مهم 

  .بفضل وجود بنوك متخصصة في هذه المجاالت

تمویل مثل ترتبط عملیة اإلیداع والسحب بالدورة اإلنتاجیة : ودائع المشروعات الصناعیة - 

ستجیب هذا یو  ،المشتریات، المواد الخام، دفع األجور من جهة وتحصیل الذمم والمستحقات من جهة أخرى

  .النوع من الودائع لدوافع المواءمة بین اعتبارات السیولة والربحیة

وتتمیز بتزایدها باستمرار مما یسمح  ،الخ...لمقاولینعلق بودائع المحامین واتت: ودائع المهن الحرة - 

  .للبنك باستثمار الجزء الثابت منها

فهذا النوع من النشاط یحتاج إلى  ة،تخص ودائع نشاطات النقل والفندق :ودائع المؤسسات الخدمیة - 

 .النوع من الفئاتمبالغ طائلة، ومن أجل االستثمار لذلك یستوجب رسم سیاسة السیولة واستثمار ودائع هذا 

 یمكن تمییز نوعین من الودائع: تصنیف الودائع وفقا لمنشئها:  

وهمیة التي یودعها األفراد فعال بغیة الحصول على التتمثل في الودائع غیر : ودائع حقیقیة - 

  .فائدة أو المحافظة علیها بغیة التوفیر واالدخار

                                                 
  256:إسماعیل أحمد الشناوي، عبد النعیم مبارك، مرجع سابق، ص 1
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 یقوم بمنح المقترض نقودا وٕانما یمنحه تسمى أیضا ودائع ائتمانیة، فالبنك ال: الودائع المشتقة - 

 .ومن ثم تنشأ للمقترض ودیعة لدى البنك بمقدار القروض المتفق علیها ،الحق في سحب شیكات علیه

  1:في وتتمثل التجاریة، البنوك لموارد أخرى مصادر وهي :التزامات أخرى واالقتراض )2

 یتم لم ضریبیة مستحقات أو تابعة، لشركات مستحقة تكون قد مبالغ هي :األخرى االلتزامات 

 في الدائنین جملة اتجاه البنك على المترتبة ماتزاااللت بعض أو بعد، توزع لم أسهم أرباح أو دفعها،

  .البنك میزانیة بمجموع مقارنة جدا ضئیلة مبالغ عادة وهي یزانیة،الم إعداد وقت

 عند  المركزي البنك من أو البعض بعضها من ضرااالقت إلى البنوك تلجأ قد :االقتراض

 مصادر من أساسیا رامصد المركزي البنك ویعتبر المتاحة، الذاتیة مواردها حاجتها للتمویل لعدم كفایة

 من لدیها ما خصم بإعادة أو أصولها وبضمان التجاریة، للبنوك قروض تقدیم طریق عن التمویل

وغالبا ما تكون مؤقتة وقد تزداد في مواسم وأوقات معینة  ،التجاریة، وهي بذلك تعتبر التزامات األوراق

وفي حالة عدم تلبیة البنوك األخرى لطلب االقتراض  ،لزیادة الطلب على القروض من قبل عمالئها

إلى البنك المركزي كملجأ أخیر لإلقراض، وعلى البنك المركزي االستجابة أو الرفض  أیلج، من البنك

 .تهجة من طرفهحسب السیاسة النقدیة المن

 تتم عادة بین البنك التجاري وباقي البنوك األخرى أو تجار األوراق: اتفاقیات إعادة الشراء 

تعني بیع أصل مالي باتفاق إعادة شرائه في وقت الحق محدد بسعر یتفق علیه مقدما، وقد المالیة، و 

كما أن درجة المخاطرة  یكون هذا االتفاق لیوم أو ألشهر، أي أن معظمها اتفاقیات قصیرة األجل،

  2.فیها محدودة ألنها مغطاة بأوراق مالیة حكومیة

تعتبر من المصادر الخارجیة الحدیثة لألموال في البنوك، تصدر  :سندات دین طویلة األجل )3

لیكتتب فیها األفراد والمؤسسات، فأصحاب السندات لهم الحق في الحصول على قیمة سنداتهم قبل 

الممتازة في حالة التصفیة وبعد حقوق المودعین، كما تأخذ أشكال من بینها حملة األسهم العادیة و 

  .سندات قابلة للتحویل إلى أسهم ممتازة وفقا لشروط اإلصدار

  

  

                                                 
  :باالعتماد على 1

  . 89:ص ،2011 األردن، للنشر وائل دار ،والدولیة المحلیة المصرفیة العملیات إدارة الطراد، إبراهیم اهللا، إسماعیل عبد أمین خالد - 

  .111:، مرجع سابق، صبن فرج زوینة - 
  .206:محمد مصطفى السنهوري، مرجع سابق، ص 2
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  الخصوم في البنوك التجاریة لهیكل المحددة العوامل: ثالثا

 التمویل مصادر بین المفاضلةإلى  المالیة مواردها بزیادة قرار ألي اتخاذها عند التجاریة البنوك تعمد

 :هي العوامل من بمجموعة تتأثر والتي المختلفة،

 إلي یؤدي الغیر خالل أموال من استثماراته تمویل على البنك اعتماد زیادة أن المعروف من: الربحیة )1

 طریق عن المالئم التوظیف الموارد هذه توظیف ضرورة االعتبار بعین األخذ مع المالك، ثروة تعظیم

 .مربحة استثماریه قنوات إیجاد

 فعندما المرتفع والمخاطر، العائد فرص بین التوفیق تتطلب المالك ثروة تعظیم هدف إن: المخاطر )2

 البنك لجوء أن إذ المخاطر، جانب بعین االعتبار یأخذ أن علیه، المالیة موارده زیادة البنك یفكر

 زیادة إلي یؤدي) الذاتیة( الخاصة األموال مصادرعلى  باالعتماد المالیة موارده زیادة في التجاري

 هذه من یقلل المالیة موارده تنمیة أجل من الغیر أموال على اعتماد البنك المال، ولكن رأس مالءة

  1.المال رأس مخاطر تزداد وبالتالي المالءة،

 للمودعین، البنك الذي یدفعه والضمني الصریح الفائدة معدل في الودائع تكلفة تتمثل :األموال تكلفة )3

 في تتمثل أي للمستثمرین، البدیلة تكلفة الفرصة في مثلتفت المحتجزة واألرباح المال رأس تكلفة أما

 على تنطوي بدیلة استثمار أوجه في أموالهم استثمروا لو أنهم علیة الحصول یمكنهم كان الذي العائد

 العائد ذلك أن المؤكد ومن البنوك، صناعة في االستثمار علیها التي ینطوي المخاطر درجة نفس

 بالنسبة لتكلفة أما الودائع، تكلفة یفوق للبنك بالنسبة المحتجزة واألرباح المال رأس یمثل تكلفة الذي

 فإذا أكبر، لمخاطر ما یتعرضون عادة المقرضین ألن الودائع تكلفة تفوق أن المتوقع االقتراض فمن

 .المودعین بعد التالیة المرتبة في تأتي الدائنین حقوق فإن البنك أفلس ما

 البنكیة تنص التشریعات ما فعادة لالستثمار، المعدة األموال حجم هنا المقصود :االستثماریة الطاقة )4

 نقدي كاحتیاطي المركزي البنك لدى الودائع من أدنى بحد التجاریة البنوك احتفاظ ضرورة على

 أقل تكون وألجل التوفیر ودائع على المفروضة االحتیاطينسبة  أن العادة في المعروف ومن قانوني،

 التوفیر لودائع االستثماریة الطاقة تكون وبالتالي الجاریة، الودائع المفروضة على النسبة تلك من

 .2الجاریة الودائع توفرها التي تلك من أكبر وألجل

 من البنك تمكن ألنها وذلك الطویل األجل ذات الودائع البنوك تفضل عام بشكل: االستحقاق جلأ )5

 الودائع، لهذه المفاجئ السحب تتعرض الحتمالیة أن دون مربحة استثمارات في الودائع هذه توظیف

 أدى كلما البنك، موارد من كبیرة نسبة التوفیر ألجل وودائع الودائع شكلت كلما أنه نالحظ هنا ومن

من  كبیر بقدر تتمتع الودائع هذه ألن موارده، من ممكنة نسبة أعلى واستثمار زیادة توظیف إلى

                                                 
، رسالة للعوامل المؤثرة على الربحیة في البنوك التجاریة الفلسطینیة بهدف تحسین األداء دراسة میدانیة دراسة تحلیلیةخمیس محمد سعید، 1

  33:، ص2012ماجستیر في المحاسبة، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر، 
  .144:، ص1996العربي الحدیث، اإلسكندریة، الطبعة الثالثة، المكتب  ،إدارة البنوك التجاریةمنیر إبراهیم هندي،  2



 

 

42 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

 في استثمارات توظیفها یمكن ال التي الجاریة الودائع توفرها ال تمویلیة مرونة وتوفیر االستقرار

 .الطلب عندالستحقاقها  نتیجة الودائع من النوع هذه استقرار عدم بسبب األجل طویلة أو متوسطة

 فقد للتشكیك، التجاري للبنك المالي المركز سمعة تعریض عدم مراعاة إلى تشیر والتي :البنك سمعة )6

 سیولته، ضعف على مؤشرا یعتبر البنك المركزي من االقتراض إلى البنك لجوء أن البعض یظن

 بدال ویلجأ القصوى، الضرورة حاالت في إال التمویل من النوع إلى هذا اللجوء یفترض ال قد ولذلك

على  أكثر التركیز خالل من إما المختلفة، بعملیاته للقیام السیولة من احتیاجاته إلى تمویل ذلك من

 في االستثماریة محفظته منها تتكون التي المالیة أوراقه بعض بیع خالل من أو الودائع، جذب سیاسة

 .المالي السوق

  التجاریة في البنوك األصول هیكل: الفرع الثاني

 مراعاةب  المهمة بهذه وتقوم التجاریة، للبنوك أهمیة واألكثر الثاني الشق األموال توظیف سیاسة تشكل

هذه  نإ حیث المالیة، الوساطة منشآت من غیرها عن تمیزها والتي األمان ،الربحیة، السیولة: الثالثة السمات

 1.االقتصادیة الحیاة في البنكي العمل جوهر تعكس السمات

تستعمل البنوك حیث  البنك، یزاولها التي األعمال طبیعة تجاري بنك میزانیةل األصول جهة لنا توضحو 

األموال التي حصلت علیها من الودائع واالقتراض ومن المساهمین، في أنواع متعددة من األصول التي تحقق 

  :الربح، بدرجات متفاوتة تتناسب عكسیا مع سیولتها وتنقسم األصول إلى

  الكاملة السیولة ذات األصول: أوال

الیومیة احتیاجاته ویقوم البنك باالحتفاظ بها لمقابلة  ،النقدیة من أكثر األصول سیولةتعتبر  :النقدیة )1

أو استخدامها كرصید یسمح لها بتبادل الخدمات مع البنوك األخرى، واإلدارة الجیدة للنقدیة تعني تدنیة 

  : وتشمل النقدیة مایلي 2.الرصید النقدي إلى الحد المطلوب كاحتیاطي دون اإلخالل بمتطلبات السیولة

 أو وطنیة عمالت كانت سواء البنك یمتلكها التي العمالت كافة تشمل: النقدیة في خزینة البنك - 

یحتفظ بهذا النقد لمواجهة احتیاجات التشغیل، وطلبات السحب النقدي ودفع النفقات النقدیة، أجنبیة، 

  .تكالیف االحتفاظ به ولعدم تحقیقه للدخلوتحاول البنوك أن تجعل هذا البند في حده األدنى الرتفاع 

  :یشمل هذا البند ما یلي: األرصدة لدى البنك المركزي - 

  نسبة معینة كاحتیاطي نقدي قانوني من ودائع العمالء والبنكیةتحدد القوانین النقدیة .  

 فوائض الودائع لدى البنوك التجاریة من أجل تحقیق دخل.  

  المقاصة والقیود الیومیةالودائع الجاریة لمواجهة عملیات.  

                                                 
  .25:زعیتر، مرجع سابق، ص أبو حسن جبر باسل 1
  .132:صمرجع سابق، محمد مصطفى السنهوري،  2
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  :األرصدة لدى البنوك المحلیة واألجنبیة - 

أو ما یسمى بأرصدة الحسابات الدائنة لدى البنوك األخرى، تكون في شكل ودائع قصیرة األجل لدى 

دخل ولمواجهة متطلبات العمل الوهي المبالغ المستثمرة في سوق ما بین البنوك لتحقیق البنوك األخرى، 

 .جةعند الحاوالسیولة 

  :المرتفعة السیولة ذات األصول: ثانیا

 من أكثر السیولة اعتبار األصول هذه على غلبیطلق على مكونات هذا البند االحتیاطي الثانوي، حیث ی

 :التالي النحو على وذلك العادة، في جلاأل قصیر توظیفها أن إال بتوظیفها، یقوم البنك أن فرغم الربحیة،

تتكون هذه المحفظة عادة من أذون الخزینة  ):االستثمارات(المالیة قصیرة األجل محفظة األوراق  - 

والسندات الحكومیة، حیث یتم االستثمار في هذا البند الذي یتكون في غالبیته من األوراق المالیة الحكومیة، 

  .العائد والسیولة: لتحقیق غایتین هما

 بیعها التجاري البنك ویستطیع أشهر، وثالثة شهر بین اأجاله تتراوح الحكومة عن الصادرة الخزانة فأذون

 أیضا تشمل أنها كما ،السیولة عالي أصل فهي ولذلك شاء، متى استحقاقها موعد قبل المركزي البنك إلى

 شركات تصدرها والتي العالمیة، المالیة والبورصات األسواق في تداولها یتم التي األجل قصیرة السندات

 في وقت أي في بیعها ویمكن ،قصیر استحقاقها جالآو  عالیة عالمیة بتصنیفات وتتمتع العمالقة المساهمة

  1.أیضا السیولة عالیة أصول وهي المالي، السوق

 كانت للمؤسسات سواء الدوران سریعة األنشطة نحو موجه األجل قصیر ائتمان هيو  :السلفیات - 

 عمالئه بین متقاربة فترات على البنك یوزعها فإن الزمنیة فترتها لقصر ونظرا المساهمة، الشركات أو الفردیة

  .السیولة عالي أصال تعد وبذلك المختلفین

 عوائد تحقیق ألغراض المخصصة األصول وهي :الجامدة أو المنخفضة السیولة األصول ذات: ثالثا

 المقترض فیتمكن سابقتها، من أطول زمنیة مدة ذات أغراض في لتوظیفها البنك یسعى فإن ثم ومن عالیة،

 نشاط مجال في التوظیف هذا یكون وقد أكبر، عائد لدفع االستعداد مع أفضل نحو على االستفادة منها من

   2:األصول هذه أمثلة ومن، الغیر بمشاركة أو انفراد على به قام سواء البنك، به یقوم تنموي استثماري

 أو فرادأ سواء للمقترضین تمنح التي القروضوهي  :األجل وطویلة متوسطة المدین والجاري القروض - 

 هذه تسدید المقترضین من یطلب أن التجاري یمكن للبنك فال السیولة قلیلة أصول تمثلو  شركات،

فهناك صعوبة في تحدید الحجم األمثل للقروض الممنوحة من طرف البنك  ،استحقاقها عند إال القروض

بالنسبة لمجموع موارده، الواقع یتطلب تحلیل الطلب على االئتمان للعمالء الحالیین والمرتقبین، سلوك 

                                                 
  .32:زعیتر، مرجع سابق، ص أبو حسن جبر اسلب 1
  .36:لمرجع السابق، صا 2
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وتغیرات معدالت  ،س المال والموارد الذاتیة ومتطلبات السیولة الواجب االحتفاظ بهاأالمودعین، حجم ر 

خر، باإلضافة إلى أن هذه العوامل متداخلة فیما آلئدة المتوقعة، فكل هذه العوامل تتغیر من وقت الفا

  1.بینها مما یؤدي إلى صعوبة تحدید بدقة الحجم األمثل للقروض

 طویلة لفترات الشركات بعض أسهم في لالستثمار أحیانا البنوك تلجأ: المتداولة غیر المالیة األوراق - 

 بغرض تجاریة شركات أسهم لتملك لدیهانقدي  ضفائ وجود حال في تسعى التجاریة األجل، فالبنوك

 مالیة سنوات مدار على تلك الشركات أرباح توزیعات من االستفادة بغرض أي ،األجل طویل االستثمار

 وذلك المالیة األسواق في متداولة غیر شركات مساهمة أسهم في االستثمار إلى تلجأ قد أو متعددة،

 سیولة ذات تكون ما غالبا األسهم وهذه لها، تملكها خالل المتوقعة األرباح توزیعات من االستفادة بهدف

 .لها تداول أسواق وجود لعدم نقدیة إلى تحویلها لصعوبة وذلك منخفضة،

 :وهي أقسام ثالثة إلى تنقسم االستثمارات هذه :الثابتة األصول في االستثمارات - 

 البنكیة أعماله في ممارسة استخدامها بغیة البنك یتملكها أصول هي :االستخدام بغرض ثابتة صولأ  -أ

 على یصعب )جامدة( السیولة عدیمة أصول وهي ،)الخ...والخزائن واألجهزة واألثاث مبنى البنك (مثل

 .نقدیة تحویلها إلى البنك

 وعقارات ومباني أراضي من ثابتة أصول تملك إلى البنوك تلجأ قد :االستثمار بغرض ثابتة صولأ  -ب

 هذه تحملها التي المخاطر مع تتناسب مجزیة أرباح على للحصول المستقبل بیعها في بغرض

  .االستثمارات

 تمثل الضمانات التي األصول هي :المقترضین بعض تعثر نتیجة إلى البنك آلت ثابتة أصول  -ج

 بیعها بغیة بامتالكها البنوك المقترضین، فتقوم بعض تعثر نتیجة للبنك آلت الممنوحة االئتمانیة للتسهیالت

  .رخیصة بأثمان یتملكها أنه خاصة لها مناسبة أرباح وتحقیق

   2:بناءا على ذلك على البنوك التجاریة عند بناء هیكل أصولها مراعاة النقاط والمتغیرات التالیة

  .توفیر متطلبات االحتیاطي القانوني - 

  .قاعدة االحتیاطات الوقائیةتكوین االحتیاطات الوقائیة أو  - 

  . ضرورة االهتمام بمحاذیر حول خطر اإلفراط في منح القروض - 

استخدام فائض األموال المتاحة بعد استخدام األولویات الثالثة السابقة في بناء محافظ متنوعة  - 

  .من األوراق المالیة 

  :امع العلم أن البنوك تحتفظ باالحتیاطات اإلضافیة لعدة عوامل نذكر منه

  .مواجهة الطلب الموسمي للقروض - 

  .السحب المفاجئ للودائع - 

                                                 
 25:، ص2002، - التقلیدي واإلسالمي - إدارة األصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفياتحاد المصارف العربیة،  1
 212:، ص2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، - األساسیات والمستحدثات - اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید،  2
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  .زیادة متطلبات االحتیاطي القانوني - 

 .حدوث تقلبات في أسعار األوراق المالیة، وحاالت القروض المتعثرة - 

  المواءمة بین السیولة والربحیة بغرض ترشید إدارة األصول والخصوم : المطلب الثاني

البنك التجاري بإدارة األصول والخصوم، البد أن تراعي تحقیق الموازنة  عند قیام اإلدارة المالیة في

بین السیولة والربحیة، وعلیه فهناك مصلحة أكیدة للبنك في محاولة توظیف أقصى ما یستطیع من الموارد 

د أداة لترشید قرارات فالمعلومات التي تتاح عن كفاءة استخدام الموارد المالیة تع ،المالیة المتاحة أمامه

المالیة بما أنهما وقیام البنك باستثمار األموال سواء في القروض أو االستثمار في األوراق االستثمار، 

الرئیسي للقوة اإلیرادیة أفضل من تركها في الخزینة، كما أن توجیه األموال نحو عملیات یمثالن المصدر 

على فاهتمام اإلدارة منصب  ،ار في األوراق المالیةاإلقراض أفضل في كثیر من األحیان من االستثم

 .العوائد المكتسبةمدى الربحیة المحققة وٕاجمالي 

  متطلبات تحقیق الموازنة بین السیولة والربحیة : الفرع األول

یكون البنك في وضع التوازن عندما یتم تصنیف أصوله بالطریقة التي تحقق له هدف السیولة وهدف 

ممكن في آن واحد، ویعتمد هذا التصنیف أو ما یسمى التوزیع النسبي لألصول على تحقیق أعظم عائد 

كما أنه یتأثر بتغییر  ،قالید البنكیة المتبعةتجارب عملیة یمارسها البنك، ویتأثر التوزیع النسبي لألصول بالت

  .الظروف االقتصادیة وأسالیب التمویل الحكومي

إن عامل السیولة والربحیة عاملین متضادین وزیادة أحدهما تتم على حساب نقصان اآلخر، كما 

أنهما عاملین متالزمین، ومبدأ التالزم بینهما ناتج ألهمیة كلیهما في البنك التجاري، فالسیولة ضروریة 

جباریة لبعض األصول، كما أن الربحیة البد منها للوفاء بااللتزامات وتفادي خطر اإلفالس والتصفیة اإل

فالبنك الناجح هو البنك الذي یستطیع المواءمة بین السیولة  البنكیة،من أجل النمو والبقاء في الساحة 

   1:ویحسب كما یلي" ر البنكیس"المركز المالي له ویطلق علیه والربحیة مع المحافظة على 

   = ر البنك یس

النتیجة أكبر من الواحد یعني ذلك أن المركز المالي سلیم ودل على قوته، أما إذا كانت فكلما كانت 

أقل من الواحد فیعني عدم سالمة المركز المالي، نتیجة لخلل كشراء أوراق مالیة من ممیزاتها التقلب 

  :لتالیةالكبیر في قیمتها السوقیة ولتحقیق الموازنة بین السیولة والربحیة یجب مراعاة النقاط ا

                                                 
 .261:مبارك، مرجع سابق، صإسماعیل أحمد الشناوي، عبد النعیم  1

 القیمة الفعلیة لألصول

 االلتزامات قبل الغیر
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تدر ربحا وأخرى ال تدر أي ربح، وعلیه یمكن تقسیم أصول  هناك أصول: مصادر ربح البنك: أوال

   1:البنك من هذه الناحیة إلى

  وهي األصول تامة السیولة ومن أمثلتها النقدیة الحاضرة في خزینة البنك : أصول غیر منتجة

ة، ویحتفظ بها البنك لمجابهة طلبات السحب ولدى البنك المركزي سواء بالعمالت المحلیة أو األجنبی

  . الیومیة من قبل عمالئه أصحاب الودائع حتى ال یتعرض ألي أزمات مفاجئة

  سندات غیر السائلة ومنها أذون الخزانة ذات العائد المنخفضهي األصول : أصول منتجة ،

  .سیولتهاالخ، والتي تزداد ربحیتها تبعا لخفض درجة ...الحكومة واالستثمارات

فاألصول تتمتع بدرجات متفاوتة من المخاطرة، واحتفاظ : تدرج مخاطر االحتفاظ باألصول: ثانیا

سهم التي تعد أكثر خطورة، فإذا تعرضت القیمة السوقیة األالبنك بالنقدیة في خزینته یختلف عن احتفاظه ب

ك ستنخفض ویقابله انخفاض في فإن أصول البن ،لألوراق المالیة التي بحوزة البنك باالنخفاض الشدید

قیمة الخصوم باعتبار أن طرفي المیزانیة متعادل، وهذا ما یؤدي إلى عجز البنك في الوفاء بالتزاماته 

یتضح من ذلك و  ،وینعكس ذلك في تخوف عمالئه واندفاعهم إلى سحب ودائعهم، وینتهي به باإلفالس

عتبار احتمال حدوث خسارة وانخفاض في قیمة عند اختیار البنك لمختلف أصوله یجب أن یضع بعین اال

أصوله مما یستوجب علیه االحتفاظ بالمقدار المناسب من النقدیة لمواجهة طلبات العمالء فورا عند 

  .الطلب

لكل بنك تجاري سیاسة ینتهجها من أجل الحصول : الموازنة بین األرباح الحالیة والمستقبلیة: ثالثا

د الحصول على قدر معین من األرباح، فمن ناحیة بعض السیاسات على أقصى ربح ممكن أو إلى مجر 

تهدف إلى حصولها على قدر أعلى من األرباح في األجل الطویل في حین تحقق نتائج غیر مرضیة أو 

كما قد یلجأ البنك إلى القیام بعملیات االستثمار سواء في عملیات  ،أرباح منخفضة في األجل القصیر

لكنها لربما تحقق  ،ستثمار في المحفظة المالیة بغیة الحصول على أرباح مستقبلیةاإلقراض أو عملیات اال

فعند اختیار البنك ألیة عملیة توظیف األموال یجب علیه أن یحافظ  ،خسائر كبیرة في الفترات المستقبلیة

 على سالمة األصول أي ثبات قیمة األصل، حیث یواجهه خطر عدم استرداد الدین وفوائده من قبل

المقترض في حالة قیامه بسیاسة اإلقراض واحتمال انخفاض القیمة السوقیة ألوراقه المالیة، وعلیه یتوقف 

تقدیر المخاطرة على أسعار الفائدة المستقبلیة، ومما ال شك فیه أن البنوك تختلف في األسالیب التي 

ذلك في البنك الواحد في فترات  تستعملها لتحقیق التوازن بین أرباحها الحالیة والمستقبلیة، كما یختلف

  .معینة

                                                 
 .155:، ص2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، تنظیم وٕادارة البنوكعاطف جابر، طه عبد الرحیم 1
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فالبنوك التجاریة عادة ما تكون محدودة في قدرتها : قدرة البنك التجاري على تحمل المخاطر: رابعا

وتمثل  الخصوممن مجموع  %10على تحمل المخاطر، فغالبا ال تزید نسبة رأسمال البنك التجاري عن 

الباقیة التزامات قبل الغیر ومعظمها ودائع، فإذا انخفضت قیمة أصول البنك تصبح أقل من  %90نسبة 

قیمة خصومه والتزاماته ناحیة المودعین، وهذه الحالة من أحوال الخسارة، فحینما تنخفض قیمة رأس المال 

بل حتى  ،جدیدةودائع  جذبفإن المودعین یصابون بكثرة الشك في أمور البنك ویواجه البنك مشاكل في 

في مواجهة االحتفاظ بالودائع التي بحوزته، مثل هذه األوضاع لها آثارها السلبیة على قدرة البنك في منح 

االئتمان، ویصبح المطلوب هنا أن تحافظ البنوك على درجة معقولة من السالمة المالیة بطریقتین 

   1:مختلفتین

  زیادة رأسمال البنك.  

 مالیة لألصول الموجودة لدى البنكالمحافظة على السالمة ال.  

فإحدى طرق زیادة رأس المال االحتفاظ باألرباح، غیر أن هذه الطریقة لها حدود واضحة، فإذا كانت 

األرباح منخفضة فإن زیادته تأخذ وقت طویال، غیر أن البنك یستطیع أن یزید من القیمة الصافیة ألصوله 

، فخبرة البنك تمكنه من ى مدى إمكانیة قیام البنك بذلكببیع مزید من األسهم، إال أن هناك حد عل

ومن ناحیة  ،بأصول تدر ربحا على أن ال تفوق قیمتها قیمة رأس المال بأكثر من حدود معقولة االحتفاظ

  .أخرى عند تكوین محفظة األوراق المالیة ینبغي على البنك الموازنة بین المخاطر المالیة واألرباح

تتعلق بترتیب سیولة األصول في المیزانیة، وهو ما نجده مطبق في : األصولترتیب سیولة : خامسا

میزانیة البنوك التجاریة، فتظهر في المیزانیة األصول السائلة أي األصول النقدیة أوال ثم األصول شبه 

  .النقدیة

 مداخل تخصیص األموال في البنك التجاري: الثاني الفرع

بموجبها یتم توزیع األموال المتاحة على أوجه االستخدامات، بطریقة العملیة التي " یقصد بالتخصیص

والودائع أكثر موارد البنك، لذلك یتعین على اإلدارة تخصیص  ،2"تضمن التوافق بین السیولة والربحیة

األموال بشكل یضمن مقابلة السحب على الودائع وطلبات القروض، واللذان یعتبران من المتطلبات 

  .رة السیولة في البنكاألساسیة إلدا

فالبنك یعتمد على العدید من المداخل والتي تختلف فیما بینها باألسلوب وبدرجة التركیز على استعمال 

األسالیب الكمیة في وحدة البدائل المتاحة، إذن البد من اعتماد مقاربات عملیة تخصیص للموارد نحو 

                                                 
 247- 246عاطف جابر، طه عبد الرحیم، مرجع سابق، ص ص  1
، 2008، عمان، األردن، الرابعة، دار وائل ، الطبعةإدارة البنوك مدخل كمي واستراتیجي معاصرفالح حسن السیسي، مؤید عبد الرحمان الدوري،  2

 66: ص
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فرص استثماریة محددة تضمن إلدارة البنك نوع من التنویع واالستخدام األمثل وهناك ثالث مداخل 

 : نتعرض لها على النحو التالي

  la méthode du pool unique: مدخل مجمع األموال: أوال

تعتبر هذه الطریقة من أبسط الطرق المستعملة في إدارة األصول والخصوم، وتناسب هذه الطریقة 

بنوك الصغیرة التي تعتمد في مصادرها على ودائع العمالء والقروض طویلة األجل ورأس المال، وال ال

  .تدخل السوق للحصول على المزید من المصادر كما هو حال معظم البنوك

، وفق هذا المدخل فإن جمیع األموال التي تتاح للبنك هي إجمالي الموارد، االستخدامات اإللزامیة

 األثاث،(االحتیاطي النقدي اإللزامي واألصول الضروریة لنشاط لبنك وتشمل العقارات وتشمل 

األموال التي یحصل علیها البنك من مختلف  تقوم هذه الطریقة على افتراض جمعكما  ،)الخ...األجهزة

لوعاء في المصادر في وعاء واحد، والقیام بخلطها، بحیث یستحیل التمییز بینها، ثم استعمال ما في هذا ا

وتتطلب هذه الطریقة من إدارة البنك أن تعطي  ،مختلف أنشطة البنك بالمقدار والكیف الذي یحقق أهدافه

عند ترتیب أولویات توظیفها عنایة خاصة لعنصري السیولة والربحیة، حیث یتم توزیع األموال المجمعة 

اإلدارة في حل التعارض الدائم على مختلف أنواع األصول ضمن عدد من األولویات التي تستعین بها 

  1:تتمثل هذه األولویات فيو  ،بین السیولة والربحیة

السائلة من الدرجة األولى والغرض منها مواجهة االلتزامات  األصولأي تكوین : االحتیاطیات األولیة )1

القصیرة األجل مثل سحب الودائع الجاریة، وتحدد نسبة ما یخصص من الموارد على االحتیاطات 

 2:ولیة بالمعدل التالياأل

  الودائع ÷المعدل المتوسط لألصول النقدیة =  %معدل التخصیص 

  أو

  مجموع األصول ÷مجموع األصول النقدیة                        = 

عند إیجاد النسبة نقول یتم تخصیص الموارد من أجل االحتیاطات األولیة ما یعادل النسبة، وبنفس 

  .االستخدامات األخرى، وذلك بقسمة إجمالي كل أولویة على مجموع األصولالطریقة لكافة 

هي استثمارات تضمن ربحیة محدودة للبنك، إال أن هاجس السیولة یظل هو : الحتیاطي الثانويا )2

 .المعیار األول في تكوین هذا النوع من االستثمارات

هي التي تضمن الربحیة وفي نفس تشكل محور القرار البنكي، فهذه االستثمارات : محفظة القروض )3

 ).مخاطر القروض(الوقت هي التي تعرض البنك إلى المخاطرة 

                                                 
 270:، ص2000مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، إستراتیجیة تعبئة الودائع وتقدیم االئتمان،  –إدارة المصارف حمزة محمود الزبیدي،  1
 400:، ص2007، ، الدار الجامعیة، اإلسكندریةإدارة المصارفعبد الغفار حنفي، 2
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هي استثمارات طویلة األجل، تشمل األموال التي تبقت بعد تكوین األولویات السابقة : استثمارات مالیة )4

جة البنك، حیث الثالثة، والغرض منها تولید الربحیة في المقام األول ثم ضمان توفیر السیولة عند حا

 .یتم تصفیتها من خالل البیع

  : والشكل التالي یوضح صورة لهذا المدخل

  مدخل مجمع األموال): 2(الشكل رقم 

  

  تاتاا

 االاا

  مدخل مجمع األموال) 8(شكل رقم

  

  

  

إال أنه یؤخذ على  بإدارة الربحیة،)  3،4(ن بإدارة السیولة واألولویتی) 2، 1(ن ولویتیویطلق على األ

  1:هذا المدخل مایلي

  أنه یغفل مصدر األموال وخصائصها عند التوزیع، كما ال یتم التمییز بین األموال من حیث

 .الملكیة واستحقاقها

  ال یعطي مؤشر محدد لتخصیص األموال على مجموعات األصول ولم یبین كیفیة المواءمة

أي أنه لم یحدد نسبة ما یجب  بین السیولة والربحیة، فقد تركت هذه الجوانب لتقدیر اإلدارة

 2.استثماره من الموارد في كل بند من بنود األصول

 نه لم یحدد هذه أطلبات السیولة وفقا لكل نوع من الودائع، كما ال یحقق عملیة الترابط بین مت

المتطلبات إال كنسبة إجمالیة من الودائع والتي تختلف أهمیتها حسب نوع المصدر، وقد ترتب 

  .على ذلك زیادة حجم السیولة أكثر مما تدعو إلیه الحاجة مما أثر على تحسین الربحیة

  ندرة األموال، أي عدم توفر الموارد المالیة لدى البنكال یصلح للتطبیق واالستخدام في ظل.  

                                                 
 70:الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، مرجع سابق، صفالح حسن  1
المكتبة العصریة، جمهوریة مصر العربیة، ، )البورصات_ منشآت التأمین_البنوك ( إدارة المنشآت المتخصصةعبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  2
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  la méthode des pool multiples:مدخل التخصیص المعدل: ثانیا

السیولة، إال أنها أغفلت احتیاجات كل بالرغم من أن طریقة مجمع األموال قد ركزت كثیرا على 

ى بنود االستخدامات المختلفة مصدر إلى السیولة، أما هذا المدخل فاعتمد على تخصیص كل مصدر عل

مع األخذ بعین االعتبار العالقة بین المصدر واحتیاجات السیولة واالستخدام أو التوظیف، فالودائع 

الجاریة تتمیز بعدم استقرارها وسرعة دورانها وهذا یستلزم ارتفاع االحتیاطي الخاص بها مقارنة مع الودائع 

ألغراض االحتیاطیات األولیة والنسبة المتبقیة توجه إلى التوظیف  األخرى، لذلك یوجه الجانب األكبر منها

  . في القروض

ولكن تعتمد  ،فهذا المدخل یشیر إلى أن قدرة البنوك على التوظیف ال تعتمد فقط على حجم مواردها

، وفكرة هذه الطریقة تقوم على أساس تحدید عدة مراكز للسیولة 1بالدرجة األولى على طبیعة هذه الموارد

والربحیة، مثل االحتیاطي األولي والثانوي، والقروض، واالستثمارات، واألصول الثابتة، ثم توزیع الموارد 

أخذ بعین االعتبار طبیعة بشكل مستقل، فهذا المدخل یالمتاحة من مختلف المصادر على هذه المراكز 

ولعل أهم مزایا هذا المدخل أنه یقلل االستثمار في األصول  ،، واالستعماالت المناسبة له ثانیاالمصدر أوال

  .السائلة، ویزید االستثمار في القروض واالستثمارات المختلفة، بذلك یؤدي إلى تحسین الربحیة

  :والشكل التالي یوضح مفهوم وفكرة هذا المدخل

  مدخل التخصیص المعدل): 3(الشكل رقم 
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  1:بصفة عامة فإن المزایا التي یؤدیها هذا المدخل

  السائلة مقارنة بالمدخل السابق وبذلك یوجه المزید من األموال إلى  األصولأنه یقلل من

  .محفظتي القروض واالستثمارات المالیة مما یؤدي إلى تحسین الربحیة

  إن هذا المدخل یضمن تحسین الربحیة بسبب استیعاب السیولة الزائدة، أي التي تزید عن

 .الحاجة االقتصادیة لها لمقابلة ودائع التوفیر

  2:لرغم من هذا المدخل یعد متطورا عن المدخل السابق إال أن فیه بعض االنتقادات أهمهاعلى ا

  یفترض هذا المدخل أن مصادر األموال مستقلة عن مجاالت اإلستخدام والتوظیف وهذا

  .ربما یكون افتراضا غیر واقعیا

  نوع من یربط في عملیة التخصیص ومركز السیولة والربحیة وفقا لدرجة التقلب في كل

أنواع الودائع، ولكن من المالحظ أنه توجد هناك عالقة ضعیفة بین درجة التقلب في نوع 

    .معین من أنواع الودائع والتقلب في إجمالي الودائع

 )الطرق العلمیة( مدخل بحوث العملیات: ثالثا

ریاضیة متقدمة  وأسالیب المدخل العلمي إلدارة أصول البنك التجاري على استعمال معادالت یقوم

لدراسة وتحلیل العالقات المركبة بین مختلف مكونات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كوسیلة للربط 

  3.بین المصادر واالستخدامات في ظل قیود السیولة وتعظیم الربحیة

لنماذج فهذا المدخل الكمي تلجأ إلیه إدارة البنك كونه من األسالیب الحدیثة للتخصیص األمثل، ومن ا

  . أسلوب البرمجة الخطیة كطریقة لكیفیة التعامل مع محفظة االستثمارات: الكمیة

یتطلب تطبیق مدخل بحوث العملیات البحث عن المشكلة، أي تحدید دالة الهدف والمتمثلة في تعظیم 

ستخدام، وتشمل الربحیة أو تقلیل التكالیف أي زیادة القیمة الحالیة للبنك، ثم تحدید البدائل المتاحة في اال

عدة متغیرات كالتوظیف في القروض واالستثمار في األوراق المالیة طویلة األجل أو في األوراق المالیة 

أسعار الفوائد المدفوعة، الحكومیة المضمونة، مع اإلشارة إلى أن كل توظیف له نسبة مئویة من العائد، 

رحلة صیاغة دالة الهدف واختیار البدیل وبعده تأتي م.والمقبوضة، والمصروفات، ومعدالت الضرائب

المناسب لتعظیم دالة الربح، انطالقا من العائد المرتفع، ولكن على البنك أن یراعي القیود الخاصة 

                                                 
  :باالعتماد على  1

   74:فالح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، مرجع سابق، ص - 

  .273:حمزة محمود الزبیدي، مرجع سابق، ص - 
 74:فالح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، مرجع سابق، ص  2
  397:، مرجع سابق صإدارة المصارفعبد الغفار حنفي،   3
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وعلیه فبحوث العملیات یساعد على  ،بالسیولة وهذا ما یتطلب الخبرة والمهارة والكفاءة في اتخاذ القرار

  :معرفة

 المشكلة. 

 لها البدائل المتاحة.  

الطریقة العلمیة لحل المشكالت المتعلقة بإدارة األصول ن إ ،باإلضافة للنقاط التي تم طرحها سابقا 

تتطلب من البنك تحدید المتغیرات التي تؤثر في القرارات التي سیتم اتخاذها،  والخصوم في البنك التجاري

  .لمصروفات، ومعدالت الضرائبة أسعار الفوائد المدفوعة والمقبوضة، وایوالتي تشمل بصورة رئیس

  الصعوبات في إدارة أصول وخصوم البنوك التجاریة التي درست النظریات: المطلب الثالث

لقد تطور دور البنوك ومازالت تلعب دورا هاما في النشاط االقتصادي، وتطورت عملیاتها خاصة فیما 

تفسیر وجود السیولة في البنوك یخص التمویل والسیولة، فقد ظهرت عدة نظریات متتالیة عملت على 

ام بنظریة من الناحیة التطبیقیة ال یمكن االلتز و لیها ومعرفة مصدر السیولة،التجاریة وضرورة المحافظة ع

، حیث من المالحظ أن جمیع الممارسین في هذا المجال یستعملون مزیجا من مجموع النظریات محددة

لظروف السائدة في البیئة البنكیة مع میل بعضهم للتركیز طبقا لإدارة أصول وخصوم البنوك المعروفة في 

وتتلخص هذه النظریات  ،على إحدى النظریات، طبقا لقناعة لدیهم، أو لظروف خاصة بالمؤسسة نفسها

  :في

 Théorie des crédits commerciales)( نظریة القروض التجاریة: الفرع األول

وتعتمد على التقالید األنجلوساكسونیة وبأفكار آدم سمیث وهي أول نظریة من حیث التطور التاریخي، 

ومضمون هذه النظریة أن نشاط وأداء البنك ینحصر على اقتناء أدوات  ،1في كتابه الشهیر ثروة األمم

فمن أمثلة  ،االئتمان قصیرة األجل التي ال تتجاوز السنة، ویتم التعامل بهذه األدوات في المعامالت التجاریة

الكمبیالة، السند اإلذني، وبذلك ال تهدف النظریة وال تحبذ التعامل باألوراق المالیة بهدف : تجاریةاألوراق ال

  . المضاربة أو تمویل أنشطة طویلة األجل

وتقوم النظریة على أساس أن سیولة البنك تتحقق تلقائیا من التصفیة الذاتیة ألصوله، ویطلق على هذه 

تصفیة الذاتیة، وألن أدوات الدین قصیرة األجل هي الوحیدة التي تنشأ نظریة األصول ذات ال اسمالنظریة 

على أنشطة تجاریة حقیقیة، فأغلب المتعاملین مع هذا البنك هم تجار ینصرف عملهم في صفقات تجاریة 

وطبقا لهذه النظریة ال تقرض البنوك لغایات العقارات، أو السلع االستثماریة، أو ومحددة وبفترات قصیرة، 

فالهدف األساسي من هذه النظریة هو  ،ستثمار في األسهم والسندات، وذلك لطول فترة االسترداد المتوقعةاال

                                                 
  : ، بحث منشور على الموقع االلكتروني2، ص الشاملةالبنوك أحمد عبد الخالق،  1

www.arablawinfo.com/Researches- AR/199.doc consulter le 20/08/2016 
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المحافظة على سیولة البنك التجاري والتوافق بین متطلبات السیولة ومتطلبات الربحیة مع ضرورة استرجاع 

  :في مضمونها من أهمهاالقروض الممنوحة بنجاح، وفي الواقع تعرضت النظریة النتقادات عدیدة 

عدم تقدیم البنوك التجاریة لقروض ذات األمد الطویل خاصة تمویل األنشطة الصناعیة والعقاریة والتي  .1

ٕاخفاقها في أن تأخذ في االعتبار احتیاجات و  ،تهدف إلى تنمیة وتحقیق متطلبات االقتصاد القومي

  .على القروض التجاریة وهذا بسبب تركیزها ،االقتصاد القومي الالزمة لتسهیل نموه

صفة القروض التي تصفي نفسها تلقائیا لم تعد تقتصر على األوراق التجاریة قصیرة األجل، فمع تطور  .2

، فبعض األوراق كانت 1ونمو السوق المالي أصبح من السهل تحویل الكثیر من األوراق المالیة إلى نقود

 .ید القروض الممنوحة لعدة مراتتخفي في مضمونها قروض متوسطة وطویلة األجل نتیجة تجد

افترضت النظریة أن كافة القروض الممنوحة لعمالء البنك مضمونة وكلها قابلة لالسترجاع ولكنه ال  .3

ل ظاسترجاعها ألسباب معینة خاصة في  یحدث ذلك في كل األحوال، فهناك قروض ال یمكن للبنك

سداد دینه أو إفالسه وعدم مالءته ظروف صعبة أو في أوقات الكساد أو تعثر أحد العمالء على 

 .المالیة

إخفاقها في أن تأخذ بعین االعتبار االستقرار النسبي في ودائع البنوك، وعدم إقدام المودعین على سحب  .4

  2.أموالهم دفعة واحدة، إال في حالة األزمة

خاصة في أوقات قیامها على افتراض إمكانیة إكمال الدورة التجاریة بنجاح، وهو أمر ال یتحقق دائما  .5

  .الكساد واألزمات االقتصادیة

بأكمله، إذ غالبا ما تشهد فترات الكساد واألزمات  البنكيتعمیمها كنظریة تصلح لبنك منفرد على الجهاز  .6

   .، ولیس على مستوى بنك واحدالبنكياالقتصادیة مشكلة سیولة على مستوى الجهاز 

بشكل أساسي نتیجة حدوث تطور في األسواق المالیة على ذلك لم تعد نظریة القروض التجاریة مطبقة 

  .والتطور التكنولوجي، وتطورت هذه النظریة لتظهر نظریة أخرى یطلق علیها نظریة التبدیل

   Théorie d’échange)( )نظریة نقل األصول( نظریة التبدیل: الفرع الثاني

تعود هذه النظریة في أصولها إلى مطلع القرن الحالي، عندما توسعت البنوك في إقراض الشركات 

البنك  إمكانیة تقوم هذه النظریة علىو الصناعیة لفترات أطول من تلك التي اعتادت تقدیمها للتجار، 

نقل ( مكن بیعهاالتجاري المحافظة على السیولة لدیه من خالل ما یعرف بالتبدیل أو االحتفاظ بأصول ی

، فهذه النظریة هي مكملة للنظریة السابقة، حیث تهتم باحتفاظ البنك لیس فقط بأدوات الدین قصیرة )األصول

األجل بل بإمكانها االحتفاظ باألوراق المالیة في محفظتها خاصة بعدما تطورت األسواق المالیة التي یتم 

ففي حالة سحب الودائع أو  ،وسع اإلقراض طویل األجلفیها تداول مختلف األصول المالیة، فنتیجة لذلك ت

                                                 
 206:، ص2004زاریطة، ، دار الجامعة الجدیدة، األأساسیات االقتصاد النقدي والمصرفيعادل أحمد حشیش،  1
ـــي المصـــارفخلیـــل محمـــد حســـن،  2 ــة اســـتراتیجیات وسیاســـات إدارة الســـیولة ف ـــة الدراســـات المالیـــة والمصـــرفیة، األكادیمیـــة العربیـــة للعلـــوم المالیـ ، مجل

  20:، ص2005، األردن، 4، عدد 13المصرفیة، مجلد 
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ن ذلك ال یعتبر مشكلة بالنسبة له، حیث باستطاعته اللجوء إلى السوق المالي إحالة حاجة البنك للسیولة، ف

  . التمتع بمرونة التبدیلمن لبیع ما بحوزته من أوراق مالیة أو إعادة خصم بعض األوراق وهذا ما یمكنه 

مر ال یمكن تعمیمه، فالبنك في بعض الحاالت ال یمكنه تسییل بعض أصوله، وهذا ما إال أن هذا األ

وتأخذ هذه النظریة مضمونة ذات السیولة المرتفعة كأذون الخزینة، الیبرر وجوب احتفاظه باألوراق المالیة 

ائال إذا ما ویعتبر المصدر س ،والقیمة السوقیة لألصول الممكن تداولها االسمیةبعین االعتبار القیمة 

، فنجد أن البنك یتردد كثیرا كذلك في حالة انخفاض قیمة األصول السوقیة  اقتربت القیمتان من بعضهما،

 .في بیع أصوله تفادیا للوقوع في الخسارة، األمر الذي یؤثر في سیولته

سیولته ببیع ویمكن لهذه النظریة أن تعمل بشكل جید على مستوى البنك الواحد الذي بإمكانه أن یعزز 

بعض أصوله، لكن األمر یبدو صعبا عندما یكون الجهاز البنكي بأكمله معرض ألزمة ومشكلة السیولة، إذ 

لهذه النظریة، حیث ال یستطیع أي من  هلبنك المركزي وهو االنتقاد الموجالبد في هذه الحالة من تدخل ا

جمیع البنوك تعرض ما تملكه منها للبیع البنوك بیع ما لدیه من أوراق مالیة قصیرة األجل، نظرا ألن 

 یكفي لمواجهة كل طلبات السحب باإلضافة إلى امتالك البنوك التجاریة لقدر ضئیل من هذه األوراق قد ال

  1.متوقعة من الودائع والطلب على القروضالغیر 

  )Théorie du revenu estimer( نظریة الدخل المتوقع: الفرع الثالث

بصفة أساسیة على الدخل المتوقع للمقترضین، فالبنوك تتجه نحو القروض كلما كان تعتمد هذه النظریة 

وتتمیز مشروعاتها بأرباح عالیة، وهي بذلك ال تشجع  ،الدخل المتوقع للعمالء الطالبین لالئتمان مرتفع

القروض نظریة القروض التجاریة المعتمدة على القروض القصیرة األجل، وٕانما تمتد عملیاتها في مجاالت 

  .الطویلة األجل وبذلك تدعم االستثمار في األوراق المالیة

، فال یمكن توفر ضمان مؤكد لبیع لتجاریةفتحلیل النظریة یبدأ من االنتقاد الموجه لنظریة القروض ا

السلع ناهیك عن مخاطر اإلفالس وتقلبات األسعار ومخاطر التضخم وتغیرات مرونة الطلب وغیرها من 

  2.رة على إمكانیة السداد واسترداد قیمة القرضالعوامل المؤث

إن أهم ما في هذه النظریة نقلها االهتمام في إدارة السیولة إلى االهتمام بحالة العمالء دون اهتمام كبیر 

  3.لألصول األخرى، بما فیها األوراق المالیة وذلك لتدني األهمیة النسبیة لألصول األخرى ضمن األصول

ز عند ممارسة البنك لنشاطه على مقدار الدخل وعلى جدیة العملیة المؤداة دون وعلیه فالنظریة ترك

استثماریة أو قروض ممنوحة لمشروعات ذات آجال ال القروض الممنوحة، فإذا كانت قروض االهتمام بآج

  .فإن اإلدارة البنكیة تعطي األولویة لها ،طویلة وتدر دخال عالیا

                                                 
 .470:، ص2006المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، الجزء الثاني، مكتبة وجهات نظر مصرفیةمفلح محمد عقل، 1
  3:أحمد عبد الخالق، مرجع سابق، ص 2
 471:مفلح محمد عقل، مرجع سابق، ص 3



 

 

55 

  إطار�مفا�يمي�حول�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة: ل الفصل��و 

 نظریة إدارة الخصوم: الفرع الرابع

تطور مفهوم توفیر واستمراریة السیولة في هذه النظریة من خالل النظریات السابقة التي ركزت اهتمامها 

على توفیر السیولة من خالل أصول البنك، فالنظریة تخلص إلى أن البنك ال یعتمد في نشاطه على أصوله 

فباستطاعة البنك  ،المتوافرة لدیهفقط ولكنها ترى في نفس الوقت أن السیولة تعتمد على هیكل الخصوم 

التجاري المحافظة على سیولته بشراء األموال التي یحتاجها من السوق النقدیة أي االقتراض من البنوك 

وفي كل األحوال تقترض بسعر فائدة  ،لمواجهة احتیاجاته لإلقراض، أو لمواجهة طلبات المودعین األخرى

  1.أقل من سعر الفائدة الذي تدفعه ألصحاب الودائع

ویرى مؤیدو هذه النظریة أن ال ضرورة العتماد البنك كلیا على أصوله السائلة، لمواجهة احتیاجاته من 

نوك كلما كانت السیولة، حیث باستطاعته أن یلجأ إلى بیع شهادات إیداع، أو االقتراض من سوق ما بین الب

هذه النظریة، فیرون أن المشكلة األساسیة فیها هي صعوبة الحصول على  معارضوأما  ،هناك حاجة لذلك

وذلك ألسباب من أهمها رغبة البنوك في  ،السیولة من هذا المصدر عندما تكون الحاجة إلیها في الذروة

  .ن ضغط على سیولتهااإلیداع لدى البنوك األكثر صالبة ال تلك البنوك التي تعاني م

   نظریة نموذج الكمبیوتر: الفرع الخامس

وتتمیز هذه  ،تمثل العالقات المتداخلة بین بنود المیزانیة وقائمة الدخل مع مرور الوقت وفق معادالت

  2:يالنظریة عن النظریات السابقة بما یل

  .مواجهتهایمكن التنبؤ بواسطة البرنامج عن حاجة السیولة المستقبلیة، وكیفیة  - 

  .البرنامج مرن، یضع حال لكل مشكلة على حدى، ولیس حال دائما لجمیع المشكالت - 

وتتوقف سیولة أصول محفظة البنوك على عوامل مستمدة من طبیعة النظام االقتصادي والمالي لكل بلد، 

  .البنكیةوعلى خصائص هیكل الودائع 

  :القیام باآلتي وتتطلب الطریقة العلمیة لحل المشكلة في إدارة األصول

 تحدید الهدف من إدارة األصول، وهو زیادة القیمة الحالیة للمؤسسة.  

  تحدید المتغیرات التي تؤثر في القرارات التي سیتم اتخاذها، وأهمها أسعار الفوائد، ومعدالت

  .الضرائب، وسعر الصرف

  أو تلك  ،أصولهعلى نفسه، مثل كیفیة توزیع  البنكالتعرف إلى المحددات التي قد یفرضها

 .المفروضة علیه مثل االحتیاطات القانونیة والسیولة

  

                                                 
  .20:خلیل محمد حسن، مرجع سابق، ص 1
، )مقارنة تطبیقیة تحلیلیة دراسة(اإلسالمیة  والمصارف التقلیدیة المصارف لدى والمطلوبات الموجودات إدارة عثمان، شیخ فهد محمد عمر 2

 العربیة دكتوراه فلسفة في العلوم المالیة والمصرفیة، تخصص مصارف، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، دمشق، الجمهوریة أطروحة

  30:، ص2009السوریة، 
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  :خالصة الفصل األول

لكفاءة إدارة  األساسیة المفاهیم بناءا على ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل من تأصیل نظري وتحدید

  : إلىخلص ناألصول والخصوم في البنوك التجاریة 

 استغالل  في سواء المسطرة األهداف تحقیق الموارد، أي الستعمال المثلى تعني الطریقة الكفاءة إن

 .من خالل تخفیض التكالیف وتعظیم األرباح المقدرة، النتائج إلى البلوغ أو المتاحة الوسائل

 مثل المعنى القریبة االقتصادیة والمصطلحات المفاهیم من كثیر مع البنكیة الكفاءة مصطلح یتداخل 

ل أهدافه حقق مجمیقد  البنك، والكفاءة قد ال تكون شرطا أساسیا لتحقیق الفعالیة، حیث أن واألداء لفعالیةا

 األداء أما مفهومكون كفؤ، فقد یحدث زیادة في مدخالت البنك لكن دون استخدام األمثل لها، یدون أن 

 المقاییس بقیة مثل مثلها لألداء مؤشر أو مقیاس عن تعبر والكفاءة، الكفاءة من مفهوم وأوسع أشمل

 .المؤشرات من وغیرها الفعالیة مقاییس أو اإلنتاجیة

 المتاحة الموارد المالیة إدارة في الكفاءة وتشمل كفاءة البنوك تتمثل في كفاءة إدارة أصولها وخصومها 

 .أوجه االستخدامات وتنویع خالل توزیع من المالیة المنتجات تنویع في الكفاءةو 

 جزء ال یتجزأ من عملیة اإلدارة المالیة ألي بنك تجاري، تتمثل في إدارة  إدارة األصول والخصوم هي

، عناصر میزانیة البنك بما یغطي جمیع مخاطر السوق منها مخاطر تقلبات أسعار الفوائد، مخاطر السیولة

 . مخاطر أسعار الصرف

  وقد مرت هذه المناهج یتأثر اتخاذ القرار المالي في البنوك التجاریة بمناهج إدارة األصول والخصوم

منهج إدارة األصول، منهج إدارة الخصوم، منهج إدارة األصول والخصوم، : بعدة مراحل تتضمن كل من

 .منهج إدارة محفظة األصول والخصوم

 یعتمد  ،أول عناصر النجاح في إدارة األصول والخصوم تكمن في إنشاء لجنة إدارة األصول والخصوم

من جهة، ومنظومة األعمال  البنكتحدید هذه اللجنة من حیث الحجم وطبیعة األعضاء فیها على حجم 

 .ومستوى التعقید والتطور القائم في العملیات من جهة أخرى

  إن إدارة األصول والخصوم تهدف إلى فهم طبیعة الموارد المالیة وتصنیفها وفق معاییر معینة لیتمكن

استخدامها في مجاالت استثماریة مختلفة، وهذا لتحقیق أفضل توفیق بین نسبة السیولة والربحیة، البنك من 

، فهیكل الخصوم وإلدارة األصول والخصوم بكفاءة عالیة البد من التركیز على هیكل الخصوم واألصول

تجزة، سندات دین س المال المدفوع، االحتیاطات واألرباح المحأر (  یعتمد على مصادر التمویل الداخلیة

فیوضح  األصول ، أما هیكلومصادر تمویل خارجیة أهمها الودائع بأنواعها، االقتراض) طویلة األجل

تستعمل البنوك األموال التي حصلت علیها من الودائع واالقتراض حیث  البنك، یزاولها التي األعمال طبیعة

، )النقدیة( الكاملة السیولة ذات األصول ل فيیرادیة تتمثاألصول اإلفي أنواع متعددة من  ومن المساهمین

استثمارات ( المنخفضة السیولة ، األصول ذات)استثمارات قصیرة األجل( المرتفعة السیولة ذات األصول

 .)عائد أعلىق یطویلة األجل هدفها تحق
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 الصعوبات في إدارة أصول وخصوم البنوك التجاریة التي درست من أهم النظریات:  

  ومضمون هذه النظریة أن نشاط وأداء البنك ینحصر على اقتناء أدوات  ،التجاریةنظریة القروض

  .االئتمان قصیرة األجل التي ال تتجاوز السنة

 مالیة عند الوراق كاأل، أي بإمكان البنك بیع ما لدیه من أصول )نظریة نقل األصول( نظریة التبدیل

  .حاجته للسیولة

 النظریة بصفة أساسیة على الدخل المتوقع للمقترضین، فالبنوك تعتمد هذه : نظریة الدخل المتوقع

  .تتجه نحو القروض كلما كان الدخل المتوقع للعمالء الطالبین لالئتمان مرتفع

  لبنك االعتماد على جذب أموال جدیدة من الغیر باالقتراض مثال انظریة إدارة الخصوم، بإمكان

  .دون الحاجة لتسییل أصوله

 تمثل العالقات المتداخلة بین بنود المیزانیة وقائمة الدخل مع مرور الوقت : بیوترنظریة نموذج الكم

 .وفق معادالت
  



 

 

 

 

  :الفصل�الثا�ي

محفظة�أصول�النظري�إلدارة��طار�     

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�و وخصوم�البن

  املخاطر
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  :تمهید

رئیسي المصدر ال الودائع تعتبرو  ،األصول إلدارة األهمیة من الدرجة نفس على الخصوم إدارة أصبحت

األخیرة فیما بینها لبنوك، تتنافس هذه أنواعها، ونظرا ألهمیة الودائع في ا ختلفبم لتمویل العملیات االئتمانیة

إلى تنمیة مواردها بصفة عامة  البنوك التجاریة وعلیه تهدف مدخراتهم، لجذب العمالء وتحفیـزهم علـى إیـداع

كما أن إدارة األصول تتضمن إدارة ، ألصولألنها تولد قوة استثماریة ناتجة عن االستثمار في مختلف ا

  .القروض بما یضمن تحقیق أقصى عائد بأقل مخاطرة

تعد من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر السیما في عالمنا المعاصر، حیث  البنكیةفالصناعة 

وتنامي  البنكيتعاظمت هذه المخاطر وتغیرت طبیعتها في ظل تطورات التحریر المالي ومستحدثات العمل 

ة في نجاح یالرئیس واملن معرفة المخاطر وٕادارتها یعتبر من العإاستخدام أدوات مالیة جدیدة، ویمكن القول 

ن عدم القدرة على إدارة المخاطر سیؤدي إلى فقدان العوائد والفشل في تحقیق األهداف إ و  البنوك،

اإلستراتیجیة للبنك، ونتیجة الرتفاع المخاطر ووقوع العدید من األزمات التي هددت القطاع البنكي دفع 

ومن بین هذه الجهات  ،مواجهة هذه المخاطراألجهزة والسلطات الرقابیة إلى التفكیر في إیجاد آلیات ل

والتي انبثقت منها ثالث  البنكیةتشكلت لجنة بازل وتوصلت لعدة توصیات عرفت باسم مقررات بازل للرقابة 

  . على التوالي  III–II–Iاتفاقیات

  :وفق ما سبق ذكره تم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة

  .لتقییم كفاءة إدارة الخصوم في البنوك التجاریةاإلطار النظري : المبحث األول

  .إدارة محفظة أصول البنوك التجاریة ومؤشرات تقییم كفاءة أدائها: المبحث الثاني

  .الجوانب األساسیة التفاقیات بازل إلدارة المخاطر البنكیة: المبحث الثالث

  .ت قیاسها في البنوك التجاریةومؤشرا البنكیةالبناء المعرفي إلدارة أهم المخاطر : المبحث الرابع
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 اإلطار النظري لتقییم كفاءة إدارة الخصوم في البنوك التجاریة: المبحث األول

 األمثل المزیج وتحدید والدائنین، المودعین من األموال على الحصول أنشطة الخصوم إدارة تتضمن

 كما لألموال، المختلفة المصادر علیها تنطوي التي المخاطر االعتبار بعین األخذ مع وتكلفتها لألموال

 أسالیب تطویر محاولة وكذلك علیها، الحصول یتم التي األموال بتسعیر الخاصة األنشطة أیضا تتضمن

وحقوق الملكیة، االقتراض من  أنواع مختلفة من الموارد المالیة التي تتمثل في الودائععلى  للحصول مختلفة

الهدف منها تولید وزیادة القوة  ،عدة استراتیجیاتخالل  من ودائعها تنمیةعلى  البنوكتحرص و الغیر، 

 یتعرض قد التي المخاطر من الودائع هذه ویحمي یضمن نظام لوجود الحاجة دعت ، لهذالهااالستثماریة 

  .البنك لها

في هذا المبحث الجوانب المتعلقة بإدارة الخصوم، حیث سنتطرق إلى  على هذا األساس سیتم عرض

تقییم كفاءة استراتیجیات تنمیة الخصوم في المطلب األول، وفي المطلب الثاني سیكون حول محددات 

تنمیة  خصص إلستراتیجیةعرض وطلب الودائع والعوامل المؤثرة في عدم استقرارها، أما المطلب الثالث فسی

  .المطلب الرابع جاء لعرض سبل حمایة الودائع إنخیرا فوأ ،الودائع

  تقییم كفاءة استراتیجیات تنمیة الخصوم: المطلب األول

قصد باإلستراتیجیة المسار الذي یتم اختیاره لتحقیق هدف معین، وسنوضح في هذا المطلب مختلف ی

 توضیح تقییم كفاءة هذهمالیة، مع الطرق التي تتبعها البنوك في تنمیة خصومها أي مواردها ال

  .االستراتیجیات في تولید القوة االستثماریة للبنك

  ) األساسیة(تقییم كفاءة تنمیة الودائع األولیة : الفرع األول

ــتم تصــنیف الودائــع حســب الجهــات إلــى ودائــع المؤسســات وودائــع األفــراد، وفــي هیكــل الودائــع تكــون  ی

علــى ســبیل المثــال ودائــع المؤسســات الكبیــرة هــي أقــل  ،بعــض العناصــر بطبیعتهــا أكثــر خطــورة مــن غیرهــا

اســـتقرارا مـــن ودائـــع األفـــراد، وهـــذا مـــا یســـتدعي بالبنـــك إلـــى دفـــع أعلـــى ألســـعار الفائـــدة علـــى الودائـــع مقارنـــة 

حیـث یقـوم البنـك باسـتخدام هـذه  ،1ن المودعین تنجذب نحو البنوك ذات شروط االئتمان األسـهلأل ،بمنافسیه

ألصول وتولید قـوة االسـتثماریة، وتتحـدد القـوة االسـتثماریة للودائـع بقیمـة المتبقـي منهـا بعـد الودائع في تمویل ا

  .استبعاد االحتیاطي القانوني المطلوب منها

في تمویل أصول البنك التي  أي مدى استخدام حجم األموال –م وتحلیل القوة االستثماریة للودائع یولتقی

  : تستخلص الحاالت التالیة - تدر عوائد مجزیة 

داعها في بنك فإذا تم سحب الودائع من بنك معین وٕای :جذب الودائع من بنوك محلیة :الحالة األولى

تم السحب منه الودائع، وتزداد القوة  ذيالبنك ال فإن القوة االستثماریة سوف تنخفض من ،خر لسبب ماآ

                                                
1 Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analyse et Gestion du Risque Bancaire, Un cadre de 
référence pour l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier, Editions ESKA, 2004, P:70 
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وتجدر اإلشارة هنا أن القوة االستثماریة للنظام البنكي ككل  ،األموال فیه االستثماریة في البنك الذي تم إیداع

  .لم تتأثر ألن مقدار الزیادة أو النقصان في كال البنكین متساوي

تقوم البنوك بجذب الودائع من : جذب الودائع من خارج الوطن أو من األفراد المكتنزین: الحالة الثانیة

ند هذه القوة االستثماریة عستزداد األفراد المقیمین خارج الوطن أو أفراد جدد داخل الوطن، وفي هذه الحالة 

، بینما تبقى القوة االستثماریة لباقي البنوك دون تغییر ولن ینخفض كما في الحالة السابقة، لكن األمر البنوك

  . ن هذه الزیادة تمثل زیادة صافیة للقوة االستثماریة للنظام البنكي ككلیختلف هنا والجدید هو أ

  تقییم كفاءة تولید الودائع المشتقة: الفرع الثاني

الودیعة المشتقة هي الودائع المتبقیة بعد طرح قیمة االحتیاطي القانوني، فالبنك یقوم بإقراضها ألحد 

والتي  ومنه ینتج عنها ودیعة إضافیة جاریة ،نفس البنكالعمالء وهو بدوره یقوم بإیداع قیمة القرض في 

  .ود الودائعتعرف بالودیعة المشتقة، وتولید الودائع المشتقة ناتجة عن عملیة خلق نق

بمبالغ تفوق قیمة الودائع التي بحوزتهم، وهو ما یسمح بفتح  ین لتقدیم قروض قصیرةقدرة الوسطاء المالی أي

 ع الودائتخلق  حساب باسم المقترض إلیداع الودیعة من جدید، هدا المفهوم یعتمد علي المقولة أن القروض

les prêts font les dépôts.1  

  2:أنه هوإن أساس الفكر القائم على إمكانیة البنوك التجاریة لخلق نقود الودائع 

بإیداع نقود حاضرة لدى البنك التجاري كودیعة، فقد وجد البنك األفراد عادة ال یقومون  عند القیام - 

  .بسحب ودائعهم في صورة نقود حاضرة في شكل نقدي إال في حدود نسبة معینة

الودائع في صورة شیكات مستحقة ألفراد آخرین، فإن األفراد اآلخرین سیقومون بإیداع عند سحب  - 

  .في البنك، أي أن هذه الودائع لن تخرج من الجهاز البنكيشیكاتهم 

تقوم البنوك التجاریة باستثمار المبالغ الزائدة، حیث أن هدفها تحقیق الربح في شكل قروض تمنحها  - 

 ،للغیر بفائدة أعلى من الفائدة التي تدفعها للمودع، أو في شراء أصل من األصول كاألسهم والسندات

  .ي سداد هذه االستثمارات هي فتح حساب ودیعة لهموتكون وسیلة البنك ف

  : ولمعرفة كفاءة الودائع المشتقة في تولید الطاقة االستثماریة سنقوم بالتحلیل التالي

بإمكان البنك أن یحتجز جزءا من الودیعة المشتقة حسب نسب االحتیاطي النقدي، ویقوم بالتصرف  

ال یحدث  الواقع فيلكن  ،جدیدة انطالقا من ودیعة أولیةفي الجزء الباقي وهكذا یتمكن من خلق ودائع 

أو یقوم بإیداع المبلغ  ،دائما، فقد یتعین على المقترض استعمال مبلغ القرض في الغرض الذي تم من أجله

خلق ودائع ألن االحتیاطي اإلضافي سوف یزول ویبقى في المیزانیة سوى  ك آخر، بالتالي ال یمكنهفي بن

                                                
1Ahmed Silem, Jean Albertin, Economie, 5ème édition, Dalloz, Paris ,1995, p:173

   

  86:عبد المنعم راضي، فرج عزت، مرجع سابق، ص 2
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وني ویبقى في جانب الخصوم الودیعة األولیة، ففي هذه الحالة البنك غیر قادر على خلق االحتیاطي القان

  .ودائع مشتقة

ففي المجتمعات الصغیرة التي یخدمها بنك  - أما إذا عادت له نسبة معینة من القروض الممنوحة  

ذات البنك، یضاف إلى واحد أو فرع ألحد البنوك یزید احتمال قیام المقترض ذاته بإیداع قیمة القرض لدى 

فإن قیمة  - 1من العمیل ضرورة إیداع جزء من القرض في حسابه الجاري لدیه البنك قد یطلب هذلك أن

الودائع المشتقة سوف تساوي قیمة االئتمان الممنوح مضروبا في نسبة ما یعود إلیه من قروض في شكل 

  .ودائع جدیدة

ومنه  ،زیادة في القوة االستثماریة للودائع، و الودائعنخلص من هذا العرض إلى نجاح البنك في جذب و 

  . زیادة في القوة االستثماریة للنظام البنكي ككل

  تقییم كفاءة زیادة حقوق الملكیة : الفرع الثالث

في حالة حدوث عسر مالي، فكلما زادت المخاطرة في  اواقی ادرع )وق الملكیةحق(رأس المال یمثل 

 البنكیةومع حدوث التطورات في الساحة  ،المال لمواجهة هذه المخاطر األصول كلما وجب زیادة رأس

أصبح رأس المال البنكي من الموضوعات المهمة التي تشغل مجلس إدارة البنك، فتحولت النظرة لوظیفة 

إلى نظرة استثمار األموال اإلضافیة كوظیفة أولى المودعین رأس المال من مجرد ضمان وحمایة ألموال

  :تتفرع وظائف أخرى تتمثل في، كما تحقیق الربحیةبهدف 

 ،فعند تأسیس بنك ما یصعب حصوله على موارد خارجیة في بدایاته: استخدامه في بدایة نشاط البنك .1

  .لذلك یستخدم أمواله الخاصة في تمویله ألنشطته سواء االقراضیة أو االستثماریة

، فال یمكن تصور نشأة في شراء األصول الثابتةحیث یستخدم رأس المال : مواجهة تكالیف بدء النشاط .2

   .بنك بدون تجهیز مركزي رئیسي له وفروع إذا ما قرر البنك ذلك

متوقعة وامتصاص ما یلحق بالبنك من الخسائر الناجمة عن القروض الغیر مواجهة الخسائر  .3

المحتملة ورأس  ، كما أن االرتباط بین الخسائر)صرفالالتقلبات في أسعار (والمعامالت الخارجیة 

نسبة معینة من تقدیم البنوك أال تتجاوزها، ك المال أدى بالسلطات إلى وضع حدود قانونیة ینبغي على

  .رأس المال إلىقروض ال

تدعیم الثقة لدى المودعین والمؤسسات الرقابیة، فكلما زاد رأس المال في البنوك كلما دل على متانة  .4

زیادة رأس المال تساعد البنوك على المنافسة ألن هذه ، و رأس المالوقوة مركزها، فالثقة مرتبطة بكفایة 

الزیادات تبقى في معظم األحیان المصدر األقل تكلفة للتمویل، أي أن البنوك لیست مجبرة على دفع 

  2.فوائد لهذه المصادر وٕانما تدفع أرباحا تكون نسبتها أقل من نسبة الفوائد المدفوعة

                                                
 122: مرجع سابق، ص ،إدارة البنوك التجاریةمنیر ابراهیم هندي،  1
  .151:، ص1998 ،ة الحدیثة للكتاب، لبنانالمؤسس ،الجزء األول ،العملیات المصرفیة والسوق الماليأنطوان الناشف، خلیل الهندي،  2
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بذلك یحول دون  ،الوصول والدخول إلى األسواق المالیة لتلبیة حاجات السیولةیتیح للبنك إمكانیة . 5

  1.حدوث أخطار في السیولة الناجمة عن سحب المودعین لودائعهم

في تولید القوة  وتقییم كل إستراتیجیة البنوك مالس أوسنعرض بالتفصیل الحاالت الممكنة لزیادة ر 

  .االستثماریة

یتحدد على  طرح أسهم عادیة جدیدةإن قرار  :طریق طرح أسهم عادیة جدیدةس المال عن أزیادة ر : أوال

   2:ضوء تقییم لوجهات نظر طرفین أساسیین هما

س أفالمالك یهدفون إلى تعظیم وزیادة ثرواتهم ومن ثم ال یقبلون فكرة زیادة ر  :من وجهة نظر المالك .1

 : المال بإصدار أسهم جدیدة، لعدة أسباب أهمها

 جدیدة یؤدي إلى توزیع األرباح المحققة على عدد أكبر من المساهمین، وبالتالي ینخفض ن طرح أسهم إ

ن موقف المساهمین القدامى قد یضعف في الجمعیة العمومیة، لكن في الرد عن إ نصیبهم من الربح، و 

عرض األسهم الجدیدة على المساهمین القدامى قبل طرحها في تن التشریعات عادة ما إف ،هذا الرأي

 .السوق

 ن زیادة طرح أسهم جدیدة یعني انخفاض ربحیة السهم بسبب زیادة تكلفة األموالإ . 

، فإنه یشجع البنوك على زیادة رأس مالها وهذا بهدف االلتزام من وجهة نظر البنك المركزي .2

بحمایة أموال المودعین، بل في بعض األحیان قد یتدخل ویلزم البنوك بزیادة رأسمالها، غیر أن بعض 

المساهمین یرون أن حمایة أموال المودعین تتجلى في اإلدارة الجیدة لألصول وتوجیه االستثمارات البنكیة 

 . مین على الودائعأفي استثمارات عدیمة أو قلیلة المخاطر، باإلضافة إلى ضرورة الت

م القوة حالتین وهذا لتقیی یوجد ادته ورغب المساهمون في ذلك فإنهفإذا كانت الظروف مالئمة لزی

  .االستثماریة للبنك

داخل  ن منسواء كان المكتتبو  بواسطة مستثمرین من خارج البنك، حالة االكتتابفي  ):1( الحالة

ففي كلتا  ،سوف تعادل الزیادة في رأس المالالقوة االستثماریة  فإن ،)مكتتبین أجانب(الوطن أو خارجه 

  3 .للبنك ومنه زیادة القوة االستثماریة للجهاز البنكي ككلالحالتین فإنه یسجل زیادة القوة االستثماریة 

إذا قرر مودعي البنك فإذا تم االكتتاب في رأس المال بواسطة مودعین في نفس البنك،  ):2( الحالة

ومنه عدم زیادة القوة  ،شراء األسهم العادیة التي تم طرحها فهذا یعني سداد قیمة األسهم من ودائعهم الجاریة

ونظرا ألن  ،في رأس المالل ارتفاعها حیث تنخفض القوة االستثماریة للودائع بینما یسج ،االستثماریة للبنك

                                                
 152:المرجع السابق، ص 1
  126- 125: ص ص: مرجع سابق، إدارة البنوك التجاریةهندي، إبراهیم منیر  2
 220، ص 2001ة، غریب للطباعة والنشر، القاهر أدوات وتقنیات مصرفیة، مدحت صادق،   3
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آثار تلك العملیة لم تمتد ألي بنك آخر فیصبح من المتوقع أن تزداد القوة االستثماریة للنظام البنكي ككل 

  1.بنفس القیمة

ال تتعارض وجهة نظر المساهمین والبنك المركزي  :عن طریق احتجاز األرباح المال رأسزیادة : ثانیا

فمن وجهة نظر المالك یترتب على احتجاز األرباح  ،بشأن تنمیة موارد البنوك التجاریة باحتجاز األرباح

ارتفاع القیمة السوقیة لألسهم العادیة بنفس قیمة األرباح المحتجزة، باإلضافة إلى إمكانیة المساهمین من 

تحقیق بعض المزایا الضریبیة من قرار عدم توزیع األرباح، أي عدم دفع الضرائب على األرباح الرأسمالیة 

  . ین في توقیت دفع الضریبة والتباین في معدلهاوهذا بسبب التبا

وبالتالي  ،فاحتجاز األرباح یمثل تدعیم وحمایة ألموال المودعین ،أما من وجهة نظر البنك المركزي

 .  فهو یتدخل في بعض الحاالت بإلزام البنوك بعدم إجراء توزیعات أرباحها على المساهمین

م صغار ئال تال أنها إستراتیجیةو الستثماریة تتصف بالصغر ویعاب على هذه اإلستراتیجیة أن القوة ا

ویمكن أن تترك أثار عكسیة على القیمة السوقیة  ،الذین یعتمدون على توزیع األرباح علیهم المساهمین

تعادل قیمتها قیمة زیع األرباح عن طریق إصدار أسهم لألسهم، وللوصول إلى حل أمثل یقوم البنك بتو 

وعلیه تمثل األرباح المحتجزة زیادة صافیة للقوة االستثماریة للبنك  ،ها على المساهمیناألرباح ویتم توزیع

  .وللنظام البنكي ككل

  تقییم كفاءة االقتراض من الغیر: الفرع الرابع

 الحق له والبنك السداد، وتستوجب ملحة التزامات لدیها كانت إذا الغیر من االقتراض البنوك إلى أتلج

 وتتنوع ترخیصه، محل الدولة في الساریة والقوانین األنظمة وفق لالقتراضمختلفة  مصادر إلى اللجوء في

 تحدید ویتوقف المال بیوت األخرى، التجاریة البنوك المركزیة، البنوك من االقتراض لتشمل المصادر هذه

 الالزمة الزمنیة والمدة المطلوبة الفوائد نسبةو  القرض طبیعة منها :عدة عوامل على المقرضة الجهة

  .علیه للحصول

جالها، آتتمیز عادة عملیات االقتراض في هذه السوق بقصر : االقتراض من البنوك التجاریة: أوال

ن البنك بإمكانه التصرف إوالقروض التي یحصل علیها البنك ال تخضع لمتطلبات االحتیاطي القانوني، لذا ف

وعلیه فالقوة االستثماریة لهذا المصدر مرتفعة على عكس الودائع التي ال یحق للبنك  ،بقیمة إجمالي القرض

التصرف بها بالكامل إال بعد اقتطاع متطلبات االحتیاطي القانوني، لكن االختالف یتمثل في ارتفاع تكلفة 

سعر الفائدة (  صدرینثبت أن مقدار التكلفة بین المأاالقتراض مقارنة بتكلفة حصوله على الودائع، والتحلیل 

وهذا  ؛تكاد تكون متقاربة) الذي یدفعه البنك مقابل االقتراض وسعر الفائدة الذي یدفعه البنك على الودائع

  2.بسبب مقدار االحتیاطي القانوني الذي یدفع كنسبة من إجمالي الودائع

                                                
 128:مرجع سابق، ص ،إدارة البنوك التجاریة منیر إبراهیم هندي، 1
  130:المرجع السابق، ص 2
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لذلك ال تحبذ البنوك  ،قراضیعتبر البنك المركزي الملجأ األخیر لإل: االقتراض من البنك المركزي: ثانیا

للقروض التي یحصل علیها  فإنجالها، ومع ذلك آهذه القروض بقصر تتمیز اللجوء إلیه إال للضرورة، و 

البنك التجاري من البنك المركزي لها قوة استثماریة للبنك وللنظام البنكي ككل، على اعتبار أن هذه القروض 

  .ال تخضع لمتطلبات االحتیاطي القانوني

، مختلفةجال آلالبنوك التجاریة للحصول على قروض  أتلج: س المالأاالقتراض من سوق ر : ثالثا

أو في شكل سندات طویلة األجل تطرح  ،وتكون االقتراضات في شكل قروض مباشرة طویلة األجل

  .لالكتتاب العام

المال وهذا له أهمیة  رأسمن  ءاالبنك المركزي یعتبر هذه السندات جز  فإنووفقا لبعض التشریعات 

إلى  ،فوائد السندات تعد من المصروفات التي تخصم من اإلیرادات قبل حساب الضریبة كبیرة ومن مزایاه أن

جانب أن هذه الفوائد عادة ما تكون أقل من معدل العائد الذي یطلبه المساهمین على عكس إصدار األسهم 

  1.العادیة

  :ض السلبیات أهمهالهذه القروض بع فإنورغم هذه المزایا 

 یصعب على البنوك الصغیرة الحصول على هذه القروض بشروط مناسبة لهم.  

 وضع حد أقصى لمقدار هذه االقتراضات من قبل التشریعات.  

 یتطلب احتجاز جزء من األرباح لغرض سداد أصل القرض وفوائده على عكس حقوق الملكیة .  

 سبة لحقوق الملكیةالقروض لیس لها صفة الدوام كما هو الحال بالن.  

  تقییم كفاءة استراتیجیات تنمیة الخصوم من حیث تكلفتها وحجمها: الفرع الخامس

، بالتحدید وجهة نظر لجنة إدارة األصول والخصوم، من وجهة نظر البنك التجاريهذا التقییم سنعرض 

بالرغم أن باقي  ؛الودائعتعتمد في تنمیة مواردها المالیة على مصدر رئیسي یتمثل في فالبنوك التجاریة 

ویظهر ذلك واضحا من خالل االحتفاظ  ،الموارد األخرى هي أكثر موارد ذات قوة وطاقة استثماریة

باحتیاطي قانوني كنسبة من إجمالي الودائع، أما باقي الموارد المالیة التي تم ذكرها سابقا من رأس المال، 

وبالتالي للبنك الحریة في التصرف  ،االحتیاطي القانونيفإنها ال تخضع العتبارات  ،االقتراضات بأنواعها

بكامل المبلغ، وعلیه فالقوة االستثماریة لهذه الموارد أكبر من القوة االستثماریة للودائع، إال أن الواقع وحسب 

  . العرف في المجال البنكي تعتمد البنوك على الودائع في تمویل أصولها

  

  

  

  

                                                
  .135:مرجع سابق، ص ،إدارة البنوك التجاریةهندي، إبراهیم منیر  1



 

 66 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

  تكلفة األموال: أوال

 مجموع بها یقصدو ،تتمثل في الفائدة المدفوعة للمودعین تحت اسم الفائدة الضمنیة: ودائعتكلفة ال .1

 الفائدة احتساب معینا ویتم مبلغا إیداعهم جراء من خدمات شكل على العمالء علیها یحصل التي الفوائد

  :1 التالیة بالمعادلة الضمنیة

  .الودیعة مقدار ÷للزبون  المقدمة التكالیف مجموع=  )%(الضمنیة  الفائدة معدل

 الصكوك تحصیل تكلفة + العمیل على المسحوبة الصكوك تحصیل تكلفة = التكالیف مجموع

 .للعمیل المقدمة اإلضافیة الخدمات تكلفة + العمیل لصالح المسحوبة

 الصك تكلفة x العمیل على المسحوبة الصكوك عدد = العمیل على المسحوبة الصكوك تحصیل تكلفة

  .العمیل على المسحوب

 تكلفة x العمیل لصالح المسحوبة الصكوك عدد = العمیل لصالح المسحوبة الصكوك تحصیل تكلفة

  .العمیل لصالح المسحوب الصك

 :التالیة المعادلة من الودیعة في االستثمار نتیجة البنك أرباح صافي حساب ویتم

 .للعمیل المقدمة التكالیف مجموع – للبنك المتحققة اإلیرادات مجموع = للبنك المتحققة األرباح صافي

 .على االستثمار العائد معدل x ة للودیع االستثماریة القوة = للبنك المتحققة اإلیرادات مجموع

 .)القانوني االحتیاطي - x )1 الودیعة مقدار = للودیعة االستثماریة القوة

في تكلفة الفرصة البدیلة المتاحة تتمثل : )األسهم العادیة واألرباح المحتجزة(: تكلفة رأس المال .2

للمستثمرین، أي تتمثل في العائد الذي كان یمكنهم الحصول علیه لو أنهم استثمروا أموالهم في أوجه 

ومن المؤكد  ،استثمار بدیلة تنطوي على نفس درجة المخاطر التي ینطوي علیها االستثمار في قطاع البنوك

ویفضل  بالنسبة للبنك یفوق تكلفة الودائع،ال واألرباح المحتجزة أن ذلك العائد الذي یمثل تكلفة رأس الم

عادة في مجال البنوك التجاریة زیادة حقوق الملكیة عن طریق األرباح المحتجزة بدال من إصدار أسهم 

وهذا بسبب زیادة تكلفة إصدار وتسویق هذه األسهم، باإلضافة إلى المصاریف اإلداریة، كذلك قد  ،عادیة

 2.هذه الزیادة انخفاض في ربحیة األسهم الحالیة یترتب على

ا ألن المقرضین عادة م ،من المتوقع أن تفوق تكلفة االقتراض تكلفة الودائع: تكلفة االقتراض .3

حقوق الدائنین تأتي في المرتبة  فإن ،اإلفالسیتعرضون لمخاطر أكبر، فإذا تعرض البنك لعسر مالي و 

 .الثانیة بعد المودعین

  

  

                                                
 العاملة الوطنیة التجاریة المصارف على تطبیقیة دراسة الخصوم إدارة نظریة ظل في المصرفیة الودائع سیاسة تطویرسمرة،  أبو حسان خلیل رانیة 1

  107:ص ،2007غزة،  اإلسالمیة، والتمویل، الجامعة قسم المحاسبة ، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة،فلسطین في
 .199:محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص 2
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  حجم األموال : ثانیا

وال توجد أیة قیود على  ،تعتمد البنوك التجاریة على الودائع كمصدر للقوة االیرادیة :بالنسبة للودائع .1

، أما فیما یخص ریة، ودائع التوفیر، ودائع ألجلمقدار ما تحوزه البنوك منها وبكل أنواعها سواء الودائع الجا

فنجد الودائع ألجل وودائع التوفیر الستقرارها نسبیا، وعلیه فالودائع تعد  ،أكثر الودائع ذات قوة استثماریة

   .أكثر مصادر األموال خصوبة

تعتبر مصدر  فهي ال ):أسهم عادیة أو األرباح المحتجزة إصدار(بالنسبة لزیادة رأس المال  .2

موالها الخاصة في تمویل ألن الفلسفة التي تتبعها البنوك أنها ال تعتمد على أ ،خصیبا للقوة االستثماریة

 .%15 - 10استثماراتها، لذا نجد أن نسبة رأس المال إلى إجمالي الخصوم ال یتعدى 

 –سواء البنك المركزي (تلجأ البنوك التجاریة إلى االقتراض من مختلف الجهات  :بالنسبة لالقتراض .3

مالیة، وتعتمد القوة االستثماریة للحصول على موارد ) الخ.. .األخرى، األسواق المالیة البنوك التجاریة 

 .لالقتراض على القیود التي یضعها البنك المركزي أو المقرض بصفة عامة

  محددات عرض وطلب الودائع والعوامل المؤثرة في عدم استقرارها: المطلب الثاني

إلى سنقوم بعرض أهم المحددات والمتغیرات التي یتأثر بها عرض الودائع والطلب علیها، باإلضافة 

  .مختلف العوامل المؤثرة في عدم استقرارها

  محددات عرض الودائع : الفرع األول

  :یعتبر عرض الودائع دالة لعدة متغیرات تفسیریة تتمثل في 

 على البنك یعرضه الذي الفائدة سعر مابین العالقة توصف :أسعار الفائدة التي یتقاضاها المودع .1

 الودائع حجم یزید الودائع على الفائدة سعر بزیادة أن بمعنى ،دیةطر  عالقة بأنها الودائع وحجم المودعین

 .الودائع حجم انخفاض إلى یؤدي الودائع على الفائدة سعر وانخفاض ،اإلیداع على والتحفیز

 العرض العادي لمنحنى مماثال والكلي الفردي الودائع عرض منحنى یكون العالقة هذه على وبناءا

 التي راتغیللت المعروضة الودائع مقدار حساسیة درجة وتقاس ،وألعلى الیمین إلى الیسار من یتجه والذي

 بین تتراوح الودائع على الفائدة أسعار تحدید وأسلوب، العرض مرونة خالل من الفائدة سعر على تطرأ

 تحریرسیاسة و  )المركزي البنك بمعرفةالثابت ألسعار الفائدة  التحدید وهي(اإلداریة  الفائدة سعر سیاسة

  1 ).تحدیدها في للودائع المجمعة للبنوك الحریة إتاحة وهي(الفائدة  أسعار

 المؤیدة القوى وتزاید النظام لهذا المواتیة غیر واآلثار الفائدة ألسعار اإلداري التحدید نظام لقصور نتیجة

 الدول في الفائدة أسعار تحریر نظام إلى التحول درجة تحدید مشكلة ظهرت فقد ،األسعار هذه لتحریر

                                                
  .86:سمرة، مرجع سابق، ص أبو حسان خلیل رانیة 1
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 ومشاكل آثار من ذلك في للسرعة ما التحول بسبب عملیة بها تتم التي السرعة في المشكلة وتكمن ،المتخلفة

  . 1القومي المالي النظام تهدد خطیرة

 بنك من منها لكل بالنسبة الودائع على الفوائد اختالف الفائدة أسعار تحریر سیادة مع المتوقع ومن

 كل أمام المعروضة الودائع تكون ثابتة األخرى العوامل بقاء افتراض ومع، الزمني البعد حسب وذلك خرآل

 الفائدة أسعار تحریر سیاسة ظل وفي، البنك هذا یعرضه الذي الفائدة سعر مع طردیة بصورة متمشیة بنك

 تصبح أداة فإنها) بشرط أن تكون هذه التغیرات كبیرة ومؤثرة(خر في الدول المتخلفة آلبنك  من واختالفها

  : ثرینأعنه  أوالقروض وینش الودائع حجم تغییر إلى فیها التغییر یؤدي ،البنكیة المنافسة أدوات أهم من

  توجه عدد أكبر من العمالء الجدد إلى إیداع مدخراتهم في البنك الذي یمنح أسعار  :أثر منشئي

  .فائدة أعلى

  الذي یمنح أسعار فائدة أعلىتحول بعض عمالء البنوك األخرى إلى البنك : أثر تحویلي. 

  2:وتتعدد البدائل أهمها: معدالت العائد على البدائل األخرى .2

هنا تتم دراسة العالقة  ،)الخ...األسهم والسندات وأذون الخزینة(هي األوراق المالیة : البدائل المالیة  - 

بین سعر الفائدة على األوراق المالیة ومقدار العرض الخاص بالودائع، ومن المتصور وجود عالقة 

ویمكن  ،یؤدي إلى انخفاض عرض الودائعال عكسیة بینهما، فارتفاع سعر الفائدة على السندات مث

ر فائدة البدائل المالیة من خالل التعرف على درجة الحساسیة للودائع المعروضة للتغییرات في أسعا

 .فكرة المرونة

من أمثلتها الذهب والفضة واألحجار الكریمة، فارتفاع أسعار الذهب له عالقة : البدائل السلعیة  - 

ممن یحتفظون بمدخراتهم في  ب أصل ثابت القیمة ویدفع الكثیرونبحجم الودائع باالنخفاض، فالذه

الجدیر بالذكر و  ،بها والتحول لشرائه وخاصة في حاالت التضخمشكل أوعیة ادخاریة في البنوك إلى سح

في الفترة القصیرة ال یكون كبیرا إال  البنكیةعرض الودائع و  رتفاع أسعار الذهبأن العالقة العكسیة ال

تزداد الودائع نتیجة لقیام الصاغة بإیداع نسبة من حصیلة مبیعاتهم الذهبیة  جل، ففي األجل البعیداأل

 . وهذا یعني وجود نسبة تسرب من اإلیداعات المسحوبة المبدئیة تتجه نحو التداول بالبنوك،

تیجة التي تكتسب أهمیة خاصة في دول العالم الثالث نهي العمالت األجنبیة : البدائل النقدیة  - 

یدفع بأسعارها في السوق غیر الشرعیة إلى االرتفاع المستمر مع تعاظم و  لندرة عرض هذه العمالت،

ولكن  ،الطلب علیها، وقد یكون هذا االرتفاع بمعدالت أكبر من معدالت التضخم السائدة في السوق

                                                

  : باالعتماد على1 

  237: محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص -

  87: ، مرجع سابق، صسمرة أبو حسان خلیل رانیة  -
  88:سابق، ص مرجعرانیة خلیل حسان أبو سمرة،  2
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لمحدودیة  ،یجدر اإلشارة هنا إلى أن أثر ارتفاع هذه العمالت أثر عكسي محدود على عرض الودائع

 .المتعاملین في السوق السوداء لعدم شرعیتها

 ارتباط عالقة لوحظ وجود وقدیقوم األفراد بتوجیه دخولهم إلى االستهالك واالدخار، : دخل العمالء .3

 االقتصادیة للسیاسات كان السائدة، لذلك االقتصادیة الظروف كانت أیا والودائع الحكومي اإلنفاق بین قویة

 المحتملة الودائع عرض على التأثیر في األهمیة بالغ أثر االستهالك وترشید القومي الدخل تعظیم في العامة

  :كالتالي الودائع عرض مرونة بمعامل الودائع على الدخل في التغیر أثر قیاس ویمكن، والقائمة

 الدخل في النسبي التغیر ÷ الودائع عرض في النسبي التغیر = للدخل بالنسبة الودائع عرض مرونة

  البنك في لإلیداع المتوسط المیل ÷البنوك  في لإلیداع الحدي المیل =                             

تتمثل في موقع البنك ویكون اختیار موقع البنك في األماكن : السمات المادیة واألساسیة للبنك .4

ذات التجمع السكاني وذات مساحة واسعة، سمعته الجیدة، توفیر الخدمات الحدیثة كأجهزة الكمبیوتر، عمال 

  . ة الجیدة مع العمالءذو مستوى عالي من الكفاءة، المعامل

، في مجاالت مختلفة هسیاساتلتتعلق بمتابعة البنك : السیاسات الرئیسیة ومتانة المركز المالي .5

الخ، فالبنك الذي تتوفر لدیه سیولة في أوقات األزمات لدلیل على ... كسیاسة السیولة، سیاسة اإلقراض

  .اإلدارة الجیدة له وبالتالي زیادة ثقة األفراد فیه

توفیر نظام ، توفیر أماكن انتظار السیارات: من بین الخدمات: یم خدمات ممیزة أو ذات میزةتقد .6

  .السحب في أیام العطل وفي غیر أوقات العمل الرسمیة

 االهتمام أن اإلحصائیات تدل :ومستوى الوعي بالعادة االدخاریة البنكیةمدى انتشار العادة  .7

 البلدان في منها أكثر المتقدمة والمجتمعات البلدان في واسع النطاق یكون معها والتعامل ،البنكیة باألنظمة

النمو  إلى البنكیة أنظمتها تمیل ،شائعة البنكیة العادةو  الثقافة تكون فیها التي فالمجتمعات ،النامیة

 مستوى واالتصال وارتفاع النقل أجهزة مقدرة وزیادة والتعلیم المعیشة مستویات الرتفاع نتیجة ،واالزدهار

  .البنكیة الخدمة

 الدولة تنتهجها التي االقتصادیة للسیاسات :الودائع حجم في ودورها العامة االقتصادیة السیاسات .8

 1:وتتمثل في التجاریة بالبنوك الودائع حجم على هامة آثار

 الودائع حجم زاد كلما العام اإلنفاق زاد كلمافالعام  اإلنفاق سیاسةتشمل  :المالیة السیاسات  .أ 

 :منها اعتبارات لعدة البنكیة

 ةعادی غیر دخوال تحقق المجتمع في جدیدة فئات ظهور. 

 معها تتعامل والتي منها المستفیدة الفئات دخول من یزید العامة المشروعات على اإلنفاق زیادة.  

 زیادة الضرائب تؤدي فمثال الودائع، نمو من ذلك حد كلما الضرائب زادت كلما: الضریبیة السیاسة 

 االستهالكي اإلنفاق عن الفائض تخفیض ثم ومن لإلنفاق المتاحة الدخول من الحد إلى المباشرة

                                                
   97- 96:، مرجع سابق، ص صسمرة أبو حسان خلیل رانیة 1
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 والخدمات السلع أسعار رفع في تسهم المباشرة غیر الضرائب فإن أخرى ناحیة من كمدخرات، الموجه

 في العائلیة المدخرات تخفیض النهایة في ذلك ویعني النقدیة، إلنفاقاتهم المستهلكین زیادة یعني مما

 .المجتمع

 العامة من إصداراتها وزادت لداخلیةا قروضها حجم من الدولة زادت كلما :العامة القروض سیاسة 

 . بالبنوك لإلیداع الموجهة المدخرات من الحد إلى دافعا ذلك كان كلما الخزانة وسندات ألذون

 واالئتمانیة النقدیة لسیاساتا  .ب 

 بالبنوك الودائع زیادة ثم ومن النقود عرض زاد اإلصدار هذا زاد كلما :النقدي اإلصدار سیاسة.  

 على البنوك قدرة انخفضت كلما ،عامة بصفة النسبتان زادت كلما :والسیولة النقدي االحتیاطي نسبة 

  .الودائع خلق

إن البنك الذي تم تكوینه وتأسیسه منذ فترة طویلة تجعل له میزة : التعامل مع البنوك القدیمة النشأة .9

تجعل األفراد یتعاملون مع البنوك التي تعامل معها أجدادهم  البنكیةعلى البنوك الحدیثة النشأة، فالعادة 

  .فهي تتعامل مع البنوك التي تربطها عالقات منذ فترة طویلة ،ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات وآبائهم،

ویحدث العكس في  ،یزید من حجم الودائع في میزان المدفوعات فالفائض: حالة میزان المدفوعات .10

  1.حالة العجز ألن تسدید المودعین هذا العجز من حساباتهم یعني نقص ودائعهم لدى البنوك التجاریة

  محددات طلب الودائع: الفرع الثاني

  :بعدة متغیرات نذكر من أهمهاالودائع طلب یتأثر 

تترجم بالعالقة العكسیة بین أسعار الفائدة الدائنة والطلب على : أسعار الفائدة الدائنة والمدینة .1

سحب الودائع من البنوك التجاریة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة التي  ونالودائع البنكیة، فاألفراد ال یحبذ

  .على الودائع البنكیة ألغراض االقتراض تدفع لهم، كذلك الحال بالنسبة لسعر الفائدة المدین وعالقته بالطلب

ارتفاع أسعار الفائدة على األوراق المالیة مقارنة مع أسعار : أسعار الفائدة على البدائل األخرى .2

الفائدة البنكیة سواء كانت المدینة أو الدائنة یؤدي إلى میول األفراد والمؤسسات االقتصادیة إلى طلب الودائع 

لعالقة طردیة بین الطلب على األموال المودعة بالبنوك وأسعار الفائدة على البدائل وهنا ا ،بعیدا عن البنوك

  .األخرى

الممنوح لقطاعات  البنكيمن االئتمان  القد برهنت النظریة النقدیة على أن جزء: البنكياالئتمان  .3

 البنكيه االئتمان اقتصادیة مختلفة یعود مرة أخرى إلى النظام البنكي في شكل ودائع جدیدة نظرا لما یسبب

والتوسع فیه من زیادة في المعروض النقدي داخل االقتصاد، مما یكون سببا في زیادة االدخار في أدوات 

  2.االبنوك التجاریة بشكل خاص وهي الودائع بمختلف أنواعه

                                                
  .232:، ص2003، دار المناهج للنشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، عمان، األردن، ، إدارة العملیات المصرفیةخالد وهیب الراوي،  1
  .269- 261:محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص ص 2
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توجد عالقة قویة بین سعر الفائدة ومعدل التضخم السائد في المجتمع، فلقد : معدل التضخم .4

، حیث یعتقد البعض أن التضخم البنكیةاختلف االقتصادیون في تحدید أثر التضخم في الطلب على الودائع 

لتفرقة إضعاف رغبة الفرد في االدخار، وهنا یجب ا ، فإنه یؤدي إلىوما یسببه من تدهور في القوة الشرائیة

التضخم سعر الفائدة االسمي أكبر من معدل بین سعر الفائدة االسمي وسعر الفائدة الحقیقي، فإذا كان 

 )المدین( الفائدةلمقترض المدین فإن انخفاض سعر بالنسبة لا كانت النتیجة سعر الفائدة موجب حقیقي، أم

فالتضخم یعمل في  ،المقترض یقي سالب لصالحاالسمي عن معدل التضخم السائد یعني سعر فائدة حق

یؤدي إلى زیادة یقول أن التضخم وارتفاع معدالته  وهناك اتجاه آخر ،والمدخر الدائنالبنك غیر صالح 

االدخار في البنوك التجاریة، ویبررون ذلك من عدم التأكد وتشاؤم األفراد من المستقبل، وقد یعبر عن ذلك 

  1.باالدخار الوقائي

وارتفاع التعلیم قد ینمي الفرد بأهمیة االدخار بشكل یؤثر في  البنكيفارتفاع الوعي : البنكيالوعي  .5

، بالتالي التأثیر في الطلب على الودائع البنكیة، كما أن اعتیاد األفراد واعتمادهم على الشیكات اإلنفاقنمط 

یة، في حین یسبب تخلف الودائع البنكیة بصورة ایجاب معامالتهم االقتصادیة یؤثر على طلبالبنكیة في 

من األموال الفائضة إلى اكتناز، وعلیه وجب على البنوك العمل الجاد  اكبیر  اتحول جزء البنكیةالعادة 

  .بالمزید من الخدمات التي یمكن أن تقدمها ٕاطالعهمباالتصال بالعمالء و 

كانت وحدات  یؤدي ارتفاع مستویات الدخول لمختلف الوحدات االقتصادیة سواء: مستویات الدخول .6

استهالكیة أو إنتاجیة إلى الحد من الطلب على األموال المودعة بالبنوك، فالعالقة بین المتغیرین عكسیة، 

باإلضافة إلى وجود عنصر الثقة، فكلما زاد األفراد والقطاعات االقتصادیة ثقتهم بالبنك كلما امتنعوا عن 

 .سحب أموالهم

  الودائع استقرار عدم في المؤثرة العوامل: الفرع الثالث

وكیفیة معرفة  أهمیةعدم استقرارها نستعرض  أوالعوامل التي تؤثر في استقرار الودائع  إلىقبل التطرق 

  .ثابت من ودائع البنكالغیر الثابت و  الجزء

  المستقرة غیر والودائع المستقرة الودائع تحدید أهمیة: أوال

 الودائع على تتعرف أن یمكن حیث عامة، بصفة الودائع توظیفو  ستثماركبیرة ال فرصة لإلدارة یتاح

 تلك بأنها الثابتة الودائعوتعرف ، سنة خالل سحبها یتم والتي )المستقرة غیر( المتقلبةو  ) المستقرة(الثابتة 

 ذلك لكن ودائعهم، سحب عن امتنعوا قد المودعین أن یعني وهذا ال طویلة، لفترة البنوك في تبقى التي

، البنك في أموالهم یودعون اآلخرون كان ودائعهم بسحب یقومون بعض المودعین كان بینما أنه یوضح

 أو الثابتة غیر الودائع وتعرف 2،الودائع أنواع من نوع كل في الزمن مر على ادائن ارصید یكون بحیث

                                                
 .167- 156:حمزة محمود الزبیدي، مرجع سابق، ص ص 1
  81:سمرة، مرجع سابق، ص أبو حسان خلیل رانیة 2
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 االعتبار في خذؤ ت أال یجب، و بطبیعتها مؤقتة ألنها ،الدائمة السحب الودائع من الجزء تمثل بأنها المتقلبة

 واإلیراد السیولة، من كبیرة درجة على أصول في تستخدم ولكنها األجل طویلة في األصول االستثمار عند

 .1ثانویةال مرتبةال في یأتي األصول هذه من المتحقق

  المستقرة غیر والودائع المستقرة الودائع تحدید كیفیة: ثانیا

ویتضح أن متطلبات الرصید النقدي یتوقف  ،المهمة بالنسبة للبنكإن تحلیل سلوك الودائع من المسائل 

لذلك من األنسب  ،لودائع باعتبارها تصنف إلى أنواععلى معرفة درجة احتمال سحب وٕایداع كل نوع من ا

واألفضل أن یقوم البنك بتقدیر السیولة المطلوبة لكل نوع من أنواع الودائع على حدى، إذ قد تغطي تغیرات 

، مثل سحب األفراد لودائعهم في فترات األعیاد، وفي نفس الوقت إیداع 2الزیادة في ودائع أخرىالنقص ب

مبالغ من طرف التجار، كما أن تحدید العوامل المؤثرة في عدم استقرار الودائع یساعد البنك على التوقع 

م رسم سیاسة االستثمار في ظل بحركتها وبالتالي تحدید الودائع المستقرة والودائع المتقلبة، وعلى أساسها یت

یتم وضع البیانات الخاصة بالودائع في شكل بیاني للتوصل إلى خط یسمى و وافق بین السیولة والربحیة، الت

بخط األساس أو خط االتجاه العام والذي یمر بالنقاط الدنیا للودائع، ویتم تعیین الودائع المستقرة التي تقع 

  :على الخط والشكل التالي یبین ذلكمستقرة التي تقع أالغیر  سفل خط االتجاه العام والودائعأ

رسم بیاني لحركة الودائع ):4(الشكل رقم  

  

  

  

  

 

  

  

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

 111: ، ص2007الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  ،إدارة المصارفعبد الغفار حنفي،               

وذلك بمد  ،القادمةنالحظ أنه یمكن التوقع بالجزء المستقر من الودائع للفترة ) 4( من خالل الشكل رقم

  .خط االتجاه العام حتى الفترة المراد التوقع لها والذي عبرنا عنه بالنقاط المتقطعة

ودائع  وتتمیزمستقرة، الغیر ة بعض أنواع الودائع المستقرة و تجدر اإلشارة بأن البنك بإمكانه معرف

كما أنها تتصف بالحركة الموسمیة  األفراد باالستقرار، فعادة تتعادل قیمة اإلیداعات مع قیمة المسحوبات،

                                                
  .216:أنور سعید سلطان، مرجع سابق، ص 1
  3:، ص2004الخرطوم، السودان، جوان  ،32، مجلة المصرفي، العدد السیولة بین النظریة والتطبیق بالسودانجهاد محمد میرغني،  2

 الفترة الحالیة  الفترة المتوقعة

 الودائع المستقرة  

غیر المستقرة  الودائع  خط االتجاه العام             

 مجموع الودائع 

  الزمن
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كسحب األفراد لودائعهم في فترات األعیاد، ویتزاید حجم اإلیداعات في مواسم جني المحاصیل من طرف 

األشخاص الذین یمارسون أنشطة زراعیة أو فالحیة، كما أن البنك یتنبأ في نهایة سنة مالیة بأن تزداد 

وعموما ودائع األفراد تتصف " ،امعه یتعامل تيعمال الاألودائعه نتیجة لتحقیق أرباح من طرف منشآت 

بقدر من االستقرار، ویمكن التنبؤ بحركتها المتوقعة، كما أن ودائع منشآت األعمال تتصف بالتقلب الشدید 

  1."نتیجة لعوامل ومتغیرات كثیرة تجعل عملیة التنبؤ صعبة ومعقدة

لى لمستوى الودائع، فبعد أن یقدر البنك حجم الودائع كما یستخدم البنك نموذج الحد األدنى والحد األع

ه یصنفها إلى الودائع المتقلبة والودائع الثابتة، ویعتمد هذا النموذج على فإن ،التي یتوقع الحصول علیها

الطرق الریاضیة لتقدیر حجم هذین النوعین وذلك بحساب متوسط الحد األدنى ومتوسط الحد األعلى 

وذلك عن فترة دوریة، ثم یطرح  ،نوعین من الودائع خالل فترة ماضیة ولعدة سنواتألرصدة كل من هذین ال

   2.الحد األدنى من الحد األعلى لیعطي مقدار الودائع المتقلبة

  :حساب النسبة كما یليویتم 

  متوسط الحد األعلى/ الودائع المتقلبة =  نسبة الودائع المتقلبة

 .الودائع المتقلبةنسبة  - 100= نسبة الودائع الثابتة 

  تنمیة الودائع ات إستراتیجی: المطلب الثالث

في تقدیم خدمات جیدة  تتمثل ،لتنمیة ودائعها تضع البنوك مجموعة من االستراتیجیات التنافسیة والفعالة

  :بأسعار تنافسیة وخدمات ذات میزة تمیزها عن غیرها من البنوك األخرى ومن بین االستراتیجیات

  السعریة المنافسة إستراتیجیة: الفرع األول

 اإلستراتیجیة هذه أهمیة من وبالرغم ،للمودعین أعلى فائدة معدالت دفعفي  اإلستراتیجیة هذه تتمثل

البنكیة  التشریعات أن إال االقتصادي، النشاط مجاالت معظم في وٕانما ،فحسب البنكي النشاط في لیس

 هذه دور من یقلل الذي األمر الجاریة، على الودائع فوائد بدفع تسمح تضع قیود على تلك المنافسة بحیث ال

 تلك لجذب ممكنة كإستراتیجیة السعریة المنافسة أمام الباب یوصد مما الودائع جذب في اإلستراتیجیة

  3:یلي ما الجاریة الودائع على الفوائد دفع عدم في األسباب أهم، ومن الودائع

 الجاري للحساب إلدارتها نتیجة التكالیف بعض البنوك تتكبد: األموال تكلفة ارتفاع من الحد .1

 إمساك مصروفات جانب إلى ،الخصوم سداد ومصروفات تحصیل المستحقات تكالیف منها ،للعمیل

 إدارتها، تكالیف ارتفاع إلى یؤدي ذلكف ،الجاریة الودائع على الفوائد بدفع عند السماح لذا الحسابات البنكیة،

                                                
  .120:، ص2006، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصیرفي 1
، جامعة ، رسالة دكتوراه في المحاسبةالرقابة وتقییم األداء في القطاع المصرفي، دراسة حالة تطبیقیة على المصرف التجاري السوريحسان كعدان،  2

   116، ص 1997دمشق، سوریة،
 214- 213:، ص ص2013، مكتبة الذاكرة، عمان، األردن، مدخل إدارة المخاطر: إدارة المصارف التجاریةأسعد حمید العلى،  3
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 وهي عالیة للعائد، معدالت عنها یتولد استثماریة فرص عن البحث إلى البنك معه یضطر األمر الذي

  .البنك مستقبل النهایة في تهدد قد المخاطر نذات درجة عالیة م فرص

 تنافس إلى الجاریة الودائع على الفوائد بدفع السماح یؤدي قد: البنوك بین المنافسة من الحد .2

 یؤدي منها، وهذا مناسبة حصة على الحصول في أمال معین حد إلى علیها معدل الفائدة في رفع البنوك

 في مجاالت أموالها من جزء استثمار إلى بالبنوك یدفع قد مما الودائع، تلك إدارة تكلفة ارتفاع إلى كذلك

  .التكالیف تلك لتمویل یكفي عائد تحقیق وراء سعیا المخاطرة ذات درجة كبیرة من

 تخفیض إلى منع دفع الفوائد على الودائع الجاریة یؤدي: القروض على الفوائد ارتفاع من الحد .3

 والذي للعمالء تقدمها التي على القروض الفوائد معدالت تخفیض على یشجع الذي األمر األموال، تكلفة

  . االقتصادیة التنمیة معدالت على الفعال أثره یعكس

 المدن في عملها تمارس التي البنوك تتمتع :الصغیرة والنائیة المدن من األموال هجرة من الحد .4

 البنوك ستكون الودائع الجاریة، على فوائد بدفع السماح تم لوف ،واالستثمار لإلقراض أكبر بفرص  الكبیرة

 األخرىالبنوك ب مقارنة الودائع على تلك عالیة فوائد دفعواستعدادا ل قدرة أكثر الكبیرة المدن في العاملة

 المدن تصبح حین في ،الودائع لهذه جذب مناطق المدن الكبیرة فتصبح والنائیة، الصغیرة المدن في العاملة

 الصعب من ویجعل فیها االقتصادیة التنمیة على النهایة في یؤثر مما ،لها طرد مناطق والنائیة الصغیرة

  . استثماراتهم لتمویل القروض على الحصول المدن تلك في المستثمرین على

بالنسبة للفوائد على باقي الودائع فإنها متقاربة وهذا ما یجعل المنافسة السعریة غیر مجدیة من  أما

  .سعریةالغیر أخرى كبدیل وهي المنافسة  إستراتیجیةعن  البنوك تبحث األمر الذي جعلطرف البنوك، 

  السعریة غیر المنافسة إستراتیجیة: الفرع الثاني

 تتحول أن المتوقع من لذا المختلفة، بأنواعها الودائع جذب في فعالة تعد ال السعریة المنافسة طالما

 على فوائد دفع على تقوم ال أنها بمعنى السعریة، غیر المنافسة في المتمثلة البدیلة اإلستراتیجیة إلى البنوك

 التي البنكیة الخدمات أهم ومن، للعمالء المقدمة البنكیة الخدمات جودة مستوى على تستند وٕانما الودائع،

  : الودائع من المزید جذب في البنك علیها یعتمد أن یمكن

  المودعین مستحقات تحصیل: أوال

 المودعین وذلك تسویة حسابات على تساعد فهي البنكي، النظام أهداف من أهم التحصیل عملیات تعد

 في البنك به یقوم الذي والجهد توفیر الوقت على تساعد كما النقود، لتداول الحاجة دون بینها بالمقاصة

 والبنوك التي تتمیز ،التجاریة واألوراق الداخلیة كالحواالت السداد وسائل وتحصیل الصكوك تحصیل

  .جاذبیة للودائع أكثر تكون العمیل یتحملها التي التكالیف وتخفیض التحصیل عملیات في بالسرعة
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  العمیل عن نیابة المدفوعات سداد: ثانیا

 علیه المستحقات بعض وفي سداد ،اآلخرین لصالح المودع حررها التي الشیكات قیمة سداد في تتمثل

 بهذه البنك اضطالع إن .اإلیجار وأقساط الهاتف كفواتیر صك لتحریر الحاجة دون الدائنون بها یتقدم عندما

 الوقت من الكثیر علیه یوفر مما في مواعیدها، مستحقات من علیه ما سداد إلى الزبون یطمئن المسؤولیة

 الزبون له یتعرض قد ما تالفي جانب إلى للسداد، هذا طریق آخر إلى لجأ ما إذا یبذله أن علیه الذي والجهد

 حالها على األخرى العوامل بقاء فمع، المحددة مواعیدها في االلتزامات ینتبه لسداد لم إذا تأخیر غرامات من

للمودع  سمح وكلما فواتیر، بمقتضى بالسداد سیاساته سمحت كلما جدد مودعین جذب على البنك قدرة تزداد

 مقابل العمیل یتحملها التي المصروفات نسبة انخفضت وكلما مقبولة، حدود في المكشوف على بالسحب

  1.الخدمات تلك

  إستراتیجیة تطویر واستحداث أوعیة ادخاریة جدیدة: ثالثا

االحتیاجات المالیة والنقدیة للبنوك، فاستحدثت عدة لم تعد األوعیة االدخاریة التقلیدیة تفي بالكثیر من 

غیر بینها شهادات اإلیداع القابلة و ومن  ،شهادات والتي أضحت من أهم المصادر الرئیسیة لموارد البنوك

  .قابلة للتداول

بالنسبة للشهادات التي یمكن تداولها، فهي شهادات غیر شخصیة، حیث یسمح لحاملها التصرف فیها 

ون قیمتها االسمیة عادة كبیرة، ومنه فهي تحمل سعر فائدة أعلى نسبیا، أما تاریخ استحقاقها فإن بالبیع وتك

البنك هو الذي یحدده، كما یمكن تداول هذه الشهادات في أسواق رأسمال مما یتیح للبنك الحصول على 

یة، تصدر بواسطة عقد موارد مالیة إضافیة، أما شهادات اإلیداع التي ال یمكن تداولها، فهي شهادات شخص

بین البنك والعمیل، وال یجوز لحامل هذه الشهادة التصرف فیها، وما یمیزها هو المرونة في تحدید تاریخ 

  .االستحقاق بما یناسب حالة كل عمیل وال یجوز استرداد قیمتها قبل تاریخ استحقاقها

  2:یليوتتمیز الشهادات السابقة الذكر عن شهادات اإلیداع التقلیدیة بما 

 أنها ذات استحقاق قصیر األجل.  

 تحقق عائد أعلى من العائد على أذون الخزانة.  

  إذا رغب صاحبها أو حاملها في تصفیتها والحصول على سیولة قبل تاریخ استحقاقها، یمكنه بیعها

  .في سوق األوراق المالیة

 تعد شهادات لحاملها وتطرح بفئات ضخمة تتراوح بین مئة ألف ملیون دوالر أمریكي .  

قد یأخذ شكل التطویر تحسین خصائص الودائع وٕاصدار جدید یجمع بین مزایا الودائع الجاریة والودائع 

هي عبارة عن أوامر و  ،)NOW  )Négotiable order withdrawalاالدخاریة ویطلق علیها حسابات
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وقد  مكتوبة بصرف مبلغ لطرف آخر خصما من حساب التوفیر للشخص األول دون استعمال الشیكات،

األمریكیة، وزاد الطلب علیها بسبب خاصیتها في السحب شكل واسع بین المؤسسات االدخاریة انتشرت ب

ة من عند الطلب من جهة والحصول على سعر فائدة علیها من جهة أخرى، لذلك أصبحت تشكل نسبة مهم

فهذه اإلصدارات الجدیدة تتمیز بالسیولة العالیة وانخفاض مة، موارد البنك التجاري في االقتصادیات المتقد

" المخاطر فیها فضال عن تحقیقها لفائدة، كما طورت بعض البنوك أنواعا أخرى من الودائع تعرف بحسابات

Super Now  "1.والتي تحقق سعر فائدة أعلى  

   حمایة الودائع سبل: المطلب الرابع

، لهذا كان من الضروري توفر تقنیات وآلیات كتسعى حكومات مختلف الدول إلى حمایة ودائع البنو 

 البنكيمباشرا للنظام  اوحمایة البنوك التجاریة من الفشل واإلفالس، بالتالي تهدید ،لحمایة المودعین من جهة

  :واالقتصادي من جهة أخرى ومن بین الوسائل

  مین على الودائعأالت: األولالفرع 

نظام التأمین على الودائع هو حمایة ودائع العمالء عن طریق تعویضهم جزئیا أو كلیا من خالل 

  2.مساهمات البنوك المشتركة في صندوق التأمین على الودائع في حالة حدوث خطر

دائعها، فاألقساط من و  ویقتضي نظام التأمین على الودائع بأن تدفع البنوك أقساط تأمین سنویة بنسبة

على البنوك تتحمله في مقابل الحصول على الودائع وضمان استمرارها، أو عن طریق  تمثل تكلفة وعبء

عن  البنكیةویتمیز مفهوم ضمان الودائع  ،إلزام البنوك على دفع مساهمات في حالة عسر مالي ألحد البنوك

  3:غیره من أشكال عقود الضمان بالمزایا اآلتیة

  لكل األشخاص نه موجه نحو المجتمع عامة، أي معینة، لك مجموعةغیر موجه لحمایة فرد أو

  .والمؤسسات المودعة ألموالها لدى الجهاز البنكي

  الضامن في الغالب هو لیس جهة  فإنال تستهدف بالضرورة الربح من الجهة الضامنة، وبالتالي

لمدخرین ي تعزیز الثقة العامة لدى جمهور اتجاریة تسعى إلى الربح، وٕانما الغایة األساسیة ه

  .، مما یمكن الجهاز البنكي من القیام بدوره نحو المجتمع بقدرة وكفاءةوالمودعین

وهناك اختالف في أنظمة التأمین على الودائع فبعضهم یغطي الودائع بالعمالت المحلیة مثل 

مین تدار من طرف البنوك أنان؛ فأنظمة التاألرجنتین، والبعض اآلخر یغطیها بجمیع العمالت كما هو في لب

 ویمكن أن تكون تابعة للبنوك المركزیة من طرف صنادیق تأمین تابعة للحكومة، المركزیة كما في ایرلندا أو

                                                
  110:حمزة محمود الزبیدي، مرجع سابق، ص 1
  92المرجع السابق، ص  2
  146:، ص2006، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، البنوك المركزیة والسیاسات النقدیةزكریا الدوري، یسري السامرائي،  3



 

 77 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

مین على الودائع له أفالت ،1مصر، بریطانیا أو غیر تابعة لها، ویمكن أن تكون تابعة التحادات البنوك: مثل

  :غرضان

 .المودعین وحمایة أموالهمدعم ثقة  .1

المحافظة على سالمة المركز المالي للبنوك وتفادي التعرض للفشل، فالتزامات القطاع البنكي هي غالبا  .2

تبر مستودعا مهما لسیولة األفراد ودائع جاریة وهي تشكل نقودا تستخدم للمبادالت، فالجهاز البنكي یع

خاصة عندما تواجه أزمة سیولة  ،بضمان السیر الحسن مما یجبر السلطات العمومیة قیامها والمؤسسات،

الذي یؤدي إلى عدم استقرار هذا القطاع البنكي، فالهدف من تأمین الودائع هو تحقیق االستقرار 

  .للمؤسسات المالیة وبالتالي تفادي المشاكل الناتجة عن تعسر البنوك

  مراقبة البنك المركزي للبنوك التجاریة: الفرع الثاني

 یتم رقابیا نظاما المركزي یضع البنك فإنفي البنوك  نقودهم إیداع على تشجیعهم بشأن األفراد ثقة ملتدعی

 كما المالي، وضعه وتقییم لها یتعرض أن یمكن التي المخاطر ودراسة البنوك أداء على اإلطالع بموجبه

 ومواجهة التزاماتها مقابلة خالله من تستطیع معین، سیولة مستوى على لتحافظ للبنوك أمان خطوط یضع

 أدنى حد تحدید إلى باإلضافة السیولة، من أدنى حد وتحدید اإللزامي المودعین كاالحتیاطي سحوبات

 .المالیة للمالءة

یعد البنك المركزي وهو یقوم بعملیة المراقبة ألعمال البنوك من أهم المؤسسات التي على استعداد 

سر المالي، عن طریق وضعه ما یلزم من أرصدة نقدیة سواء بتقدیم لتقدیم الدعم والمعونة في حالة الع

قروض مباشرة أو بإعادة خصم األوراق التجاریة وقیامه بعملیات السوق المفتوحة بغیة الحصول على سیولة 

ومنه االقتصاد  البنكيكافیة لمباشرة نشاطها وهذا ما یؤدي إلى تفادي التعرض لألزمات المالیة في المجال 

  .ككل

  الملكیة العامة: الفرع الثالث

إن ملكیة الدولة للبنوك التجاریة أو لجزء منها یمثل عنصر حمایة للودائع، فالدولة تضمن هذه الودائع 

أموال المودعین نظرا لضمان الدولة  جذبفي  ارئیسی ابالكامل، وتعتبر الملكیة العامة للبنك التجاري عنصر 

   2.دع لهذه األموال مما یلغي تقریبا عنصر المخاطرة لدى المو 
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  إدارة محفظة أصول البنوك التجاریة ومؤشرات تقییم كفاءة أدائها : المبحث الثاني

في مجال إدارة أصولها نظرا ألن عملها محتكم بالمخاطر المالزمة  اكبیر  االبنوك التجاریة دور  تؤدي

الصیرفة الحدیثة أصبحت البنوك تتبنى طریقة إدارة المحافظ االستثماریة بدال من ظل للعمل البنكي، وفي 

أو ورقة  ،أي دراسة كل طلب قرض معین بذاته ،سواء فیما یخص القروض ،إدارة كل استثمار بحد ذاته

ها، لذلك توجه االهتمام إلى إدارة محفظة القروض وٕادارة محفظة األوراق المالیة مما یسمح مالیة بذات

بتخفیض المخاطر مع المحافظة على نفس العائد، وهذا ما یؤدي بشكل واضح إلى إدراك مدى أهمیة 

ي إدارة ف )المخاطر ،العائد(التي تعتمد على مقاربة " ماركویتر"تطبیق مبادئ نظریة المحفظة الحدیثة 

المحفظة االستثماریة بصفة عامة وٕادارة محفظة القروض بصفة خاصة، فالمحفظة الكفأة التي یجب على 

المحافظ األخرى، أو هي المحفظة  عائد البنك اختیارها هي المحفظة التي لها انحراف معیاري أقل عند نفس

  . ظ األخرىالتي لها عائد أعلى عند نفس المستوى من االنحراف المعیاري للمحاف

وعلى ضوء ما تقدم سنخصص هذا المبحث إلى توضیح اإلطار النظري إلدارة محفظة البنك 

 ،من خالل إعطاء تعاریف إلدارة المحفظة وأهدافها والسیاسات التي تحكم إدارة المحفظة ماریةاالستث

  . تقییم أداء محافظها والنظریات التي تتبناها البنوك في إدارة محافظها، وفي األخیر سنتطرق إلى مؤشرات

  أساسیات حول إدارة المحفظة االستثماریة للبنوك التجاریة :المطلب األول

من خالل تعریفها،  محفظة البنوك التجاریةإدارة ا المطلب على أساسیات حول ذفي ه التعرف سیتم

  .ومقومات تكوینها ،ومكوناتهاأهدافها 

  مفهوم إدارة المحفظة االستثماریة للبنوك وأهدافها  :الفرع األول

للبنوك محفظة البنك االستثماریة، سنوضح ما المقصود بالمحفظة االستثماریة  إدارةقبل التطرق لمفهوم 

  .ومكوناتها

  تعریف محفظة البنك االستثماریة ومكوناتها: أوال

المالیة أو األوراق المالیة المنقولة التي هي مجموعة من األصول : تعریف محفظة البنك االستثماریة )1

یمسكها البنك بغرض المتاجرة واالستثمار، أي بغرض تنمیة قیمتها السوقیة وتحقیق التوظیف األمثل 

   1 .ذه األصول من أمواللما تمثلها ه

 إلدارة، وتخضع أكثر أودوات االستثمار تتكون من أصلین أبأنها أداة مركبة من " أیضا كما تعرف

 صالحیاته في، وحینئذ ستتفاوت مأجوراشخص مسؤول عنها یسمى مدیر المحفظة مالكا لها، كما قد یكون 

  2."مالكي المحفظة أوإدارتها وفقا لشروط العقد المبرم بینه وبین مالك 
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  169:، ص2005، دار وائل، عمان،األردن، إدارة المحافظ االستثماریةمحمد مطر، فایز تیم،  2



 

 79 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

تعبیر على ما یمتلكه المستثمر وهو البنك من  هيمن التعریفین السابقین یمكن القول أن المحفظة 

أساسا من القروض،  تتكونلفة، تختلف من حیث نوعها، عوائدها، وأصول البنك في هذه الحالة أصول مخت

األوراق المالیة ویمثل عائد تلك المحفظة المصدر الرئیسي الذي یعتمد علیه البنك لمواجهة األعباء 

لهدف الرئیسي والهدف من تشكیل المحفظة هو المفاضلة بین الخطر والعائد المتوقع، إال أن ا ،األساسیة

للبنك هو الوصول إلى محفظة مثالیة أي تحقیق أكبر عائد عند مستوى خطر معین، أو تحقیق أقل مستوى 

  . خطر ممكن عند مستوى عائد ثابت

الرئیسیة  أنشطتهتتكون محفظة البنوك االستثماریة من مختلف : مكونات محفظة البنك االستثماریة )2

  : تتمثل في

، وهنا سواء القصیرة أو المتوسطة والطویلة األجلالقروض  مختلف تتكون من :محفظة القروض - 

 . الدراسات الالزمة قبل قرار قبول منح القرض إلى العمیل إعدادالبد من 

غیرها ، و أي االستثمار في األوراق المالیة كاألسهم والسندات وأذون الخزینة :محفظة األوراق المالیة - 

وجزء من هذه األوراق  ،الهیئات العامةو  ات أو البنوك أو الدولةركمن األوراق المالیة التي تصدرها الش

لذا ستستبعد من أصول البنك التي یسعى من وراءها إلى تحقیق أعلى  ،یحتفظ بها البنك ألغراض السیولة

 ).أي استبعاد األوراق التي تدخل ضمن حساب احتیاطي وقائي(العوائد 

 في البنوك التجاریة االستثماریةتعریف إدارة المحفظة : ثانیا

بعد تكوین البنك لمحفظته تأتي مرحلة إدارتها، وهي فن له أصوله وقواعده، كما تعتبر علم له نظریاته 

   1.ومناهجه وفي نفس الوقت خبرة تكتسب وتتطور مع مرور الوقت

المحافظ  دارةإاالئتمانیة، ففي الصیرفة الحدیثة أصبحت البنوك تتبنى طریقة  المحافظ إلدارةأما بالنسبة 

محفظة  إدارةاالئتمان بأشكاله المختلفة، فالمهام االئتمانیة یجب أن تستبدل بمهام  إدارةاالئتمانیة بدال من 

بحیث یجب على البنك تعظیم العائد المعدل بالمخاطر لمحفظة القروض عن طریق بیع وشراء  ،االئتمان

األعمال الجدیدة وتجدید القروض القائمة ویؤدي ذلك بشكل واضح  إدارةالقرض الممنوح، من جهة أخرى 

  2.محافظ القروض إدارةمدى أهمیة تطبیق مبادئ نظریة المحافظ الحدیثة في  إدراكإلى 

المحفظة االستثماریة للبنوك هو الموازنة  إلدارةإن الهدف الرئیسي  :المحفظة االستثماریة إدارةأهداف : ثالثا

  3:المحفظة إدارةبین العائد والمخاطرة وفیما یلي أهم أهداف 

                                                
1 ALain choinel, Gérard Rouyer, le Marché Financier (Structures et acteurs), Huitième édition, Revue Banque 
Édition, France, 2002, p: 353. 

  175:، ص2010، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة مخاطر المحافظ االئتمانیةمهند حنا نقوال عیسى،  2
  17:، ص2010دار المسیرة، عمان، األردن،  ،ماریةإدارة المحافظ االستثدرید كامل آل شبیب،  3
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بالرغم من أن عملیة منح االئتمان أو االستثمار في  المال األصلي للمحفظة، إذ رأسالمحافظة على  - 

 .یجب أن یبتعد عن المخاطرةاألوراق المالیة تعني االستعداد لتقبل المخاطر، إال أن هذا االستعداد 

 ،الحفاظ على قدر من السیولة من خالل االستثمار في أدوات لها قابلیة التحویل إلى نقد وبدون خسارة - 

مع سهولة التحویل لمواجهة العسر المالي واحتماالت التعثر، لذا ال تسعى البنوك في تشغیل كل أموالها 

منها في شكل أصول شبه سائلة قابلة للتصرف فیها  اجزء توجه إنهابل  األجلالمتاحة في أصول طویلة 

 1.خسارة مثل االستثمار في األوراق المالیة الحكومیة ةدون أی

  .المحفظة لتلبیة احتیاجات البنوك ولتسدید مصاریفها التشغیلیة إلىتأمین الحصول على الدخل  - 

وتحدید األوزان النسبیة لكل  ،في القروض أو في األوراق المالیة ابین األصول االستثماریة سواء المزج - 

 . حد أهم أهداف المحفظة االستثماریة وٕادارتهاأوالتوزیع  ،س مال المحفظةأأصل مالي في ر 

المحفظة، فالتطور الذي حصل في طبیعة األدوات االستثماریة وما تتطلبه من  إدارةمن هنا تبرز أهمیة 

وتطور مفاهیم االستخدام األمثل  ،إلى توفر الفوائض المالیة لدى البنوك إضافة، تهاإدار خبرات كبیرة في 

  .محفظةال إدارةأهمیة ، كان سببا في للفوائض المالیة وتوسع عمل البنوك

  مات تكوین محفظة البنوك التجاریةمقو : الفرع الثاني

االعتبار لتحقیق الهدف  یحكم تكوین محفظة أصول البنك عدة مقومات، وعلى البنوك أخذها بعین

  :الرئیسي لها وهو تعظیم ثروة المساهمین وتتمثل هذه العناصر في

   عائد المحفظة: أوال

ما یحصل علیه المستثمر في المستقبل نتیجة تضحیته في "یعرف العائد على أنه  :تعریف العائد )1

إال أن حصول المستثمر  ة محددة،الوقت الحالي بأمواله من خالل توظیفها بالعملیة االستثماریة لفترة زمنی

 2."على العائد المتوقع لیس مؤكدا نظرا لما یحیط باالستثمار من احتماالت وقوع الخسارة

عبارة عن مجموعة المكاسب أو الخسائر الناجمة عن االستثمار خالل فترة "أنه كما یعرف العائد 

وهذا یعني أن العائد هو مقدار األموال المضافة إلى رأس المال األصلي والذي یؤدي إلى  ،زمنیة محددة

   3".تعظیم الثروة

ألن المحفظة  ،ستنتج أنه من الصعب على البنك تحدید عائد المحفظة بدقةمن التعریفین السابقین ن

رغم  فتهویعجز البنك عن معر  بالتالي العائد مرتبط بالمستقبل ،محفوفة بمخاطر سیتعرض لها في المستقبل

  . وتوقعات اتتنبؤ مجرد  ىالتطور العلمي وتبق

                                                
  273:، ص2015، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، اقتصادیات البنوك من األساسیات إلى المستحدثاتعبد المطلب عبد الحمید،  1
، رسالة ماجستیر، كلیة التجاریة الفلسطینیةدراسة تطبیقیة على المصارف : السیولة المصرفیة وأثارها في العائد والمخاطرةسیرین سمیح أبو رحمة،  2

  38:، ص2009التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
  61:مرجع سابق، ص إدارة المحافظ االستثماریة،درید كامل آل شبیب،  3
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یختلف عن عائد االستثمارات الفردیة، فهو عبارة عن  إن عائد المحفظة :حساب عائد المحفظة )2

التي تتشكل منها المحفظة، وفي هذا الصدد البد أن نمیز بین عائد المحفظة الفعلي  األصولمجموع عوائد 

  . وبین عائد المحفظة المتوقع

یحققها البنك فعال من منحه للقروض، وهذا في شكل فوائد أو  هي العوائد التي :العوائد الفعلیة - 

  . أو مزیجا بین االثنین لألصول ئهرباح رأسمالیة من بیعه وشراأ

وعلى البنك أن یقدر االحتماالت  ،صعبة التحدید ألنها تعتمد على المستقبل :العوائد المتوقعة - 

  .الممكنة وقیمة العائد المتوقع في ظله

لحساب العائد التاریخي لمحفظة استثمارات البنك كال من  األمریتطلب  :حساب العائد التاریخي .1

ن العائد التاریخي للمحفظة هو الوسط الحسابي أل ،عائد االستثمارات المكونة للمحفظة وأوزانها النسبیة

  1:ةالفردیة المكونة للمحفظة ویحسب بالعالقة التالی األصولباألوزان لعوائد  المرجح

 
 i األصلعائد : i             R i  األصلنسبة مساهمة :  w         عائد المحفظة: Rpحیث 

n : المكونة للمحفظة األصولعدد  

 2:یعطى بالعالقة التالیة: حساب العائد المتوقع للمحفظة .2

E(Ri):  العائد المتوقع لألصلi   

  :ویمكن حساب الوزن النسبي لألصل كما یلي

.رأس مال المحفظة إجمالي ÷األصلمقدار المبلغ المستثمر في  = الوزن النسبي لألصل الفردي  

    .المكونة للمحفظة یجب أن تساوي واحد األصولومجموع أوزان 

تتمثل في المخاطر االئتمانیة ، عائد محفظة البنك لعدة مخاطرأن یتعرض یمكن  :خطر المحفظة: ثانیا

أو مخاطر خاصة  ،القرض أو فوائده أو معاسداد أصل الناتجة عن عدم قدرة أو رغبة المقترض عن 

  . المالیة كانخفاض قیمتها في السوق األوراقباالستثمار في 

                                                
1 Soufi Menouar, Gestion du portefeuille "Business Risque. Risque financier. Risque de change", office des 
publications universitaires, Alger, 2003, p: 20  

2 Soufi Menouar, op. cit ,p: 24 



 

82 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

مخاطر  إلىتسمى إجمالي المخاطر التي یتعرض لها البنك بالمخاطر الكلیة والتي تنقسم  :أنواع المخاطر .1

  .منتظمة ومخاطر غیر منتظمة

لمخاطر التي ال یمكن تجنبها ومصدر هذه المخاطر تسمى بمخاطر السوق، وهي ا :المخاطر المنتظمة - 

هذه  فإن، وعلیه كم فیهامما یصعب على البنوك تجنبها أو التح ،ظروف عامة اقتصادیة أو ظروف سیاسیة

  . المخاطر تصیب كافة القروض بغض النظر عن ظروف البنك أو العمیل

المخاطر التي تنفرد بها مؤسسة أو بنك ما منتظمة تلك الغیر یقصد بالمخاطر  :منتظمةالغیر المخاطر  - 

هذا النوع من الخ، فمثل ...  اإلداریةالبنكیة، األخطاء  اإلدارةضعف  أمثلتهاومن  ،في ظل ظروف معینة

في األجل  التزامات اتجاه البنك المخاطر من شأنه أن یؤثر على قدرة العمیل ورغبته في سداد ما علیه من

  1.المحدد

  .منتظمةالغیر المخاطر + المخاطر المنتظمة =  المخاطر الكلیة

إذا كانت المخاطر التي تتعرض لها المحفظة ما هي إال محصلة لمخاطر : قیاس خطر المحفظة .2

قیاس  أوال ثم طرق قیاس خطر هذه االستثمارات الفردیةل فردیة، فإن األمر یقتضي التعرضاالستثمارات ال

  .مخاطر المحفظة

سنمیز بین  أنناغیر  ،هناك عدة طرق خاصة بمقاییس المخاطر :الفردیةقیاس مخاطر االستثمارات  .أ 

  .المخاطر التاریخیة والمخاطر المتوقعة

  :أهمهایتم قیاس المخاطرة بعدة مقاییس :  المخاطر التاریخیة .1

یقیس االنحراف المعیاري درجة انتشار توزیع العوائد حول قیمتها، أي  :مقیاس االنحراف المعیاري .أ 

 1:یعطى بالعالقة التالیةو  ،یقیس مدى تشتت القیم عن وسطها الحسابي لذلك العائد

  
  االنحراف المعیاري : δحیث 

Ri  : األصلعائد i        ،Ȓ : الوسط الحسابي للعائد  

 n : البیانات عن العائدعدد السنوات التي تتوافر فیها.  

نه یمكن حساب أوهذا یعني  ،عبارة عن مربع االنحراف المعیاري ):variance: (مقیاس التباین .ب 

 2).1 -  0(خر، أما عن داللة المقیاسین فهو ینحصر بین أي منهما بداللة اآل

                                                
إدارة : مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع المخاطر االئتمانیة تحلیلها، قیاسها، إدارتها والحد منها،مفتاح صالح، معارفي فریدة،  1

  .3: ، ص2007أفریل،  18-  16تصاد المعرفة، كلیة العلوم االقتصادیة واإلداریة، جامعة الزیتونة، األردن، المخاطر واق
  .66: ، مرجع سابق، صإدارة المحافظ االستثماریةدرید كامل آل شبیب،  1

2 Kristina Levišauskait, Investment Analysis and Portfolio Management, Vytautas Magnus University, Kaunas, 
Lithuania, 2010, p:46 
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 .صغیرا كلما دل ذلك على انخفاض المخاطر) δ(، فكلما كان  δ >1  <0أي  

یقیس لنا المخاطر المنتظمة التي تتأثر بها االستثمارات في المحفظة االستثماریة  :)�(مقیاس بیتا  .ج 

فهذا معناه أن معدل التغیر في  2وكانت النتیجة مثال ) �(تم قیاس  فإذامقارنة بمخاطر السوق، 

عوائد المحفظة االستثماریة یكون بمقدار الضعف مقارنة بمعدل التغیر في عوائد السوق ویحسب 

 1:یليكما 

 
  i األصلمعامل االرتباط بین العائد السوقي وعائد : i        Pimمعامل بیتا لألصل :  �iحیث 

δi : االنحراف المعیاري لألصلi.  

δm :االنحراف المعیاري لعائد السوق.  

δ²m :تباین عائد السوق.  

ضوء العائد المتولد نه یقیس مخاطر االستثمار على أیستخدم كمقیاس للتشتت، إذ  : معامل االختالف . د

  2:عنه، فكلما زاد المعامل كلما زادت المخاطر والعكس صحیح ویحسب بالعالقة التالیة

 
  . iالنحراف المعیاري لعائد األصل ا: δ Riحیث 

  .iتوسط عائد األصل م: ��

  3:یتم حسابها بعدة طرق إال أن أشهرها االنحراف المعیاري ویحسب كما یلي :المخاطر المتوقعة .2

 
 Pi : احتمال حدوث العائدRi           ،Ri : العائد على األصلi.  

 Ȓ :متوسط العائد.  

) سواء محفظة القروض، أو محفظة األوراق المالیة(یقصد بمخاطر المحفظة : قیاس خطر المحفظة.  ب

المحفظة ال درجة تقلب العائد المتولد عن مجموع االستثمارات التي تتكون منها تلك المحفظة، وخطر 

یتوقف عن مخاطر االستثمارات المكونة للمحفظة فقط، بل یتوقف أیضا على طبیعة االرتباط بین عوائد تلك 

  .االستثمارات

  

                                                
1 pascal Gandin, Mesure de performance des fonds. Méthodes et résultat, Economica, France, 1998. p: 15  

  96:، مرجع سابق، صإدارة المحافظ االستثماریةدرید كامل آل شبیب،  2
3 Pascal Gandin. op cit. p 15 
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أي االنحراف المعیاري لمحفظة تتكون من أصلین بداللة معامل  ،ویمكن حساب خطر المحفظة

 1:االرتباط كما یلي

 
�p :تباین :  �²          انحراف معیاري للمحفظة           j.i :أصلین استثماریین  

P  : 1  حیثمعامل االرتباط +<  p <  -1.  

 coefficient de corrélation ط ومعامل االرتبا"covariance"أو یمكن حساب الخطر بداللة التغایر 

 2:حیث یتم حساب التغایر لمعدل عائد أصلین كما یلي

 
  . a .bتغایر عائد أصلین : Cov (a.b): حیث

Rb , Ra      : عائد األصلینa وb على التوالي.  

N    : عدد السنوات.  

 :ویحسب معامل االرتباط بداللة التغایر كما یلي

  
  :المكونة لمحفظة البنك كما یلي األصولحاالت في عالقة االرتباط بین عوائد  3ونمیز بین 

 aأي معامل االرتباط موجب تماما، یعني أن معدالت العوائد بین األصلین : P a.b= 1 :الحالة األولى

  .bزاد عائد األصل  aمرتبطة ببعضها البعض، فكلما زاد عائد األصل  bو

  .الحاالت أفضلال یوجد ارتباط بین العوائد وهي  :Pa.b 0= : 2الحالة 

مرتبطة ارتباطا  b. aمعامل االرتباط سالب، أي أن معدالت عوائد األصلین  Pa.b= -1 :3الحالة 

  .bانخفض عائد األصل   aعكسیا، فكلما زاد عائد األصل

البنك من  إدارةأي التنویع المتعلق بتشكیلة األصول تمكن  ،إن التنویع الجید ألصول البنك :التنویع: ثالثا

وعدم قدرة العمالء  ،ي التدفقات النقدیة الناتجة عن منح القروضتجنب التذبذبات أو التقلبات التي تحدث ف

توزیع مخاطر المحفظة، فإذا عجزت  إلىعلى خدمة الدین والفائدة حسب تواریخ االستحقاق، فالتنویع یؤدي 

  . فإن درجة تأثیره في محفظة القروض یكون منخفض ،التدفقات النقدیة ألحد العمالء على مقابلة االلتزام

 هاأهداف إلىك للوصول و المطلب الموالي لتوضیح دور التنویع في إدارة محفظة البن إلىوعلیه سننتقل 

  .تهامحفظ إدارةوهذا من خالل السیاسات التي تحكم ، المرجوة

                                                
1Soufi Ménouar, op. cit, p:21  
2 Pascal Giandin, op. cit,. p: 15  
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  االعتبارات التي تحكم إدارة محفظة البنوك التجاریة: المطلب الثاني

محفظة البنوك التجاریة باختالف أهداف وغایات المحفظة فیما  إدارةتختلف السیاسات المتبعة في 

ومقدار العائد الذي یهدف إلیه، فالبنك یتخذ قرارات  ،یخص درجة المخاطر التي یمكن أن یتقبلها البنك

اعتبارات االستثمار لتحقیق هدف رئیسي هو تعظیم ثروة المساهمین، ولتحقیق هذا الهدف یضع البنك 

وعلیه سنوضح في هذا  ،)محفظة القروض ومحفظة األوراق المالیة(رة محفظة أصوله وسیاسات تحكم إدا

المطلب االعتبارات التي تتعلق بكیفیة توزیع المخصصات والنسب بین المحفظتین لتكوین المحفظة الكلیة 

 .واالعتبار الثاني یتمثل في تنویع مكونات محفظة البنك ،للبنك كاعتبار أول

  مخصصات محفظة البنوك التجاریة توزیع: الفرع األول

من محفظة القروض ومحفظة األوراق المالیة، واألصل أن االستثمار االستثماریة تتكون محفظة البنك 

االستثمار في األوراق المالیة هو نتیجة لعدم كفایة و  ،في األوراق المالیة یأتي بعد االستثمار في القروض

، فلو كانت طلبات االقتراض من العمالء كبیرة لتوجه البنك إلى طلبات االقتراض التي یتقدم بها العمالء

استخدام كافة موارده المالیة لتلبیة التزاماته من طلبات االقتراض، لكن الظروف االقتصادیة تلعب دورا 

  1.حاسما في توزیع مخصصات المحفظة بین القروض واألوراق المالیة

القروض بالرغم من محاولة البنك تخفیض معاییر  ففي حالة الركود االقتصادي ینخفض الطلب على

منح القروض، وكنتیجة لهذا النقص في الطلب على القروض یضطر البنك إلى توجیه موارده المالیة إلى 

فمن  ،االستثمار في األوراق المالیة لتحقیق العوائد، أما في حالة الرواج االقتصادي وزیادة طلبات االقتراض

ك معاییر قبول طلبات االقتراض وزیادة جذب المزید من الموارد لتوجیهها في المتوقع أن یرفع البن

مما یؤدي بالبنوك إلى  ،مخصصات محفظة القروض وتكون المنافسة بین البنوك شدیدة في هذه الفترة

وهو ما یستدعي البنك إلى تصفیة بعض أوراقه المالیة التي بحوزته الستخدام  ،إضافیةالحاجة لسیولة 

  .ا في تمویل الطلب المتزاید عن القروضحصیلته

  :أهمهاالبنك لبیعه جزء من أوراقه المالیة تحكمها قیود  إستراتیجیة أنهنا  اإلشارةتجدر 

 .في حالة الرواج ترتفع أسعار الفائدة وبالتالي تنخفض القیمة السوقیة لألوراق المالیة - 

 .المالیة البیع ألوراقه إجراءاتتعرض البنك لخسائر مالیة التخاذه  - 

  .تأخذ الخسارة الرأسمالیة في االرتفاع إذا باع البنك أوراقه المالیة طویلة األجل - 

  

  

                                                
: ، ص2014، دار المعرفة، اإلسكندریة، مصر، أدوات االستثمار في أسواق رأس المال واألوراق المالیة وصنادیق االستثمارمنیر إبراهیم هندي، 1

192.  
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سیاسة رشیدة إلدارة محفظته وعلیه أن  إتباعوعلى ضوء هذه القیود ینبغي على البنك في هذه المرحلة 

  :بـــ یقوم

استثمار  إعادةبیع المزید من األوراق المالیة مع استمرار الخسائر إذا كان العائد الذي سیحصل علیه من  - 

 .أكبر من الخسارة حصیلة تلك األوراق في محفظة القروض

التي تكفي لتعویضه عن الخسائر الناجمة عن تصفیة محفظة األوراق رفع أسعار الفائدة على القروض  - 

 .الفائدة تخضع لقیود البنك المركزي وشروطه أسعاره یجب أن یأخذ بعین االعتبار أن المالیة، غیر أن

نة باألوراق المالیة الفائدة یكون أقل مقار  سعرألن تأثیرها بارتفاع  ،بیع األوراق المالیة القصیرة األجل - 

 .طویلة األجل

ألنه ال یتحملها بالكامل نظرا ألنها تعتبر من البنود التي تخصم من  ،یقبل البنك الخسائر الرأسمالیة - 

االیرادات قبل خصم الضریبة، مما یعني تحقیق البنك لوافرات ضریبیة تقدر بقیمة الخسائر مضروبة في 

 1.معدل الضریبة

خلص من خالل التحلیل السابق حول سیاسة توزیع مخصصات المحفظة بین محفظة القروض وبین ون

أنه یتعین على البنك التوقف عن بیع وتصفیة أوراقه المالیة عند الحد الذي تفوق  ،فظة األوراق المالیةمح

تتكون أنه في هذه الحالة  أيفیه الخسائر الرأسمالیة العائد المتوقع من منح القروض وهذا في حالة الرواج، 

ستتكون من محفظة األوراق المالیة  في حالة الكساد فإن محفظة البنكفظة البنك من محفظة القروض، و مح

وعلیه یتوجب أن یستثمر البنك أمواله في بدائل أخرى وهي  ،نظرا النخفاض الطلب على القروض

االستثمار في األوراق المالیة لتحقیق العوائد التي تكفي لتغطیة مصاریف الموارد المالیة التي بحوزة البنك 

  .مثل مصاریف فوائد ودائع العمالء

  أسالیب تنویع محفظة البنوك التجاریة : الفرع الثاني

یقصد بتنویع المحفظة توزیع حسابات القروض والودائع بین مدى واسع من العمالء وتضم حسابات 

  2.األعمال الصغیرة والكبیرة وصناعات مختلفة وتنوع مصادر الدخل والضمانات

البنك، بل یمتد إلى تنویع موارد البنك  ع أصولیعلى تنو  یقتصر یوضح هذا المفهوم أن التنویع ال

نمیز بین أسلوبین ، و الضمانات، تنوع األفراد، القطاعات: المالیة أهمها الودائع، كما یأخذ التنویع عدة أشكال

  :للتنویع

  التنویع الساذج: أوال

غیر قادر اختیار عشوائي لالستثمارات المكونة للمحفظة، وهو مالئم فقط عندما یكون البنك و  هو تنویع

 واالنحرافات المعیاریة ومعامالت) قروض أو أوراق مالیة(على التمییز بین العوائد المتوقعة لالستثمارات 

                                                
  . 193: ص ،سابقالرجع امل  1
  .306:، ص2013، دار الفكر، عمان، األردن، ومخاطرهإدارة وتحلیل االئتمان محمد داود عثمان،  2
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فالتنویع الساذج یتطلب زیادة عدد االستثمارات في المحفظة، فكلما  ،ولكن نادرا ما یحدث ذلك ،االرتباط

  1.زادت االستثمارات انخفضت المخاطر المصاحبة لها

  

  تأثیر التنویع على مخاطر المحفظة): 5(الشكل رقم 

    

  

     

 خماطر منتظمة                     

 

Source; Kristina Levišauskait, Investment Analysis and Portfolio Management, , Lithuania and 
Bulgaria, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, 2010, p:56 

تتناقص تدریجیا كلما زاد عدد  المنتظمةغیر  المخاطرأن ) 5(یظهر لنا من خالل الشكل رقم 

وبعدها فزیادة عدد االستثمارات أو عدد األصول  ،عند مستوى معینلغایة  االستثمارات المكونة للمحفظة

فتظهر  ،أي المخاطر الكلیة في هذه الحالة مساویة للمخاطر النظامیة ،لیس له تأثیر على تخفیض المخاطر

  .في شكل خط مستقیم، أي أنه ال یمكن التخلص منها مهما زاد عدد االستثمارات المكونة للمحفظة

في مجال صناعة البنوك قد یأخذ التنویع الساذج صورة تتمثل في وضع حد أقصى للمبالغ المستثمرة 

أو من مجموع  ،إصدارحقوق الملكیة في أي  إجماليمرة من ثتحدید نسبة األموال المستك ،واحد إصدارفي 

  2.مخصصات المحفظة وذلك كوسیلة لعدم تركیز موارد البنك في عدد محدود من االستثمارات

  : نستخلص من التحلیل أن

 . نظامیةالغیر ن األصول سوف یخفض جزء من المخاطر االستثمار على العدید موتنویع توزیع   - 

هناك مستوى أدنى للمخاطرة ال یمكن تخفیضها بواسطة التنویع وهذه المخاطرة تسمى بالمخاطر   - 

 .النظامیة وعلیه فالتنویع یخفض المخاطرة لكن عند مستوى معین

فكما ذكرنا أن التنویع الساذج یتطلب زیادة في عدد األصول إال أن المبالغة في ذلك له سلبیات 

  3:أهمها

 .محفظة البنك إدارةبة صعو   - 

 .ارتفاع تكالیف المعامالت - 

                                                
  .205: ، مرجع سابق، صإدارة المخاطر المالیةخالد وهیب الراوي،  1
  . 319: ، مرجع سابق، صإدارة البنوك التجاریةمنیر إبراهیم هندي،  2
  .179: محمد مطر، فایز تیم، مرجع سابق، ص 3

 عدد أصول احملفظة 

 املخاطر 

  خماطر غري منتظمة
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 .ةمیاذ قرارات استثماریة غیر سلاتخ - 

إذا كان التنویع الساذج یتطلب االختیار العشوائي لالستثمارات  ):Markowitz(تنویع ماركویتز : ثانیا

یرتكز ، وعلیه فهو فإن تنویع ماركویتز یرتكز بضرورة االختیار الدقیق لمكونات المحفظة ،وزیادة عددها

  1.على فكرة أن یكون معامل االرتباط  بین عوائد مكونات المحفظة أقل ما یمكن لتخفیض المخاطر

  . نظریة المحفظة في المطلب الثالث من هذا المبحث: سنركز أكثر على فكرة ماركویتز ونظریته الشهیرة 

  مجاالت تنویع محفظة البنوك التجاریة :الفرع الثالث

أساسیة مستمدة  مبادئوعلیها أن تستند على  ،أن تقوم بإدارة محفظتها االئتمانیة بجدارةوك على البن

، وهناك عدة )التنویع(وأبرزها نظریة ماركویتز  ،المبادئ والنظریات الخاصة بمحافظ االستثمار منومعتمدة 

  2:مجاالت للتنویع في محفظة قروض البنوك تتمثل في

وبین الشركات ) كأعمال صغیرة(أي توجیه مخصصات المحفظة بین األفراد  :تنویع العمالء: أوال

الكبیرة، كذلك یكون التنویع عن طریق منح القروض لعدد أكبر من العمالء وال یكون التركز على عدد 

محدود من العمالء، فالمحفظة التي تحتوي على عدد كبیر من القروض بمبالغ صغیرة أفضل من المحفظة 

  .عدد صغیر من القروض ذات مبالغ كبیرةالتي تشمل 

یخص مختلف أنواع الشركات بمختلف األحجام، ومن األمور التي : التنویع بحسب الحجم :ثانیا

تشجع البنوك لهذا النوع من التنویع أن الشركات الكبیرة لدیها محافظ متنوعة من األصول أكثر من الشركات 

  .المتوسطة والصغیرة

استحقاق القروض لتتجنب  جالآعلى البنوك التجاریة التنویع في  :االستحقاقتنویع تواریخ : ثالثا

مشكالت السیولة، بحیث یجب أن تنتهج أسلوب تدرج تواریخ االستحقاق، ویقتضي ذلك وضع حد أقصى 

تي لتاریخ استحقاق محفظتها االئتمانیة وتوزیعها حسب الموارد المالیة وطبیعتها، فإذا كانت الموارد المالیة ال

لكن في هذه الحالة ستحقق عوائد  ،بحوزتها قصیرة األجل فإنها ستوظف مواردها في قروض قصیرة األجل

فإنها ستتعرض لمخاطر عدم السداد ولكن بالمقابل  ،جال طویلةجهت قروضها آلأما إذا و  منخفضة،

ویتوقف قرار البنك في ما یخص قبول أو رفض المخاطر على عدد من  ،ستحصل على عوائد مرتفعة

  :السیاسات

عبارة عن توظیف األموال في مجال القروض التي تعطي  ):دفاعیة(سیاسة ائتمانیة متحفظة   - 

ومخاطرها تكون متدنیة ویكون هدفها توفیر األمان والمحافظة على  ،عوائد منتظمة على المدى الطویل

 .العوائد

                                                
  . 181: محمد مطر، فایز تیم، مرجع سابق، ص 1
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تتضمن أخذ مخاطر ائتمانیة عالیة مقابل الحصول على العائد األعلى،  :سیاسة ائتمانیة هجومیة  - 

إلى االهتمام باستخدام تقنیات تخفیف المخاطر االئتمانیة في سبیل تحقیق ذلك العائد المرتفع  إضافة

 .والمحافظة علیه ونموه

  .یق األرباح ونموهاتجمع ما بین عنصر األمان وتحق :سیاسة ائتمانیة متوازنة  - 

یقصد بها الوصول إلى العمالء في مختلف المجتمعات أو المناطق لالستفادة : التنویع الجغرافي: رابعا

وتسعى البنوك للتنویع في محافظها االئتمانیة عن طریق فتح الفروع  ،1من مختلف الظروف االقتصادیة

والمكاتب في المناطق الجغرافیة المختلفة التي یسعى البنك إلى تطویر نشاطه فیها، فكلما كان البنك قریب 

من المؤسسات التي یتعامل معها كلما قل االختالف في المعلومات التي یحصل علیها، أي أن مراقبة 

ت تصبح أكثر صعوبة كلما زادت المسافة الجغرافیة بین البنك والمؤسسات المقترضة، كما أن الشركا

حیث یتم تعویض هذه  ،المحفظة المنوعة تنویعا جغرافیا جیدا ال تتأثر بخسائر القروض الموجهة لألفراد

  2.ظةاألخرى الموجودة في المحفالمقبوضة ودفعات القروض للشركات الخسائر من خالل الفوائد 

في حالة التنویع ما بین الصناعات یجب أن یتم قیاس تحركات وتطور : التنویع في الصناعة: خامسا

وجدول التدفقات  أخذ هذه المؤشرات من المیزانیةالجدارة االئتمانیة للمقترضین لكامل االقتصاد، بحیث یتم 

فإن ، نظامیةالغیر ع المخاطر ت االقتصادیة هو توزیفهدف التنویع من حیث القطاعا ،النقدیة للشركات

تعرض قطاع اقتصادي معین ألزمة، فإن الشركات الداخلة في هذا القطاع ستتأثر ویتأثر مركزها المالي 

وهذا ما یعرضها ألزمة سیولة أو قد یؤدي إلى عسر مالي شدید، مما ینجم عنه عدم قدرتها على سداد 

الئتمان، إال أن المحفظة االئتمانیة ككل لن تتأثر وهذا التزاماتها للبنك، وبالتالي تعرض البنك لمخاطر ا

   3.بسبب تنویع البنك في محفظة تشمل عدة قطاعات

إال أننا نالحظ في الواقع أن بعض البنوك ملزمة بتوجیه محفظة القروض لعدد معین من العمالء لدیهم 

ویعود السبب لتركیز محفظة  ،متمثلة في البنك المركزي، وهذه القیود تصدرها التشریعات نفس النشاط

  4:القروض في

للعمالء الذین لهم نشاط في المنطقة التي یخدمها البنك قد یشجعهم  اإلقراضاألولویة في  إعطاء إن - 

 .لدیه إیداععلى فتح حسابات 

صعوبة قیام البنك بتقدیم طلبات االئتمان من طرف عمالء یمارسون نشاطهم خارج المنطقة  - 

 .الجغرافیة التي یخدمها البنك

 . المساهمة في تنمیة المنطقة الجغرافیة التي یعمل بها البنك - 

  .یتعرض البنك لمساءالت عن منح قروضه ألشخاص خارج المنطقة التي یعمل فیها البنك - 

                                                
  306: المرجع السابق، ص 1
  191- 190: مهند حنا نقوال عیسى، مرجع سابق، ص ص 2
  191:المرجع السابق، ص 3
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  لبنوك التجاریةاالستثماریة لمحافظ ال إدارةنظریات : المطلب الثالث

إلى أهمیة  أشار الذيتقوم المفاهیم األساسیة لنظریة المحفظة الحدیثة على تنویع هاري ماركویتز 

ثر هذه النظریة ظهرت نظریات أخرى إالتنویع للتخفیف من المخاطر التي تتعرض لها المحافظ، وعلى 

یسمى بنموذج تسعیر األصول الرأسمالیة ونظریة  لذيا" Sharp"وق رأس المال لشارب أهمها نظریة س

  . التسعیر بالمراجحة

، حیث االستثماریة المحافظ إدارةكل نظریة فیما یخص  إسهاماتعلى ضوء ما تقدم سنتطرق إلى 

من المخاطر وضمان تحقیق  للتخفیف ،محافظها إدارةفي أن تتبنى هذه النظریات لبنوك التجاریة ل یمكن

  .العائد على أصولها

  ) Modèle de Markowitz( زیتركو انموذج م: نظریة المحفظة: الفرع األول

  التعریف بالنظریة : أوال

، وكانت وجهة نظره في )Harry Markowitz( هاري ماركویتز باألصل إلى الكفءیعود مفهوم التنویع 

مؤسسي نظریة رواد و ویعتبر من  واالقتصاد المالي حیثیات االستثمارتحدید وٕادارة الخطر حدث هام في 

قدم فیها مقاربة تسمى " Portfolio Sélection"بعنوان 1952مقالة سنة ب ساهمالمحفظة الحدیثة، حیث 

  1990.1نال علیها جائزة نوبل سنة  تيوال ،)تباین - عائد(بمقاربة 

نى بالقرارات المالیة الرشیدة التي یتخذها المستثمرون نظریة المحفظة بأنها نظریة معیاریة تع فوتعر 

وتعتبر نظریة المحفظة  ،إلیجاد التوازن بین عائد وخطر االستثمار في أصول معینة سواء مالیة أو مادیة

   2.على مبدأ التنویع ااختیار المحافظ األقل خطورة اعتمادو  بأنها نظریة اختیار بین األصول الخطرة،

  : تقوم النظریة على عدة افتراضات أهمها: النظریة افتراضات :ثانیا

 إن محفظة ماركویتز تتكون من أصول خطرة فقط. 

  تغطیة المخاطر أساسإن المستثمر یقیم البدائل االستثماریة على. 

 تماثل توقعات المستثمرین بخصوص العائد والمخاطرة. 

 یقوم المستثمر بتشكیل محفظة باالعتماد على موارده الذاتیة. 

 ینظر المستثمر إلى المخاطر على أساس كونها تقلب في العائد المتوقع .  

النظریة فإن المستثمر الرشید یقوم بالمفاضلة بین البدائل االستثماریة على أساس عائد  فرضیاتفحسب 

فاالختیار األفضل یكون حسب الحاالت ، bو aمحفظتین بین المحفظة وخطرها، فإذا خیر المستثمرین 

  : التالیة

  : ولهما نفس درجة المخاطرة أي bكبر من عائد المحفظة أ aكان عائد المحفظة  إذا: 1الحالة 

                                                
1 Myles E. Mangram, A Simplified Perspective of the Markowitz portfolio theory, Global journal of Business 
Research, vol 7, N; 1, 2013, P:59 

  .104: فالح حسن الحسیني، مؤید عبد الرحمان الدوري، مرجع سابق، ص 2
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Ra> Rb    و      δa = δb  

  االنحراف المعیاري للمحفظة : δعائد المحفظة                    =  Rحیث 

  .ات العائد األعلىذ aفإن المستثمر الرشید سیختار المحفظة 

  < δb  δa   و    Ra = Rb: إذا كان: 2الحالة 

  .أي المحفظة األقل خطورة،  bفالمستثمر الرشید سیختار المحفظة

 ،*بمنحنیات السواء یسمى فیما تمثل أن یمكن األفضل المحفظة باختیار الخاصة العالقات هذه إن

، ومن ثم فإنه في نظریته أن المستثمر یسعى إلى الحصول على أكبر عائد ممكن افترضبما أن ماركویتز و 

تعتبر وسیلة لتحقیق هدف تعظیم قیمة  التيالبنك في دالة المنفعة  وعلیه تتشكل ،یسعى إلى تعظیم منفعته

الذي یحصل علیه المدیرون من تحقیق األرباح المتولدة عن  اإلشباعالبنك وتعرف منفعة البنك بالرضاء أو 

المتوقع بالنسبة  أوبعین االعتبار األداء الممكن  األخذمع  ،االستثمار في األصول المربحة وتجنب المخاطر

 أساسا یعنى الثروة فتعظیم لتعظیم الثروة، یعتبر مرادفا ال المنفعة تعظیم أن إلى اإلشارة للبنك، وتجدر

 ولیست والمخاطر العائد محصلة فالمنفعة هي ،مختلف أمر المنفعة ، وتعظیماالستثمار من العائد بتعظیم

  .فقط العائد محصلة

   :القصیر والطویل األجلینالمحفظة المثلى والتوازن في : ثالثا

  1:نمیز بین حالتین

مزیج  أفضل فإنفي ظل غیاب األصل عدیم المخاطرة  :غیاب األصل عدیم المخاطرة: الحالة األولى

 أفضلویوجد عامالن یحددان  ،متوازن بین معدل العائد والخطر یعتمد على دالة المنفعة الخاصة بالبنك

  :یحصل علیه البنك هما أنأداء یمكن 

صول وتكلفة الخصوم تشمل عناصر عدیدة مثل حقوق الملكیة ومعدل العائد على األ: قیود التشغیل - 

 .ین الساریة وبدائل االستثمار المتاحةوكذلك القوان

 .عامل التوازن بین العائد والخطر - 

من قیود التشغیل وبالتالي یسمح للبنك  أكثر أوألعلى مع استبعاد واحد ا إلىفمنحنى حد الكفایة ینتقل 

المحفظة المثلى تتحدد بنقطة تماس بین حد الكفایة  فإنوعلیه بصفة عامة  أعلى،مستوى  إلى هئأدابتحسین 

  .منحنى سواء وأعلى

قرار البنك سوف  فإنعدیمة المخاطرة األصول  إدخالعند  :األصل عدیم المخاطرة إدخال: الحالة الثانیة

   :یتغیر، وتتعلق عملیة اتخاذ القرار بخطوتین تتمثل في

                                                
 شكله السواء یتغیر منحنى أن یؤكد ما وهذا البنك یفضله الذي والخطر العائد بین عالقةالتولیفة التي تبین ال :السواء بمنحنى یقصد *
، أطروحة دكتوراه فلسفة، السوق وسیاسات التحریر اقتصادالتكامل في إدارة األصول والخصوم بالبنوك المصریة في ظل حسن السید صالح سلیمان، 1

   166- 165:، ص ص1997جارة، جامعة القاهرة، مصر، إدارة األعمال، كلیة الت



 

 92 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

التي یمكن للبنك الحصول علیها  األمزجةوهو المنحنى الذي یحدد  :البنكيتحدید منحنى السوق  - 

 .للمحفظة الخطرة أمزجة إلى باإلضافةمن مجموعة المحافظ التي تتكون من األصل عدیم المخاطرة، 

 .الممكنة األمزجةمحفظة من بین هذه المجموعة من  أفضلاختیار  - 

ساهم في تطویر هذه النظریة : تطبیق نظریة المحفظة في ظل استثمار خالي من المخاطرة :رابعا

وتمثل التطور المهم لنظریة المحفظة بالعائد ، 1958سنة " James Tobin"االقتصادي جیمس توبن 

والمعدل الخالي من المخاطرة هو  ،واالقتراض بهذا المعدل اإلقراضالخالي من المخاطرة وٕامكانیة المستثمر 

المعدل الذي یكون صاحبه على علم ویقین بقیمته وال یحمل أیة حالة عدم التأكد، وبالتالي سیكون انحرافه 

  1.المعیاري یساوي الصفر

 aخطرة الیر غاألصول الذي قدمه توبن تتغیر مكونات المحفظة وتصبح مزیج بین  اإلسهاموفق هذا 

  : ویمكن كتابة العائد المتوقع للمحفظة وخطرها  كمایلي bواألصول الخطرة 

E (Rp) = Xa E (Rb) + Xb E (Rb ) 

δ²p = Xb² + δb² 

أن االستثمار الخالي من المخاطرة هي األصول الصادرة من هیئات حكومیة إلى هنا  اإلشارةوتجدر 

  .قصیرة األجل تتمثل في أذون الخزانة

نظریة ماركویتز اعتمدت على فرضیتي اعتماد المستثمر على موارده الذاتیة وأن المحفظة خطرة إن 

واالقتراض بمعدل  اإلقراضإال أن الواقع غیر ذلك، فبإمكان المستثمر  ،ألنها تحتوي على أصول خطرة فقط

على نظریة المحفظة أدى إلى ظهور نموذج تسعیر  اإلضافةوبتطبیق هذه  ،العائد الخالي من المخاطرة

  .األصول الرأسمالیة

  نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة: نظریة سوق رأس المال: الفرع الثاني

Model d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) 

  التعریف بالنظریة: أوال 

في تطویر النظریة سنة " Sharpe" لنظریة المحفظة، فقد ساهم شارب ایعتبر هذا النموذج امتداد

ویبین النموذج كیفیة تسعیر األصول الرأسمالیة في السوق، حیث یجمع بین العائد والمخاطرة في ، 1964

، ومن الناحیة الفنیة العلمي لموازنة العائد المتوقع بالمخاطرة المصاحبة له اإلطارن واحد، أي أنه یوفر آ

وٕاسهامات شارب  1952من نظریة اختیار المحفظة لماركویتز سنة  نة المحفظة الحدیثة تشمل وتتكو نظری

  1964.2سنة 

                                                
  .39: ، ص2013عمان، األردن،  ،إثراء للنشرإدارة محافظ االستثمار، محمد علي إبراهیم العامري،  1

2 Myles E. Mangram, op.cit, p:60 
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ماركویتز من خالل وحدد فنظریة سوق رأس المال تهتم في كیفیة تحدید األصول المختلفة وتسعیرها، 

نظریته كیف أن المستثمر یستطیع أن یؤسس محفظة كفأة، لكن نظریة سوق رأس المال أو كما تسمى 

  1.األصول الرأسمالیة تحدد كیفیة تسعیر األصول نموذج تسعیر

  2:في إجمالهایمكن  الفرضیاتیقوم النموذج على مجموعة من  ):MEDAF (نموذج  فرضیات: ثانیا

حجم هذه  إدخالألن  ،)عند شراء أو بیع األصول(عدم وجود ضرائب وتكالیف للمعامالت المالیة  - 

لذلك تم استبعادها  ،التكالیف في النموذج سوف یعقد من عملیة حساب السعر وألن التكالیف تؤثر في العائد

 .ها لحجمها القلیلؤ واستثنا

توقعات المستثمرین متماثلة، أي أنهم یتوقعون نفس العائد، االنحراف المعیاري، التباین المشترك  - 

 .لالستثمارات

 .إقراض أو اقتراض األموال بمعدل العائد الخالي من المخاطرة یستطیع المستثمرون - 

 .یقیم المستثمر المحافظ البدیلة على أساس عائدها وخطرها - 

 . یختارون االستثمارات ذات المخاطر المنخفضة فإنهمیتجنب المستثمرون المخاطرة، لذلك  - 

ب فیها والمعلومات متاحة لكل المستثمرین كمیة من األصول المالیة التي یرغ ةالمستثمر شراء أی إمكانیة - 

 .ومجانیة

تتكون المحفظة االستثماریة حسب نموذج شارب من أصول ذات مخاطرة  :معادلة ومعالم النموذج: ثالثا

للعوائد المتوقعة  لمتوقع للمحفظة هو المتوسط المرجحعلیه یصبح العائد او وأصول خالیة من المخاطرة، 

  3:للمحفظة ویعطى بالعالقة التالیةعلى جمیع األصول المكونة 

   E (R p) = X ( R f ) + ( 1-x ) E ( R c ).......................... 1معادلة 

  .العائد المتوقع للمحفظة: E ( Rp ) :حیث  

        E ( Rf )   : العائد المتوقع على األصول الخالیة من المخاطرة.  

        E ( Rc )  : األصول ذات المخاطرة العائد المتوقع على.  

X              :الوزن النسبي لألصل.  

  : أما االنحراف المعیاري فیعطى بالعالقة التالیة

   δ p = (1-x ) δc......................  2معادلة 

  :نستنتج معادلة نموذج تسعیر األصول المالیة 2و  1وبدمج المعادلتین 

  
� ( ����� )

��
E (Rp) = Rf + δp   

                                                
  .194: ، ص2014، دار المناهج، عمان، األردن، إدارة المحافظ االستثماریة الحدیثةغازي فالح المومني،  1

2 Kristina Levišauskait, op cit, p:57 
  .209: مرجع سابق، ص، إدارة المخاطر المالیةخالد وهیب الراوي،  3
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  1:فالعالقة بین الخطر والعائد عالقة خطیة والعوائد المتوقعة أو المطلوبة للمحفظة تأتي من مصدرین

 رمعدل الخلو من المخاطر والمتوقع الحصول علیه من األصول ذات الخط �� 

  نتیجة تحمل للمخاطر التي المستثمر الذي یتحصل علیه معدل عالوة المخاطر وهو العائد

 استثمارهینطوي علیها 
� ( ����� )

��
  

 

    Capital Market line(CML)وهي معادلة سوق رأس المال وتسمى بمعادلة خط سوق رأس المال

التي تم التوصل إلیها  تغیر عن المجموعة الكفأةفالمجموعة الكفأة في نموذج تسعیر األصول لم ت

واالقتراض عند نموذج ماركویتز، إال أن الجدید في األمر أن المحفظة  اإلقراضفرضیتي  إسقاطعندما تم 

ج ة لنموذأویطلق على هذا الخط بالمجموعة الكف ،الخطرة المثلى التي بعبرها هذا الخط هي محفظة السوق

)MEDAF(  

  )CML(خط سوق رأس المال): 6(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  .84: ، ص2013إثراء للنشر، عمان، األردن،  إدارة محافظ االستثمار،محمد علي إبراهیم العامري، : المصدر

التي  R Fالمال عبارة عن خط مستقیم یمر بالمحور العمودي في النقطة  رأسن خط سوق أمن الشكل یتبین 

والمحفظة الكفأة نقارن عائدها ، التي تعبر عن محفظة السوق Mتمثل العائد الخالي من المخاطرة والنقطة 

وعلیه فإن خط سوق رأس المال هو عالقة توازن بین عائد وخطر المحافظ الكفأة  ،R Mبعائد محفظة السوق 

  .وهذا الخط یقوم بتسعیر المخاطر المنتظمة

م لوصف العالقة بین المخاطر النظامیة ومعدالت العائد المتوقعة في السوق یسمى الخط الذي یستخد 

 وهو التمثیل البیاني لنموذج) SML( خط سوق األوراق المالیةأو  بخط سوق االستثمارالمالي عادة 

)MEDAF(، والشكل التالي یوضح هذا الخط:  

  

  

                                                
  .103: ، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، )بین النظریة والتطبیق(إدارة االستثمار قاسم نایف علوان،  1

 معدل عائد احملفظة 

 خماطر احملفظة 

R M  

R F 

CML 
)

δp 

M 

 حمفظة السوق 
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  )SML(خط سوق األوراق المالیة ): 7(شكل رقم 

  

    

  

  

  

  .89: ، ص2013للنشر، عمان، األردن،  إثراء محافظ االستثمار، إدارةمحمد علي ابراهیم العامري، : المصدر

تم التوصل إلى طریقة لتسعیر المخاطر المنتظمة للمحافظ، أما بالنسبة  MEDAFفوفقا لنموذج 

مة عن معامل ءلمنتظمة وال یوجد مقیاس أكثر ماللألصول الفردیة فإن من المفید التعرض إلى المخاطر ا

β 1:بالعالقة التالیة ىالذي یعط 

  
(I . M) ��V :تباین مشرك للورقة المالیة والسوق.   

δRM² : تباین عائد السوق  

  : صل للنتائج التالیةویمكن التو 

 .فإن عائدها یفوق عائد محفظة السوق  1 >للمحفظة  βكان معامل بیتا  إذا - 

 .عائد محفظة السوقمن فإن عائدها أقل  1 <للمحفظة  βإذا كان معامل بیتا  - 

 .فإن عائدها یعادل عائد محفظة السوق 0=  للمحفظة βإذا كان معامل بیتا  - 

وضح الفرق نوسیظهر مما تقدم أن هناك اختالف بین خط سوق رأس المال وخط سوق األوراق المالیة 

  :ین من خالل الجدول التاليبین الخط

  

  

  

 

  

                                                
  . 87: مرجع سابق، صمحمد علي إبراهیم العامري،  1

M 

 

 

 املخاطر النظامية 

 معدل العائد املتوقع 

E(RM)  

R F 

(SML)  

β M=1 
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  (SML)و  (CML)الفرق بین): 3( الجدول رقم

  SML)(خط سوق األوراق المالیة   (CML)خط سوق رأس المال 

یقیس العالقة بین العائد المتوقع والخطر الخاص  -  .المحفظة الكفأة یقیس العالقة بین العائد المتوقع ومخاطر -

  . كفأةالبالمحفظة الكفأة وغیر 

   .كفأة على الخطالغیر تقع المحفظة الكفأة و   .تقع المحفظة الكفأة فقط على الخط

  . βتقاس المخاطرة بمعامل  .�تقاس المخاطرة باالنحراف المعیاري 

  .الباحثة باالعتماد على المعلومات السابقة إعدادمن : المصدر

خلص نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة أن هناك عامال واحد هو الذي یستخدم في تفسیر عوائد 

األصول المالیة وهو عائد محفظة السوق، إال أن الواقع یثبت غیر ذلك وهو ما أدى إلى البحث عن العوامل 

ثر ذلك نموذج العوامل المتعددة أو ما یسمى إوظهر على  ،مالیةاألخرى التي تؤثر في عوائد األصول ال

  .بنظریة التسعیر المرجح

  نموذج العوامل المتعددة و  نظریة التسعیر المرجح: الفرع الثالث

نتیجة لالنتقادات الموجهة لنموذج تسعیر األصول الرأسمالیة فیما یخص العوامل المؤثرة في عائد 

وطرح هذا النموذج  ،)Arbitrage pricing theory( ظهرت نظریة التسعیر المرجحاالستثمار للمحفظة المالیة 

  1.الذي یفسر العالقة بین المخاطرة النظامیة والعائد المتوقع، 1976سنة  (Ross)من قبل روس 

  2:النموذج فرضیات: أوال

 المنافسة التامة في أسواق رأس المال . 

  یمكن التعبیر عن العائد على االستثمار في األصول المالیة كدالة خطیة في مجموعة من العوامل

 . أو المؤشرات الرئیسیة

 یفضل المستثمر زیادة ثروته في ظل ظروف التأكد. 

 یتأثر عائد الورقة المالیة بعدة عوامل. 

ویقصد بذلك العوامل االقتصادیة الرئیسیة التي تؤثر  ،إن النظریة تستخدم ما یسمى بنموذج العوامل

ین من على األوراق المالیة یتأثر بنوع فإن العائد وحسب نظریة التسعیر المرجح ،على أسعار األوراق المالیة

  :العوامل

 ).عوامل السوق(عوامل اقتصادیة عامة  - 

عوامل خاصة بالمنشأة التي تصدر األوراق المالیة كالرافعة المالیة والرافعة التشغیلیة وكفاءة  - 

  .إدارتها

                                                
  .105: محمد علي إبراهیم العامري، مرجع سابق، ص 1
  . 227: محمد مطر، فایز تیم، مرجع سابق، ص 2
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  1:ویمكن التعبیر عن العالقة بین العائد وهذه العوامل على النحو التالي

E (Ri) = ∝i+( Bi1x I 1) + ( B i2 x I2 ) +……+ (Bin x In) +εi   

Bi1، Bi2:  معامالت حساسیة العائد المتوقع للورقة)i( للعوامل.  

 )E (Ri : معدل العائد المتوقع على الورقة المالیة)i(   

∝   العائد المتوقع على الورقة غیر مرتبط بالعوامل: �

I 1 ، I 2 ، .....I n  :العوامل المشتركة لكل األوراق المالیة وعددهاn .  

εi :،منتظمةالغیر عائد في ظل المخاطر  متغیر عشوائي.  

المكونة للمحفظة وفقا للقطاع  األصولكما یمكن بناء نموذج العوامل القطاعیة یقوم أساسا على تصنیف 

  .صلأتمثل العوامل القطاعیة المؤثرة في عائد كل  I1، I2، .....nIاالقتصادي الذي تنتمي إلیه، حیث 

مالیة یتأثر عائدها بعامل واحد وهو العامل المرتبط بالقطاع وحسب هذا النموذج نجد أن كل ورقة 

الذي تنتمي إلیه الشركة المصدرة لتلك الورقة، وكذلك نجد أن معامل االرتباط بین هذه العوامل البد أن یكون 

جدا، ألنه كلما كان كبیرا كلما دل على أن درجة االرتباط كبیرة، وبالتالي ال یمكن اعتبار هذه  اصغیر 

الفرق بین نموذج العوامل ونظریة التسعیر  أنوامل قطاعیة أصال وهي صیاغة نموذج العوامل، غیر الع

بالمراجحة یتمثل في أن نظریة تسعیر المراجحة تدرج التوازن بین اهتماماتها على عكس نموذج العوامل وجد 

  .نتیجة لالنتقادات الموجهة لنموذج تسعیر األصول الرأسمالیة

  في نظریة تسعیر المراجحة التوازن: ثانیا

حسب نظریة تسعیر المراجحة فإن األوراق المالیة التي تتعرض لنفس العوامل تحقق نفس العائد وهذا 

ما یسمى بقانون السعر الواحد، وعند عدم حدوث هذا القانون تبدأ عملیة المراجحة، حیث یقوم المراجحون 

وتباع الورقة ذات العائد المتوقع أن ینخفض، والنتیجة  ،یرتفعباالندفاع لشراء الورقة ذات العائد المتوقع أن 

 ،ارتفاع عائدهالثانیة و وانخفاض سعر الورقة ا ،انخفاض عائدهاو  األولى هي ارتفاع سعر الورقة المالیة

أي تختفي أرباح المراجحة وذلك بتساوي عائد الورقتین، وفي  ،وتستمر العملیة إلى أن یتساوى عائد الورقتین

یر یصبح عائد الورقة المالیة عبارة عن عائد یعوض عن المخاطر المصاحبة للعوامل، باإلضافة إلى األخ

عائد مقابل الزمن أي عائد على استثمار خالي من المخاطر، وعلیه فنظریة تسعیر المراجحة هي نظریة 

  2 .توازن

                                                
، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم – BNP PARIBAS –دراسة حالة بنك  –إدارة محفظة األوراق المالیة على مستوى البنك التجاري بوزید سارة،  1

  .73:، ص2007 – 2006إدارة مالیة، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، : االقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص
  .75مرجع سابق، ص  ،أدوات االستثمار في أسواق رأس المال واألوراق المالیة وصنادیق االستثمار منیر إبراهیم هندي، 2
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اء المحفظة البدیلة للمحفظة أي بتمویل شر  ،أن المراجح یقوم ببیع محفظة ال یملكها إلىتجدر اإلشارة 

األولى، ما یجعله یتفادى كلیا المخاطر ویحقق عائد ناجم عن الفرق بین عائدي المحفظتین وهو عائد خالي 

  β =0وهذا ما یطلق علیه في ظل هذه النظریة بالمحفظة ذات المعامل ،من المخاطر

العوامل " Ross"و" Roll"على هذه النظریة تتفاوت في تحدید العوامل، وقد حدد  تیأجر واألبحاث التي 

 التغیر في معدل التضخم المتوقع: هذه العواملوأهم  ،التي تؤثر في عوائد الورقة المالیة وسعرها في السوق

خطر، التغیر غیر المتوقع ، التغیر غیر المتوقع في اإلنتاج الصناعي، التغیر غیر المتوقع في عالوة الو 

  .غیر المتوقع في هیكل وشروط معدالت الفائدة

  مؤشرات تقییم كفاءة المحافظ االستثماریة في البنوك التجاریة: المطلب الرابع

المرغوبة والمسطرة من قبل المدیر یجب تقییم  األهدافبعد تكوین المحفظة االستثماریة وٕادارتها حسب 

األسلوب البسیط الذي یعتمد على "أداءه وأداء المحفظة الفعلي، ویوجد نوعان لقیاس أداء المحفظة وهما 

تحدید العائد خالل فترة زمنیة قصیرة عن طریق المكاسب الرأسمالیة واألرباح الموزعة منسوبة إلى كلفة 

  1"ني هو األسلوب العلمي ویسمى باألسلوب المزدوجاالستثمار واألسلوب الثا

على األسلوب الثاني وهو األسلوب المزدوج ألنه یعتمد في قیاس األداء على عاملین  سنركز هغیر أن

وبالتالي هو أسلوب  ،عكس األسلوب األول الذي یعتمد على تحدید وقیاس العائد فقط ،المخاطر والعائد معا

  :وأهمها مایلي أبرزهایاس أداء المحافظ االستثماریة إال أن غیر كاف، وتتعدد مؤشرات ق

   Indice de markowitz: مؤشر ماركویتز: الفرع األول

  :مخاطر للمحفظة كما یليء المحفظة ویتم حسابها من خالل قدم ماركویتز طریقة لقیاس أدا

�p : المحفظةالمخاطر االستثماریة للمحفظة االنحراف المعیاري لمعدالت عوائد.  

Wi،Wj : نسبة مساهمة األصلj،i   

Pi j : معامل االرتباط بین معدالت عوائد األصلi  مع معدالت عوائد األصلj   

�j ،�i : االنحراف المعیاري لمعدالت عوائد األصلj.i   

من خالل المعادلة السابقة تبین أن هناك صعوبة لتطبیق نموذج ماركویتز، ففي سبیل تحدید المجموعة 

 وتباینها ومعامل ارتباطها مع) كل أصل(یجب معرفة العائد المتوقع لكل ورقة مالیة  ،ة من المحافظأالكف

وهذا سیتطلب عملیات حسابیة هائلة والتكلفة الحسابیة ستكون مرتفعة  ،)تغایرها(األوراق المالیة األخرى 

  2.جدا

                                                
  .225: مرجع سابق، صغازي فالح المومني،  1
  258: ، ص2004، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، لبنان، البنوك العربیة والكفاءة االستثماریةعماد صالح سالم،  2
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   Indice de sharpe :مؤشر شارب: الفرع الثاني

قدم هذا المؤشر سنة قترح شارب تبسیط نموذج ماركویتز وقدم نموذج باسمه یسمى مؤشر شارب، حیث ا

مؤشر شارب بأنه نسبة المكافأة إلى التقلب ویعطى  ویمثلویمكن استعماله خالل فترات طویلة،  1966

  1:بالعالقة التالیة

  

Sp :مؤشر شارب.   

Ȓp: متوسط معدل عائد المحفظة.  

Ȓf : معدل العائد الخالي من المخاطرةمتوسط.  

�p :مخاطر المحفظة.  

)Ȓf - Ȓp :(تمثل المكافأة أو العالوة.  

تعبر المكافأة عن مقدار العائد اإلضافي للمحفظة وهذه العالوة منسوبة إلى التقلب لعوائد أصول 

أكبر قیمة ممكنة المحفظة والذي یحسب باالنحراف المعیاري لعوائد أصول المحفظة، فالمحفظة التي تحمل 

 ،لمؤشر شارب هي المحفظة ذات األداء الجید ألنها تحقق أكبر قیمة ممكنة عند نفس المستوى من الخطر

لفصل  اضروری ایعتبر أمر  ، والذيمنتظمةالغیر ال یمیز بین المخاطر المنتظمة و كما أن نموذج شارب 

بما یساعد على الحكم على  علیها، لسیطرةاعن العوامل التي ال یمكن  السیطرة علیهاالعوامل التي یمكن 

  2.كفاءة أداء المسؤولین عن النشاط االستثماري

   Indice de treynor: مؤشر ترینور: الفرع الثالث

طریقة لقیاس أداء المحفظة، حیث یقوم هذا المقیاس  1965لقد قدم ترینور من خالل مقاله المقدم سنة 

غیر أن یسیطر على المخاطر  الكفءعلى فكرة أن المستثمر سواء بنك أو شركة یمكنه من خالل التنویع 

تي تمثل بمعامل بیتا هذا أن المخاطر التي تحتویها المحفظة هي مخاطر منتظمة فقط الیدل و  ،منتظمةال

"β "منتظمة تساوي الصفرالغیر ، والمخاطر للمحفظة.  

  

  

  

  

                                                
  .227: غازي فالح المومني، مرجع سابق، ص 1
  .259: عماد صالح سالم، مرجع سابق، ص 2
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  1:وتوضح المعادلة التالیة مؤشر ترینور 

  

Tp :مؤشر ترینور  

Ȓp :متوسط عائد المحفظة  

Ȓf :متوسط العائد الخالي من المخاطرة   

βp : مخاطر المحفظة(تمثل بیتا المحفظة(   

مقیاس شارب یعتمد أن ترینور عند المقارنة بالمخاطر،  ومقیاس یكمن االختالف بین مقیاس شاربو 

على مقارنة المعدل الزائد بالمخاطر الكلیة، أما ترینور فیعتمد على مقارنة المعدل الزائد بالمخاطر المنتظمة 

یقاس باالنحراف شارب مقامه  كما أن معدل ،فقط، والمحفظة ذات المؤشر األكبر هي األحسن أداء

   β.(2( قاس بمعاملیترینور  معدلمقام  اأمالمعیاري 

فهو مرتبط بكیفیة توزیع المستثمر ألصوله، فإذا قام  ،أما فیما یخص طریقة االختیار بین المؤشرین

فال بد  ،باستثمار كامل المبلغ المخصص له في محفظة مالیة واحدة ففي هذه الحالة ولقیاس أداء محفظته

وبالمقابل إذا قام المستثمر باستثمار  ،أن یعتمد على مؤشر شارب وهذا ألنه یتضمن الخطر الكلي للمحفظة

جزء فقط من المبلغ المخصص لالستثمار، فإن المستثمر ال بد علیه في هذه الحالة أن یستعین بمؤشر 

فس النتائج إذا كانت المحفظة منوعة ترینور لقیاس أداء محفظته، وعلى كل حال فكلتا الطریقتین تقدمان ن

  3.تنویعا كفأ

   Indice de Jensen : مؤشر جنسن: الفرع الرابع

، حیث أنه یقوم على نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة، 1968قدم جنسن مقیاسه ألداء المحفظة سنة 

للمخاطر النظامیة لیكون العائد الزائد دالة ) MEDAF( لكن عدل عالوة  المخاطرة الخاصة بنموذج

كان أداء المحفظة في تحقیق عائد یفوق عائد ) ∝( وكلما زادت قیمة ،)∝(بقیمة ألفا  إلیهویشار ، للمحفظة

  4.قالسو 

  

  

                                                
  .396: ص، مرجع سابق، إدارة المخاطر المالیةخالد وهیب الراوي،  1
  .262: المرجع السابق، ص 2
  .86: بوزید سارة، مرجع سابق، ص 3
  441: محمد علي إبراهیم العامري، مرجع  سابق، ص 4
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 1:بالعالقة التالیةمؤشر جنسن ویعطي 

  
  .معدل عائد المحفظة: Rp:حیث 

Rf        :معدل عائد االستثمار الخالي من المخاطرة. 

�p      :  معدل بیتا للمحفظةp .  

Rm      : معدل عائد محفظة السوق.  

∝التي یمكن استخدامها لتقدیر قیمة  اإلحصائیةاالنحدار  إجراءاتوقد اقترح جنسن  �، β� 

المحفظة و وهو أعلى من معدل أداء السوق  ،یكون أداء المحفظة جید ∝>oفإذا كانت  - 1

 .مو أعلى من نمو السوق، أي أن المحفظة كفأةتن

 .فإن أداء المحفظة مساوي ألداء السوق ،∝=oإذا كانت  - 2

  .یكون أداء المحفظة غیر مقبول وهو أداء أقل من معدل أداء السوق، ∝<oإذا كانت  - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .400: ، مرجع سابق، صإدارة المخاطر المالیةخالد وهیب الراوي،  1
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  الجوانب األساسیة التفاقیات بازل إلدارة المخاطر البنكیة: المبحث الثالث

تعرضت البنوك إلى مخاطر اإلفالس، لذلك حرصت الدول  ،التوسع الكبیر في المجال االقراضيمع 

على ضرورة تبني نظام لمراقبة وزیادة رأس المال الذي اكتسب أهمیة كبیرة في السنوات األخیرة بغرض 

وفي ظل تصاعد . وحمایة أموال المودعین من جهة أخرى ،التوصل لكفاءة النظام البنكي واستقراره من جهة

تلك المخاطر، لهذا السبب أنشأت لجنة بازل للرقابة  وٕادارةلمواجهة  آلیاتلتفكیر في المخاطر البنكیة بدأ ا

المخاطر وكل ما یتعلق بالجوانب التي  إلدارة األساسیةالتي قدمت مجموعة من المعاییر والمبادئ  البنكیة

  .كیفیة قیاسهاو  أنواعهامفاهیم لها،  إعطاءترتبط بهذه المخاطر من 

عمال والجوانب األساسیة للجنة بازل باتفاقیاتها لألسنعرض في هذا المبحث  ،على ضوء ما تقدم

  .I  -II –IIIاتفاقیة بازل  :الثالثة

  أساسیات حول إدارة المخاطر البنكیة: األولالمطلب 

 ،البنكيالمخاطر على مستوى العمل  بإدارةسنحاول في هذا المطلب التعرف على الجوانب المتعلقة 

  .التعامل معها أسالیب، خطواتها، أهمیتهامن حیث مفهومها، 

  ماهیة إدارة المخاطر البنكیة: الفرع األول

  . أهمیتهاو ، إدارتها البنكیة، سیتم التطرق لمفهوم المخاطر

   المخاطر البنكیة إدارةمفهوم : أوال

  :أهمها مایلي ومن ،البنكیة بالمخاطر المرتبطة المفاهیم تعددت

 للمؤسسة، السوقیة القیمة في التقلبات عن عبارة "بأنها  المخاطر البنكیة للرقابة بازل لجنة عرفت

 المحفظة، عوائد بشأن التأكد عدم حالة عن الخطر وینتج العائد، في التقلب أو التغیر إلى تؤدي فالمخاطر

 على ذلك ینعكس ومن ثم المعیاري باالنحراف المقاس التباین زیادة إلى أدت التأكد عدم حالة ارتفعت وكلما

   1."للمؤسسة السوقیة القیمة

 لها، مخطط وغیر متوقعة غیر خسائر إلى البنك تعرض احتمالیة"  كما تعرف المخاطر البنكیة بأنها

  2 ".معین استثمار على المتوقع العائد تذبذب أو

البنكیة الناجمة عن  اآلثار إزاءوجهة نظر المراجعین والمدراء للتعبیر عن قلقهم  إلىهذا التعریف یشیر 

  .البنك المعتمدة أهدافعلى تحقیق  التأثیروالتي لها قدرة في  ،محتملة الوقوع مستقبلیة أحداث

                                                
 ، أطروحةاألردنیة التجاریة المصارف في االئتمانیة التسهیالت ومراقبة غربلة على االئتمان مخاطر إدارة عوامل أثرالخیاط،  رجب محمد مصطفى 1

  11:، ص2010األردن،  والمصرفیة، تخصص المصارف، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، المالیة العلوم دكتوراه، كلیة
، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، إدارة رإدارة المخاطر المصرفیة مع اإلشارة لحالة الجزائبالعجوز حسین، بوقره رابح،  2

 2:ص .2007أفریل  18- 16 یة، جامعة الزیتونة، األردن،المخاطر واقتصاد المعرفة، كلیة العلوم االقتصادیة واإلدار 
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 توقع طریق عن ،البحتة المخاطر مع للتعامل علمي مدخل أو منهج عن عبارة" فهي المخاطر إدارة أما

 أو، الخسارة حدوث إمكانیة من تقلل أن شأنها من إجراءات وتنفیذ وتصمیم المحتملة العارضة الخسائر

   1".األدنى الحد إلى تقع التي للخسائر المالي األثر

حد ممكن مع  نىدأ إلىمن خالل تقلیل المخاطر  األمثلالعمل على تحقیق العائد " بأنهاكما تعرف 

   2"واألمانعلى متطلبات السیولة  المحافظة

 ،اطرلمخا ومراقبة وقیاس بتحدید البنك بموجبها یقوم التي العملیة هي اطرلمخا أن إدارة ویمكن القول

 ،الموضوعة األهداف مع وتتفق اإلدارة مجلس یوفرها التي التحمل قدرات ضمن اطرلمخا أن لضمان وذلك

  .المخاطرهذه التعرض لحجم  مع یتناسب مال كاف رأس وتخصیص

  : وعلى ذلك فإن حسن إدارة المخاطر یشمل المرور بأربعة مراحل أساسیة

  البنكيتعریف المخاطر التي یتعرض لها العمل .  

 القدرة على قیاس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خالل نظم معلومات مالئمة.  

 اختیار المخاطر التي یرغب البنك في التعرض لها.  

  وقیاسها بمعاییر مناسبة واتخاذ القرارات الصحیحة في الوقت المناسب مراقبة اإلدارة لتلك المخاطر

 .لتعظیم العائد مقابل تحجیم المخاطر، وهو جهد متواصل ال ینتهي ویمثل صمیم العمل البنكي

 حول البیانات كافة توفیر لضمان بالبنك اإلدارات كافة بین التنسیق في المخاطر إدارة مهام كما تتركز

 .تدفقها واستمرار والمعلومات البیانات صحة من والتأكد المناسب، الوقت وفي دوري بشكل مخاطره

  البنكیة أهمیة إدارة المخاطر: ثانیا

المالیة  األزماتبشكل واسع بعد  أهمیتها تنامتلكن  ،لیست ظاهرة جدیدة البنكیة المخاطر إدارةإن 

  3:المخاطر في البنوك تبرز من خالل مایلي إدارة أهمیة فإنلذلك  ،العدیدة

 البنكيعلیها تحدید خطة وسیاسة العمل  اتساعد في تشكیل رؤیة مستقبلیة واضحة، یتم بناء. 

 والخارجیة الداخلیة العوامل آخذا باالعتبار البنك، ألنشطة والمتوقعة الفعلیة المخاطر على التعرف 

  .المخاطر تلك طبیعة على تؤثر أن المتوقع من التي

 مخاطر  إیجاد إلى أدىالمخاطر تزداد عبر الزمن خصوصا في بیئة العولمة البنكیة، وهذا ما  إن

مرتبطة بالصیرفة  إضافیةظهور مخاطر  إلى أدىمما  ،جدیدة نتیجة توجه العمل البنكي الكترونیا

  .االلكترونیة

                                                
 واإلنسانیة، العدد للدراسات االجتماعیة مجلة األكادیمیة ،المالیة الهندسة مدخل :اإلسالمیة المالیة بالصناعة المخاطر إدارة ،قندوز أحمد الكریم عبد 1

 13: ، ص2012الشلف، الجزائر، ، 9
  44: ، ص2013، األردن، ، دار الیازوريإستراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیة وأثرها في األداء المالي للمصارف التجاریةصادق راشد الشمري،  2
 47:صادق راشد الشمري، مرجع سابق، ص 3
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  التكالیف الحالیة والمستقبلیة  عن طریق التحكم في ،تنمیة وتطویر میزة تنافسیة للبنك إلىالحاجة

  . التي تؤثر على الربحیة

 إدارة أدواتمن خالل استخدام  ،تقدیر المخاطر والتحوط ضدها بما ال یؤثر على ربحیة البنك 

  . المخاطر

 المساعدة في اتخاذ قرارات التسعیر.  

 نة بازل، والذي كما تساعد البنك على احتساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للج

سیمثل عقبة رئیسیة أمام البنوك التي لن تستطیع قیاس وٕادارة مخاطرها بأسلوب علمي، حیث أن 

  .المتطلبات الجدیدة للجنة بازل تعتمد على القدرة على قیاس ومتابعة والتحكم في معدالت الخسائر

  وأسالیب التعامل معهاالبنكیة مبادئ إدارة المخاطر : الفرع الثاني

  البنكیة مبادئ إدارة المخاطر: أوال

نذكر أهمها على بعدد من المبادئ األساسیة و  بالذكر أن حسن إدارة المخاطر یستوجب االلتزام الجدیر

   1:النحو التالي

  ولیة وضع السیاسات اط بها مسؤ ین" لجنة إدارة المخاطر "أن تكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى

سیاسات، كما تقع على عاتقها ة المتخصصة إلدارة المخاطر تطبیق تلك الالعامة، بینما تتولى اإلدار 

  .ولیة الیومیة لمراقبة وقیاس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السیاسات والحدود المعتمدةالمسؤ 

  ول مخاطر لكل نوع من المخاطر الرئیسیة تكون لدیه الدرایة والخبرة الكافیة في مجالیتم تعیین مسؤ 

  .وفى مجال خدمات البنك ،عمله

  وضع نظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر لدى كل بنك، مع وضع مجموعة شاملة من الحدود

  . والسقوف االحترازیة لالئتمان والسیولة بحیث تعزز تلك المنهجیة من نظام القیاس والمراقبة

 ة العادلة كمبدأ أساسي لقیاس البد من تقییم أصول كل بنك خاصة االستثماریة منها على أساس القیم

  .المخاطر والربحیة

 استخدام أنظمة معلومات حدیثة إلدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة لها .  

 تقوم بالمراجعة  ،ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلیة مستقلة بالبنوك تتبع مجلس اإلدارة بالبنك مباشرة

  . على جمیع أعمال البنك بما فیها إدارة المخاطر

 وضع خطط طوارئ معززة بإجراءات وقائیة ضد األزمات.  

  البنكیة أسالیب التعامل مع المخاطر: ثانیا

 تحویل المخاطر، هذه تجنب خیارات للتعامل معها، منها عدة لدیه فإن ،مخاطر بنك أي واجهی عندما

  .هذه المخاطر قبول أو المخاطر، هذه

                                                
  8- 7:بالعجوز حسین، بوقره رابح، مرجع سابق، ص ص 1
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 أن ىارتأ إذا معینة بعملیة أو بنشاط القیام یتجنب أن للبنك یمكن الحالة هذه في: المخاطر تجنب.1

 القروض منح عن البنك امتناع ذلك أمثلة النشاط، من هذا مخاطر من تقلل بها القیام المرجوة من الفائدة

 األجل طویلة المالیة األوراق في االستثمار عدم أو االئتمانیة، المخاطر لتجنب وذلك مرتفعة المخاطر

  1.الفائدة أسعار مخاطر لتجنب

وقد أصبح من الممكن من خالل  بثمن، ولكن آخر طرف إلى المخاطر تحویل یمكن: المخاطر تحویل.2

  .ترغب في تحملها أخرىجهات  إلىغیرها  أوالمشتقات نقل المخاطر من البنوك 

 المخاطر إلدارة جیدة إدارة هناك أن اعتبار على المخاطر تقبل أن البنك إلدارة یمكن: المخاطر قبول .3

الناجمة  التكلفة تفوق النشاطات هذه من المرجوة الفائدة فإن أخرى ناحیة ومن ناحیة، من البنك هذا في

 لدیها أن یكون یجب المالیة المؤسسات فإن اتخاذه، تم الذي الخیار عن النظر بغض لكن بها القیام عن

 عن الخسائر أثر تقلل من وٕاجراءات وتقاریر، سیاسات وجود اإلدارة، مجلس رقابة كافیة، رقابة أنظمة

 .البنك

   البنكیة المخـاطر إدارة خـطـوات: الفرع الثالث

 البنك یقدمها خدمة أو منتج تحدیدها، فكل من بد ال المخاطر إدارة أجل من: المخاطر تحدید .1

 مخاطر اإلقراض، مخاطر :المخاطر من أنواع أربعة هناك المثال سبیل على مخاطر، عدة ینطوي علیها

 تفهم أنو  مستمرة المخاطر تحدیدعملیة  تكون أن یجبو  ،التشغیلومخاطر  السیولة مخاطر الفائدة، سعر

  .ككل المحفظة مستوى وعلى عملیة كل على مستوى المخاطر

 هذه قیاس هي الثانیة الخطوة تكون معین بنشاط المتعلقة المخاطر تحدید بعد: المخاطر قیاس .2

 واحتمالیة الحدوث مدته، حجمه، وهي الثالثة بأبعاده إلیه ینظر أن یجب المخاطر من نوع كل المخاطر،

 إلى بالنسبة األهمیة كبیرة من درجة على المناسب الوقت في یتم والذي الصحیح القیاسف.،المخاطر لهذه

  .المخاطر إدارة

 حیث المخاطر، هذه ضبط وهي الثالثة الخطوة تأتي المخاطر وقیاس تحدید بعد: المخاطر ضبط .3

 حدود العكسیة، بوضع ب النتائجلتجنی األقل على وذلك المهمة المخاطر لضبط أساسیة ثالثة طرق هناك

  2.المخاطر هذه أثر إلغاء أو المخاطر تقلیل النشاطات، بعض على

 وقیاس تحدید على قادر معلومات نظام إیجاد على تعمل أن البنوك على: المخاطر مراقبة .4

 لوف ،البنك لدى المخاطر وضع في المهمة التغیرات مراقبة على قادر یكون األهمیة وبنفس بدقة، المخاطر

 هامش من البنك حرمان علیه یترتبس ألنه ،المعلومات نظام یظهره أن یجب فهذا الدفع عن ما عمیل توقف

 .هذا القرض على أیضا الربح

                                                
   16:صمرجع سابق،  ،قندوز أحمد الكریم عبد 1
، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، إدارة المخاطر واقتصاد إدارة المخاطر البنكیة مع إشارة خاصة للجزائربوعشة مبارك،  2

 5:ص، 2007أفریل  18- 16 یة، جامعة الزیتونة، األردن،واإلدار المعرفة، كلیة العلوم االقتصادیة 
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 التغیرات المعاكسة تبین التي البنك في التقاریر أنظمة تطور تعني المخاطر على الرقابة فإن عام بشكل

 .المتغیرات مع هذه للتعامل البنك لدى المتوفرة االستعدادات هي وما ،البنك لدى المخاطر وضع في

والخصوم والتي  إدارة األصوللجنة  إلىوكلت  األخیرةالمخاطر في السنوات  إدارةأن إلى  اإلشارةتجدر 

في دراستها  )Gap(للمخاطر، ففي السبعینات كانت البنوك تستخدم تحلیل الفجوة  إلدارتهامرت بمراحل 

والخصوم في شرائح االستحقاق الخاصة بها،  األصول، حیث یتم توزیع عناصر البنوكیزانیة لمخاطر م

لتقلبات المالیة التي لبینما نجد في الثمانیات، ونتیجة  ،عدم التطابق ومحاولة تصحیحها أحوالوتحدید 

االتجاه العالمي نحو التحرر من القیود المالیة وانتشار استخدام  إلى إضافةترسخت في األسواق المالیة، 

من الدقة في تناولها  أعلىوالخصوم قد بدأت تتصف بمستویات  إدارة األصول فإنالحدیثة،  األدوات

صر فیها اشتقاقا من حسابات األجل التي تقیس لعناصر المیزانیة، وتطبق تحلیل األجل الفعلي لكل عن

استخدامها للمشتقات كخیارات أسعار الفائدة والمبادالت  إلى إضافةمستوى الحساسیة لتغیر أسعار الفائدة، 

 األصول إدارةوفي مطلع التسعینات ازداد استخدام  ،عدم التوازن أحوالوالمستقبلیات كأدوات تحوطیة ضد 

بجانب تحلیل الفجوة وتحلیل  )Value At Risk )VARلقیمة الكلیة الخاضعة للخطر والخصوم ألسلوب قیاس ا

 أوثر التغیرات السوقیة على المراكز القائمة، وبالتالي االسترشاد بنتائج التحلیل لوضع حدود أاألجل، وقیاس 

باآلثار السوقیة وفق التنبؤات الخاصة  البنكقیمة حقوق الملكیة في  إلىسقوف للمراكز، والوصول بالتالي 

   1.على عناصر المیزانیة في جانبیها

  الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى : المطلب الثاني

  .األساسیةوعرض جوانبها  أهدافها، األولىلجنة بازل  نشأة إلىفي هذا الصدد سیتم التطرق 

   وأهدافها البنكیةنشأة لجنة بازل للرقابة : الفرع األول

في مدینة بال السویسریة  1974سنة " Group of ten"من المجموعة العشرة  تشكلت لجنة بازل

قامت بتحدید حد أدنى لرأس  1988 سنةخاصة بعد تفاقم أزمة الدیون للدول النامیة، وفي  ،"cook"برئاسة 

  2:ومن بین أهداف لجنة بازل المال للداللة على متانة المركز المالي للبنوك،

   في جمیع أنحاء العالم بهدف تعزیز االستقرار المالي البنكیةتعزیز التنظیم والرقابة والممارسات. 

تحدید المخاطر الحالیة أو الناشئة بالنسبة للنظام المالي العالمي من خالل تبادل المعلومات في  - 

 والمالیة؛ البنكیةاألسواق 

 حدود؛تعزیز التفاهم المتبادل وتحسین التعاون عبر ال - 

 وضع وتعزیز المعاییر العالمیة لتنظیم البنوك واإلشراف علیها بإصدار مبادئ توجیهیة للسلوك الجید؛ - 

                                                
 53: ریاض أسعـد، مرجع سابق، ص 1

2 Rachida Hennani, De Bâle I à Bâle III: les principales avancées des accords prudentiels pour un système 
financier plus résilient, LAMETA, Unité Mixte de recherche, Université de Montpellier, France, 27 mars 2015, 
P:6 
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 سد الثغرات التنظیمیة واالحترازیة التي تشكل خطرا على االستقرار المالي؛ - 

 .مراقبة تنفیذ معاییر لجنة بازل في الدول األعضاء - 

في البلدان غیر األعضاء لتعزیز اعتماد القواعد  البنكیةات الرقابة التشاور مع البنوك المركزیة وسلط - 

 .التي وضعتها لجنة بازل

 .التنسیق والتعاون مع الجهات التنظیمیة المالیة والهیئات الدولیة التي تعزز االستقرار المالي - 

  الجوانب األساسیة التفاقیة بازل األولى: الفرع الثاني

المال مقارنة إلى مجموع األصول الخطرة بعد ترجیحها بأوزان  رأسقامت لجنة بازل بتحدید كفایة 

یتعین على السلطة الرقابیة وضع حد أدنى لمتطلبات رأس المال و كحد أدنى،  %8 ىلالمخاطر االئتمانیة إ

باالعتبار قدرة البنك  بما یعكس األخطار التي یتعّرض لها البنك، وأن تحدد مكونات رأس مال البنك آخذة

أما بالنسبة للبنوك العاملة على المستوى الدولي، فیجب أال تقل هذه المتطلبات عن  ،على احتواء الخسائر

تلك التي وردت في اتفاق بازل بشأن رأس المال، وقد جاءت في وثیقة لجنة بازل حول متطلبات كفایة رأس 

، 1"توافق الدولي لقیاس رأس المال ومعاییر رأس المالنطاق ال"تحت عنوان  1988المال التي صدرت سنة 

، إال أنها 1992وأوصت اللجنة بتطبیقه اعتبارا من نهایة  التي ُعرفت باتفاقیة بازل األولى لكفایة رأس المال

انتقدت بسبب انحیازها للدول الصناعیة الكبرى وعدم األخذ بعین االعتبار نوعیة وجودة األصول، فالبنوك 

في حوزتها أصول ذات مخاطر منخفضة كالسندات الحكومیة ال تحتاج إلى نفس القدر من رأس  التي تضم

  :المال مقارنة بالبنوك التي تستثمر في أصول شدیدة الخطورة، واهتمت لجنة بازل بالجوانب التالیة

مال تهدف االتفاقیة إلى حساب الحد األدنى لمتطلبات لرأس ال: التركیز على المخاطر االئتمانیة .1

  ).المتمثلة في مخاطر عدم سداد الدین(وكفایته اعتبارا إلى المخاطر االئتمانیة فقط 

  .من حیث أوزان المخاطرة االئتمانیة :تقسیم دول العالم إلى مجموعتین .2

 تضم دول منظمة التعاون االقتصادي : دول متدنیة المخاطر: المجموعة األولىOCDE ، ویضاف

  .العربیة السعودیةدولتان سویسرا والمملكة 

 تضم باقي الدول: دول عالیة المخاطر: المجموعة الثانیة. 

 األصولتم التركیز على نوعیة : وكفایة المخصصات الواجب تكوینها األصولتعمیق االهتمام بنوعیة  .3

  .الدیون المشكوك في تحصیلها أو لألصولوالمقدار الكافي للمخصصات التي یجب تكوینها 

س المال إلى نظام من أوزان أتستند طریقة قیاس متانة ر : لدرجة مخاطر األصول وضع أوزان ترجیحیة .4

المخاطرة یطبق على جمیع الفقرات داخل وخارج المیزانیة، وبهدف التبسیط وضعت اللجنة خمسة أوزان 

  2).%100، %50، %20، %10، %0(للمخاطر حسب أنواع األصول تتمثل في 
                                                

ورقة مقدمة خالل مؤتمر مستجدات  النظام الرقابي المصرفي في سوریة ومتطلبات مبادئ بازل األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة، أحمد الرضي، 1

 8:، ص2005أفریل  3 - 2العمل المصرفي في سوریة، دمشق، 
2 Basle capital Accord, International Convergence Of Measurement And Capital Standards, p:17, sur le site  
www.BIS.org, consulter le 15/08/2013 
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تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة لاللتزامات العرضیة أو  :العرضیةوضع معامل تحویل لاللتزامات  .5

التعهدات خارج المیزانیة بضرب الناتج في معامل الترجیح لاللتزام األصلي أو المقابل له في أصول 

   ).%100، %50، %20(الترجیح للتعهدات خارج المیزانیة  أوزان، وتتمثل المیزانیة

 :ینقسم رأس المال إلى شریحتین: وضع مكونات كفایة رأس المال .6

االحتیاطات المعلنة واالحتیاطات + رأس المال المدفوعیتكون من : )1الشریحة( رأس المال األساسي .أ 

  1).أرباح محتجزة(أرباح غیر موزعة + العامة والقانونیة 

  والمدفوعة األسهم العادیة المصدرة ( حقوق المساهمین الدائمة ): األسهم العادیة(رأس المال المدفوع

  .)بالكامل واألسهم الممتازة الدائمة غیر تراكمیة األرباح

 من األرباح المحتجزة، أو أرباح عالوات (وهي تلك االحتیاطیات التي تنشأ : االحتیاطیات المعلنة

  ).النظامیة( مثل االحتیاطیات القانونیة واالختیاریة ،)إصدار األسهم

یاطیات إعادة التقییم واألسهم الممتازة غیر الدائمة أو یستثنى من رأس المال األساسي كل من احت

  .المتراكمة أو ما یسمیها البعض القابلة لالستعادة، أو القابلة للتحویل إلى مدیونیة

  2):2الشریحة (رأس المال المساند  . ب

ضمن مكونات رأس المال المساند، أن تكون مقبولة من  یشترط لقبولها: االحتیاطیات غیر المعلنة .1

بما یعني أنها تتمتع  ،السلطات الرقابیة، وتتكون من ذلك الجزء من األرباح الصافیة بعد الضریبة

كما یجب أال یكون هذا االحتیاطي خاضعا  ،بالنوعیة والصفات التي یتمتع بها االحتیاطي المعلن

جهة خسائر أیة التزامات، بل یجب أن یكون متاحا لمواجهة أي الستقطاع منه أي مخصصات أو لموا

خسائر غیر متوقعة في المستقبل، وقد ضمت هذه االحتیاطیات لرأس المال المساند، ألن األنظمة 

  .المحاسبیة والرقابیة في بعض الدول ال تعترف بها

تسمح بعض الدول ، كما األجل واألوراق المالیة طویلة األصول الثابتة: احتیاطیات إعادة تقییم األصول .2

  .للبنوك بإعادة تقییم أصولها الثابتة، وذلك بین حین وآخر طبقا لسعر السوق

مثل االحتیاطیات العامة لخسائر القروض، تنشأ هذه المخصصات لمواجهة : المخصصات العامة .3

على أال تكون مخصصة لمواجهة دیون محددة  ،نتملة في المستقبل ولیست ظاهرة اآلالخسائر المح

  .بعینها

وهي مجموعة من األدوات تجمع : األدوات التي تحمل صفات هجینة بین أدوات الدین وحقوق الملكیة .4

بین صفات رأس المال والدین، مثل األسهم الممتازة المتراكمة ویشترط أن تكون غیر مضمونة من 

یشترط  ،قابلة لالسترداد برغبة حاملها إال بموافقة السلطات الرقابیة الدرجة الثانیة ومدفوعة بالكامل، وغیر

                                                
 في العاملة المصارف على تطبیقیة دراسة" II بازل" الدولیة للمعاییر وفقا المصارف في االئتمان لمخاطر الحدیثة اإلدارةكمال،  أبو علي میرفت 1

 30:، ص2007غزة، – اإلسالمیة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة ، رسالة ماجستیر، كلیةفلسطین
 30:، صالمرجع السابق 2
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عن  اره للتوقف عن العمل، وهي بهذا تختلفأن تكون متاحة المتصاص خسائر البنك بدون اضطر 

  .الدین من الدرجة الثانیة

جة الثانیة، یشمل أدوات الدین التقلیدیة غیر المضمونة من الدر : الدین طویل األجل من الدرجة الثانیة .5

ألجل المحدود والقابلة عن خمس سنوات، واألسهم الممتازة ذات ا ألدنى الستحقاقهاالتي ال یقل الحد ا

سنوات  سنویا خالل الخمس% 20والبد هنا من استهالكها من خالل خصم متراكم قدره  لالستعادة،

  .ات مصدر قوة للبنك، وذلك لكي تعكس القیمة المتناقصة لهذه األدو )االستحقاقحتى (األخیرة 

 : وبهذا تصبح معادلة كفایة رأس المال كما یلي

   

   جوانب القصور في اتفاقیة بازل األولى: الفرع الثالث

 ال أنه أثبتت التجربة أن إال ،البنكي القطاع استقرار في أسهمت أن اتفاقیة بازل األولى من الرغم على

 جنوب في المالیة األزمة وكانت، البنوك على الرقابة ونظم المال رأس متطلبات تطویر إلى حاجة هناك یزال

   1:مایلي االنتقادات وأهم، ذلك صحة على شاهد أبرز والدولیة المحلیة البنوك على وأثرها آسیا شرق

 جمیع في للبنوك المالي للوضع جیدا األولى مقیاسا بازل قواعد وفق المحتسبة المال رأس نسبة تعد لم .1

 أثبتت لقدو  األخیر، العقد خالل المالیة األسواق شهدتها التي الكبیرة التطورات بسبب وذلك الحاالت،

 قدرتها عن تعبر أن المفروض من التي مالءتها ونسبة البنوك تعثر بین ثابتة عالقة توجد ال أنه التجارب

 .الصدمات استیعاب على

 منخفضة عالقة ووذ بسیطا مقیاسا األحوال أفضل في تنتج األصول لترجیح المستخدمة المنهجیة .2

 ضمن یصنفون الذین البنك عمالء بین الفروقات تراعي ال المنهجیة فهذه ،االئتمان لمخاطر التعرض لمقدار

 تسلیفات أخرى، بنوك في توظیفات( األصول فئاتب فقط مرتبطة المخاطر أوزان أن بمعنى، الفئة نفس

 .)عقاراتال في استثمارات مالیة، أوراق في استثمارات للعمالء،

 تخفیض السیطرة على أسالیب استخدام على كالبنو  االتفاقیة تحفز ال التعامالت أنواع بعض في .3

 الحكومات وضمانات النقدیة الضمانات مقابل المال رأس متطلبات إال بتخفیض تسمح ال حیث ،المخاطر

 .المركزیة

 إنما باألصول، فقط تقترن ال القروض، فالمخاطر محفظة في التنویع أثر االعتبار بعینI بازل تأخذ ال .4

 أن التوزیع هذا شأن من بأن علما االعتبار، في مأخوذ غیر المخاطر توزیع فإن وعلیه توزیعها، بكیفیة أیضا

 .الكلي الخطر حجم یخفف

 .التشغیلیة مخاطرال I بازل تعالج ال وأخیرا .5

                                                
 39: كمال، مرجع سابق، ص أبو علي میرفت 1

)2الشریحة + 1الشریحة (رأس المال  

األصول المرجحة بأوزان المخاطر   
= كفایة رأس المال   %8 ≤ 
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من خالل أوجه القصور التي اكتنفت اتفاقیة بازل األولى السالفة الذكر كان دافعا أساسیا إلعادة النظر 

  . فیها وهذا ما أدى إلى عقد اتفاقیة بازل الثانیة

   الدعائم األساسیة التفاقیة بازل الثانیة: المطلب الثالث

سعت لجنة بازل إلى إدخال تعدیالت  ،المخاطرة المتنوعة وانتشار التعامل بالمشتقات المالیةمع زیادة 

یة كغیرها من على مدى كفایة رأس المال تتواءم وطبیعة المخاطرة التي تتعرض لها المنشآت البنك

 ،جات المخاطرةبنكیة، وهذا لضمان إدارة مثلى لرأس المال، وعدم التفرقة بین در الغیر المؤسسات المالیة 

شجع البنوك على التالعب بهذه المعاییر لتجنب تغطیة المخاطر في المجاالت التي تتطلب تغطیة أعلى 

من رأسمال مثل قروض الرهن العقاري والتي لجأت البنوك إلى توریقها بكمیات كبیرة، ألنها تتطلب تغطیة 

في هذه البنوك بالرغم من تطبیقها  أعلى من رأس المال، وبذلك تنخفض نسبة رأس المال إلى األصول

كل ذلك أدى إلى  ،حیث ال تحتفظ إال باألصول التي تتطلب نسبة قلیلة من كفایة رأس المال، Iلمعاییر بازل

  .IIإعادة النظر في إدخال تعدیالت وٕاعداد معاییر لجنة بازل

الرابعة والنهائیة في قامت لجنة بازل بإجراء تعدیالت وصدرت الصیغة  2003 – 1999وخالل الفترة 

والتي ركزت على زیادة وتقویة رأس المال وحجم المخاطر التي یتعرض لها البنك، كما تم ، 2004أوت 

  II .1، وحددت ثالث دعائم لمعاییر بازل تقسیم المخاطر في بیئة تتمیز بتطور وزیادة األدوات المالیة

  رأس المالالحد األدنى لمتطلبات : الدعامة األولى: الفرع األول

والذي أبقى  ،على إیجاد طریقة مستحدثة لحساب كفایة رأس المال المرجح بالمخاطر IIیقوم اتفاق بازل 

لمال تضم إصدار دین متأخر وٕاضافة شریحة ثالثة لمكونات رأس ا ،%8على معدل المالءة اإلجمالي 

  .بةالرت

  

    

 ومخاطر االئتمان،المال لتغطیة مخاطر  رأسویوضح البنك كیفیة حساب الحد األدنى لمتطلبات 

وال یمكن أن یتجاوز رأس المال  %8وال تزال نسبة رأس المال ثابتة بنسبة  ،والمخاطر التشغیلیة ،السوق

ویعتمد البنك على المقاربة المعیاریة ونهج التقییم الداخلي  ،للشریحة الثانیة رأس المال الشریحة األولى

سلطات وفقا لتقدیر البنوك التي یجب أن تحصل على موافقة ال أحد الطرق یتماختیار و  ،لمخاطر االئتمان

  2.اإلشرافیة

یجب أن یكون  12,5× مقیاس المخاطرة السوقیة + معنى هذا أن األصول المرجحة بأوزان المخاطرة 

  .مرة على األكثر 12,5أكبر من إجمالي رأس المال بـ

                                                
 51:، ص2005، بیروت، مارس 292، العدد إلى المصارف العربیة II متطلبات إدخال معاییر بازلمجلة اتحاد المصارف العربیة،  1

2 Rachida Hennani, op.cit, p:41 

 )3الشریحة+ 2الشریحة+ 1الشریحة(إجمالي رأس المال 

   12,5×مقیاس المخاطرة السوقیة+ األصول المرجحة بأوزان المخاطرة 
  =كفایة رأس المال  ≥%8
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 ،)بنوك ،دولة، مؤسسات( فقد عدلت جذریا نظام األوزان، فلم تعد األوزان تعطى حسب هویة المقترض

وحسب معاییر  ،بدرجة التصنیف الممنوحة للدیون من قبل مؤسسات التصنیف العالمیة بل باتت مرتبطة

ك في كبر للبنو أأعطت من جهة أولى حریة : محددة فصلتها لجنة بازل، وأدخلت االتفاقیة جدیدا من ناحیتین

التي ، وفرضت من جهة ثانیة رسملة خاصة بمخاطر التشغیل، إضافة إلى الرسملة قیاس مخاطرها ذاتیا

  1.كانت مطلوبة لمخاطر االئتمان ولمخاطر السوق

  2:2حداث المتعلقة بتطبیق اتفاقیات بازل وفیما یلي موجز زمني لأل

 26 ؛2نشر توصیات بازل : 2004 جوان 

 14 ؛بشأن كفایة األموال الخاصة الدول أوروبیةاقتراح لتوجیه : 2004 جویلیة  

 1 بالتوازي نسبة كوك  حساب مؤسسات االئتمان على: 2006 جانفيCooke )ونسبة ) 1بازل

 ).2بازل( McDonoughغ ماكدونو 

 14 ؛وتبني متطلبات كفایة رأس المال اعتماد: 2006 جوان 

 1 األسلوب األساسي للتقییم تنفیذ كفایة رأس المال فیما یخص تفاقیة االتدخل : 2007جانفي

 ؛الداخلي

 1 األسلوب المتقدم للتقییم  المال فیما یخصتنفیذ كفایة رأس  تدخل االتفاقیة: 2008 جانفي

 .الداخلي

  المراجعة الرقابیة الشاملة لكفایة رأس المال: الدعامة الثانیة: الفرع الثاني

تهدف إلى رقابة كفایة رأس المال وٕاستراتیجیة المحافظة على المستویات المطلوبة منه، مع إمكانیة  

زیادته عن الحد األدنى المعترف به من طرف المؤسسات البنكیة، بحیث تكون لهم القدرة على ذلك، وفي 

   3:هذا السیاق طرح االتفاق أربعة مبادئ رقابیة تنص على مایلي

س المال یفوق الحد األدنى من أتوافر سلطة مناسبة للجهات الرقابیة لمطالبة البنوك بااللتزام بحجم من ر  .1

 .قبل لجنة بازل

المال الالزم االحتفاظ به والذي یتناسب بدقة مع المخاطر  رأستوافر أنظمة فعالة بالبنوك لتقییم حجم  .2

 .المال رأسة لالحتفاظ بهذا المستوى من مع تبني إستراتیجیة مناسب ،الكلیة التي تتعرض لها

مع التأكد من  ،المال بالبنوك رأسقیام السلطات الرقابیة بمراجعة وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة لكفایة  .3

 .المال التي حددتها اللجنة رأستوافق هذه النظم واالستراتیجیات مع معدالت كفایة 

                                                
أطروحة دكتوراه ، )2014- 1980(دراسة قیاسیة لحالة الجزائر خالل الفترة  - أثر تطور الجهاز المصرفي على النمو االقتصاديعادل زقریر،  1

 142: ص ،2015- 2014علوم في االقتصاد، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
2 Mohamed Houkari, Mesure du risque et couverture des marges nettes de taux d’intérêt des ressources non 
échéances – Application aux dépôts à vue en ALM bancaire, thèse pour doctorat, L’université Claude Bernard- 
Lyon 1, 2008, P:23 

 رسالة ماجستیر، كلیة، "دراسة تطبیقیة على المصارف العاملة في فلسطین" وتحدیاتها IIدوافع تطبیق دعائم بازل میساء محي الدین كالب،  3

 49: ، ص2007، غزة اإلسالمیة، التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة
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مال البنوك  رأسراحل مبكرة لمنع انخفاض معدل كفایة یجب على المراقبین أو السلطات التدخل في م .4

  .ویتعین علیهم اتخاذ إجراءات سریعة لمواجهة مثل هذه الحاالت ،عن الحد األدنى في الوقت المناسب

  انضباط السوق: الدعامة الثالثة: الفرع الثالث

 مختلف تمكن والتي أوانها، الدقیقة وفي )مالیةال وغیر مالیةال( المعلومات توافر السوق بانضباط قصدی

 هذه في المتضمنة والمخاطر البنوك ألنشطة صحیحة تقییمات إجراء من البنكیة الصناعة في المشاركین

المخاطر  وتعرضات ،المال رأس وكفایة هیكل عن البنوك إفصاح درجة زیادة یعني وهذا ،األنشطة

 للتعامل البنوك استراتیجیات وأیضا المخصصات، وتكوین والتزاماتها لتقییم أصولها ،المحاسبیة وسیاساتها

 عن والنوعیة الكمیة وكذلك التفاصیل المطلوب، المال رأس حجم لتقدیر الداخلیة المخاطر وأنظمتها مع

   1.العام وأدائها للبنوك المالیة المراكز

ینبغي أن "مبدأ  25والتي تضمنت  ،من المبادئ األساسیة للرقابة الفعالة للجنة بازل 12وقد جاء في المبدأ 

الة تقیس وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها بشكل أنظمة فع البنوكتتأكد السلطة الرقابیة من أن لدى 

أو فرض أعباء على رأس /ینبغي أن یتوفر للسلطة الرقابیة الصالحیات لفرض حدود معینة وكما  ،مناسب

  2".ئتمانیة المعرضة ألخطار السوقخاصة بالتسهیالت اال) capital charge( المال

  )تعریفها، أهدافها، جوانبها األساسیة( IIIاتفاقیة بازل : المطلب الرابع

بإصدار مالمح أساسیة التفاقیة جدیدة  2008قامت لجنة بازل بعد حدوث أزمة الرهن العقاري سنة 

المال لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها  رأسالتي تختص بالحد األدنى لكفایة ، IIIتعرف باتفاقیة بازل 

البنوك، باإلضافة إلى معاییر السیولة البنكیة الواجب االحتفاظ بها، وعلیه سنتناول في هذا المطلب مدخل 

  .، تعریفها وأهدافها والمحاور األساسیة لهاIII لظروف إصدار مقررات بازل

  IIIمدخل إلى لجنة بازل : الفرع األول

 .، تعریفها وأهدافهاIIIسیتم من خالل هذا الفرع التطرق إلى ظروف إصدار مقررات بازل 

   IIIمدخل لظروف إصدار مقررات بازل : أوال

كان بعد فترة وجیزة من تطبیق بازل الثانیة في الدول  2008إن حدوث األزمة المالیة العالمیة سنة 

وهو ما  ،كونها جاءت لتعزز من صالبة الجهاز البنكي المتقدمة، حیث توجهت األنظار إلى هذه االتفاقیة

مة لنشاط العمل ءإلسراع إلى تطویر قواعد أكثر مالفي جوانب هذه االتفاقیة وضرورة ا اظهر قصور أ

  .البنكي

                                                
 58:، صكمال، مرجع سابق أبو علي میرفت 1
 11أحمد الرضي، مرجع سابق، ص  2
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التي ظهرت أوال في شكل أزمة سیولة في  2008زمة المالیة د بنك التسویات الدولیة مراحل لألیحد

   1:المراحل فيوتمثلت  2007أوت 

تحول انهیار سوق ) 2008منتصف مارس  - 2007جوان ( خالل المرحلة األولى لألزمة المالیة .1

القروض الرهنیة عالیة المخاطرة في الوالیات المتحدة وخسائر القروض ذات الصلة إلى أزمة سیولة 

 ورأدى إلى توالي تدهعكستها التقلبات الحادة في األسواق النقدیة بین البنوك في الدول المتقدمة، و 

ناجعة خصوصا العجز عن السداد في الغیر إثر تنامي الدیون األصول والخسائر المسجلة على 

  .حالة القروض الرهنیة عالیة المخاطرة إلى تآكل مالءة المؤسسات المالیة

 األوراق، تعرضت أسعار )2008منتصف سبتمبر  - منتصف مارس(  زمةالفترة الثانیة لأل خالل .2

السیما أسعار أسهم البنوك ومیزانیاتها إلى ضغوط متزایدة، األمر الذي بین عدم كفایة خطط  ،یةالمال

أ، وتحقیق أرباح .م.وأدى ظهور مؤشرات الركود االقتصادي في الو ،البنوك في مجال إعادة الرسملة

  .2007نصف مقارنة بسنة عن اللهذه البنوك تقل 

إفالس المؤسسات المالیة الكبرى وهو  أ، بد)2008 ة أكتوبرنهای - منتصف سبتمبر(  المرحلة الثالثة .3

داللة فیما یخص الطبیعة العالمیة لألزمة، مما دفع إلى فقدان الثقة في استقرار البنوك  ومثال ذ

لدعم تمویل البنوك ودعم أموالها  )الخزینة(بالسلطات العمومیة، وهذا ما أدى بالتدخالت العمومیة 

قدر كبیر من السیولة من قبل البنوك المركزیة وتعدیل أطرها الخاصة الخاصة، فضال عن ضخ 

  .بالسیاسة النقدیة

، أظهر تزاید حدة األزمة وامتدادها إلى الدول الناشئة مخاوف )2008نهایة أكتوبر ( المرحلة الرابعة .4

عار الفائدة أ والیابان ألس.م.تتعلق بالركود وتباطؤ واضحا في النمو وتخفیض البنوك المركزیة في الو

  .% 0,10، %0,25 ،%0الصفریة أو الشبه المنعدم بین 

ومن األسباب الرئیسیة التي أدت إلى انتقال األزمة بسرعة قیاسیة إلى النظم والمؤسسات المالیة عبر 

   2:العالم مایلي

المركبة البد أوال اإلشارة إلى أن األصول األكثر تأثرا خالل األزمة كانت التسنیدات أو التوریقات  - 

المال عبر تسنید  رأسالعدید من البنوك إلى تخفیف متطلبات  توالمعقدة في نفس الوقت، حیث عمد

 .من الواقع الحقیقي أعلىلألصول ونقلها إلى خارج المیزانیة وظهر بذلك معدل كفایة رأسمال 

 ،رج المیزانیةقیام عدد كبیر من البنوك ذات االنتشار العالمي إلى بناء مدیونیة مفرطة داخل وخا - 

وفي نفس الوقت كانت البنوك تملك مخزون  ،المال رأسوالذي توافق مع تآكل تدریجي لمستوى ونوعیة 

من السیولة غیر كاف، ترافق مع خسائر ائتمانیة ضخمة نتیجة التركز في االستثمارات الناتجة عن 

                                                
 4- 2:، ص ص2009، تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائربنك الجزائر،  1
 310: ، ص2013، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد المطلب عبد الحمید،  2
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تجة عن االستثمار في طراف المقابلة خاصة الخسائر النااألضعف في إدارة هذا التركز ومخاطر 

 . المشتقات ومشتقات االئتمان

هذا الواقع كان من األسباب الرئیسیة التي أدت إلى إسراع لجنة بازل في تطویر قواعد ومعاییر العمل 

، بناءا على 2، حیث قامت بإجراء تعدیالت واسعة وجوهریة على الدعامات والمكونات الثالث لبازل البنكي

، 2009تفقت هیئة الرقابة في لجنة بازل ووضعت مقترحات ملموسة في دیسمبر ا 2009ذلك في سبتمبر 

البنوك المركزیة ورؤساء الرقابة إلى اتفاق حول التدابیر  يالمالیة وقد وصل محافظ وهو رد على األزمة

وتضمن هذا االتفاق مجموعة من اإلصدارات تناولت أمور  ،ة لتعزیز تنظیم بنیة القطاع البنكيیالرئیس

  الخ...اطي السیولة، اختبارات الضغطالمال لمواجهة المخاطر، احتی رأسأساسیة مثل قواعد 

  IIIمقررات بازل أهداف : ثانیا

التي طورتها لجنة بازل للرقابة  البنكیةتعتبر بازل مجموعة شاملة من التدابیر والجوانب اإلصالحیة 

  1:وتهدف هذه التدابیر إلى البنكيلتعزیز اإلشراف وٕادارة المخاطر في القطاع ، على البنوك

  تحسین قدرة القطاع البنكي على استیعاب الصدمات واألزمات الناتجة عن ضغوط مالیة واقتصادیة، أیا

 .كان مصدرها

  مستوى العالم، وتنطوي التدابیر التي أقرتها بازلتعزیز الشفافیة واإلفصاح في البنوك علىIII  على

 :جانبین أو مستوین من اإلصالح البنكي

 أو اإلصالح الجزئي، وهي تدابیر احترازیة  اإلصالح على مستوى البنك الواحد :المستوى األول

  . تحوطیة على مستوى البنك الواحد، تساعد على زیادة صمود البنوك الفردیة في فترات الضغط

 وهي تدابیر احترازیة تحوطیة على مستوى اإلصالح على مستوى القطاع البنكي: المستوى الثاني ،

 .النظام البنكي ككل

ن یكمالن بعضهما، بمعنى أن صمود أكبر للبنوك على مستوى البنك الواحد یؤدي إلى الخفض والمستویا

 .البنكي ككلمن مخاطر الصدمات والوقوع في األزمات على مستوى النظام 

  IIIالمحاور األساسیة التفاقیة بازل : الفرع الثاني

  :كمایلي IIIنلخص الجوانب التي جاءت بها لجنة بازل 

تعمل لجنة بازل على زیادة مرونة البنوك من خالل تعزیز رأس المال : تعزیز وتقویة رأس المال: أوال

  :التنظیمي على النحو التالي

تم تحسین رأس المال كمیا ونوعیا حیث قسم إلى : قاعدة رأس المالتحسین جودة ومتانة وشفافیة  )1

 : شریحتین

                                                
  .314: السابق، صالمرجع  1
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بدورها مقسمة إلى فئتین وتشمل حقوق المساهمین، : )رأس المال األساسي(الشریحة األولى  - 

واألرباح المحتجزة والمتبقي من هذه الشریحة یتكون من األدوات الثانویة والتي تضم رأس المال، االحتیاطات 

ولیس لدیها تاریخ ) الكوبونات(مشروطة بعوائد الغیر  )الدیون التابعة(األوراق المالیة المختلطة وبعض 

على  %4.5استحقاق، حیث یجب أن یحتفظ بمكون حقوق الملكیة لألسهم العادیة للشریحة األول بنسبة 

بنسبة رأس المال األقل من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر ویجب أن یحتفظ بمكون الشریحة األولى ل

 .صول المرجحة بالمخاطراألعلى األقل من إجمالي % 6.0

تشمل األدوات الصادرة من البنك یشرط أن تستوفي : )التكمیلي(أو ) رأس المال المساند( 2الشریحة  –

، فائض المخزون، األدوات التي تصدرها الشركات 1معاییر إدراجها في هذه الشریحة ولم تدرج في الشریحة 

في و  ،والهدف من هذه الشریحة هو امتصاص الخسائر ،التابعة للبنك، بعض مخصصات خسائر القروض

على األقل من % 8.5) 2الشریحة + 1إجمالي الشریحة (حالة تصفیة البنك یجب أن یحتفظ البنك من 

 1.إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر في كل األوقات

 .2019بما فیه هامش الحمایة بنهایة سنة %  10.5 إلى%  8رفع معدل المالءة من وأخیرا تم 

من أبرز الدروس الرئیسیة من األزمة المالیة العالمیة هو ضرورة تعزیز تغطیة : تعزیز تغطیة المخاطر )2

ومن السلبیات في ذلك هو الفشل في تحدید المخاطر المنتظمة في المیزانیة أو خارج  ،مخاطر رأس المال

التعرضات المرتبطة بالعملیات في المشتقات بشكل كبیر في زعزعة االستقرار، ساهمت لمیزانیة، كذلك ا

وقدمت اللجنة العدید من اإلصالحات والتي جاءت لتعزیز متطلبات رأس المال لمحفظة التداوالت 

وك التي تنشط على المستوى للخسائر للعدید من البن اوالتعرضات للمشتقات المعقدة التي تعد مصدرا رئیسی

  :ومن بین هذه اإلصالحات ليالدو 

 رفع متطلبات رأس المال لمحفظة التداول ومعامالت إعادة التوریق في المحفظة . 

  الدعامة الثانیة(تعزیز عملیة المراجعة الرقابیة(. 

  الدعامة الثالثة(تعزیز متطلبات اإلفصاح(. 

الجهات المقترضة كما یعزز المعیار الجدید من جهة أخرى متطلبات رأس المال لتغطیة مخاطر 

وأنشطة التمویل ) اتفاقیات إعادة الشراء(المقابلة والناشئة عن العملیات في المشتقات وعملیات الریبو 

باألوراق المالیة، وسترفع هذه اإلصالحات من احتیاطي رأس المال لدعم هذه التعرضات، وهو ما یؤدي إلى 

وفیر حوافر إضافیة لتغریر إدارة مخاطر الطرف تخفیض المخاطر النظامیة على مستوى النظام المالي وت

  2.المقابل

                                                
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory Framework for more résilient 
Banks and Banting Systems, Bank for International Settlements, December 2010(rev jun 2011), p: 2 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 
and banking systems, Bank for International Settlements, op.cit, p:03. 
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  1:وتجدر اإلشارة أن لجنة بازل حددت متطلبات جدیدة لدعم إدارة المخاطر متمثلة في

یجب على البنوك في المستقبل تحدید متطلبات رأس المال الخاصة بهم باستخدام مدخالت تقدیریة  - 

شأن االنخفاض المفرط لمستوى رأس المال في الفترات لفترات الشدة، مما یسمح بمعالجة المخاوف ب

 . لألسواق والتصدي لتقلبات الدورة االقتصادیة ااألقل تقلب

من رأس المال لتغطیة الخسائر المحتملة للقیمة السوقیة الناتجة عن انخفاض في  تخصیص جزء - 

 . الجدارة االئتمانیة للطرف المقابل

 .الضمانات والهوامش األولیة تعزز اللجنة المعاییر الخاصة بإدارة - 

وهذا  ،تدعم اللجنة مجهودات لجنة أنظمة الدفع والتسویة والمنظمة الدولیة لهیئات األوراق المالیة - 

 . لمواجهة المخاطر النظامیة الناتجة عن االعتماد المتبادل بین البنوك وباقي المؤسسات المالیة

  .لألوراق المالیة التي تخضع لتقییمات خارجیةألزمت البنوك بإجراء التقییم الداخلي للتعرضات  - 

القائمة على  كوسیلة مكملة لمتطلبات رأس المال) نسبة االستدانة(إدخال نسبة الرافعة المالیة  )3

  :المخاطر

وهو تراكم االستدانة المفرط داخل  ،أدخلت اللجنة معیار الرافعة المالیة الذي كان سببا أساسیا لألزمة

مع  ،وخارج المیزانیة في القطاع البنكي، كما تحسب نسبة الرافعة المالیة بطریقة مماثلة في جمیع التشریعات

إدخال تعدیل لالختالفات في تطبیق معاییر المحاسبة، وقد تم تصمیمه من طرف اللجنة الستكمال متطلبات 

  2.في ظل دمجه في الركیزة األولى بعد المراجعة المناسبةذات مصداقیة على أساس المخاطر 

  3:أما فیما یخص حساب هذه النسبة فهي تحسب كما یلي

 ) =Leverage ratio: (نسبة الرافعة المالیة
مقاییس رأس  المال

مقاییس  التعرض
   ≤  3 %  

في ذلك األصول  بما(فالبسط یتمثل في رأس مال الشریحة األولى، أما المقام فهو مجموعة األصول 

 ،، فإذا كانت النسبة مرتفعة فإن البنك یحتفظ بالكثیر من األصول عند رأس مال معین)خارج المیزانیة

وافقت اللجنة على تقسیم الفترة االنتقالیة على و  ،III یجب أن تفصح البنوك عن نسبة مدیونیتها وفق بازلو 

  4:النحو التالي

، وركزت على المراقبة اإلشرافیة على تطویر 2011انفي ج 1بدأت فترة المراقبة اإلشرافیة في  - 

 .نماذج للمتابعة على مكونات والنسبة المتوصل إلیها

                                                
1 BRI, Bale III: dispositif réglementaire mondial visant a renforcer la résilience des établissements et 
systèmes bancaires, comité de Bale sur le contrôle bancaire . Décembre 2010, p p: 03 -04. 
2 BRI, Bale III: dispositif réglementaire mondial visant a renforcer la résilience des établissements et 
systèmes bancaires, op.cit, p:04-05. 
3 Basel committee on banking supervision, Basel III leverage ratio  framework and disclosure requirement, 
Bank For International settlements,January 2014, p:01 
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وسوف یتم متابعة  2017جانفي  1وتستمر حتى  2013جانفي  1بدأت فترة التشغیل الموازیة في  - 

 . نسبة االستدانة ومكوناتها

وتراقب اللجنة  ،2015جانفي  1مكونات في بدأت على مستوى البنوك اإلفصاح بتطبیق النسبة وال - 

وثیقة اإلفصاح باالستناد إلى نتائج فترة التشغیل الموازیة، ویمكن إجراء تعدیالت نهائیة في النصف 

 .2018جانفي  1مع رؤیة لالنتقال إلى معالجة الشریحة األولى في  2017األول من 

الجدیدة، وذلك من أجل ضمان بأن یفي القطاع البنكي قد حددت اللجنة ترتیبات انتقالیة لتنفیذ المعاییر و 

بمستویات رأس مال أعلى، من خالل االحتفاظ بأرباح معقولة أو زیادة رأس المال بطرح أسهم جدیدة، مع 

  ).1(وهي موضحة في الملحق رقم  مواصلة تعزیز اإلقراض لالقتصاد

  1:وتشمل متطلبات اإلفصاح العام ما یلي

  والذي یبین المقارنة بین مجموع المبالغ المحاسبیة ألصول البنك مع نسبة جدول مقارنة موجزة

 .التعرض للرافعة المالیة

  نموذج اإلفصاح المشترك الذي یوضح صورة تحلیلیة للمكونات التنظیمیة الرئیسیة لنسبة

 . االستدانة

 ضات داخل والتعر  ،متطلبات توافق تفاصیل مصادر الفروقات المادیة بین إجمالي أصول البنك

 . فصاحاتالمشترك وغیرها من اإل المیزانیة في نموذج اإلفصاح

  :التخفیض من تقلبات الدورة االقتصادیة وتعزیز هامش الحمایة لمواجهتها )4

من أهم عناصر األزمة المزعزعة لالستقرار كان تضخم دوریة الصدمات المالیة عبر النظام البنكي 

عامة، حیث ارتفعت قابلیة المشاركین في السوق على التصرف  وعلى األسواق المالیة واالقتصاد بصفة

بما في ذلك المعاییر المحاسبیة لكل من القیمة العادلة  ،بطریقة مسایرة للتقلبات الدوریة من خالل عدة طرق

وذلك من خالل تراكم  ،لألصول والقروض المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق عن طریق تطبیق الهامش

لرافعة المالیة لكل من المؤسسات المالیة، الشركات، المستهلكین، وقد قدمت لجنة بازل عددا وتحریر نسبة ا

  2:من التدابیر لجعل البنوك أكثر صمودا وتحمال في وجه القوى المحركة الدوریة وتهدف هذه التدابیر إلى

  مالدوري بواسطة الفائض الذي یزید عن الحد األدنى لرأس ال) تقلبات(تخفیف أي إفراط. 

 تعزیز المزید من االحتیاطات المستقبلیة. 

 ویكمن  ،المحافظة على رأس المال لتشكیل مخزون احتیاطي لدى البنوك الفردیة والقطاع البنكي

 .استخدامه في حاالت وأوقات الضغط

                                                
1 Basel committee on banking supervision, Basel III leverage ratio  framework and disclosure requirement, 
Bank For International settlements, op.cit, p p:09-10 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems, Bank  for International Settlements, op.cit, p:04 
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 تحقیق األهداف االحترازیة الكلیة األوسع التي تهدف لحمایة القطاع البنكي من فترات زیادة اإلفراط في 

 .االئتمان

  :إدارة المخاطر النظامیة وترابط المؤسسات )5

في حین أدت الدورات االقتصادیة إلى تضخیم الصدمات عبر مرور الزمن، فقد أدى ترابط العدید من 

فعلى المؤسسات ذات  ،البنوك الكبیرة والمؤسسات المالیة إلى نقل الصدمات إلى النظام المالي واالقتصادي

األهمیة النظامیة أن تكون لدیها القدرة على استیعاب الخسائر أعلى من معاییر الحد األدنى، حیث قامت 

لجنة بازل ومجلس االستقرار المالي بوضع نهج متكامل خاص بهذه المؤسسات أین یمكنها الجمع بین 

  .لدیونمتطلبات رأس المال اإلضافیة ورأس المال المشروط وٕانقاذ ا

وفي إطار هذه المقترحات تقوم اللجنة بوضح طریقة تعتمد على استخدام المؤشرات الكمیة والنوعیة 

افیة كما تدرس كذلك ضخامة القدرة اإلض لتقییم األهمیة النظامیة للمؤسسات المالیة على المستوى العالمي،

ویر وتقییم القدرة على استیعاب المؤسسات المالیة الدولیة الكبرى تط ىلتحمل الخسائر أین ینبغي عل

الخسائر، وقد ركزت أیضا اللجنة على تدابیر أخرى تمثلت في متطلبات إضافیة للسیولة وقیود أقوى على 

ها اللجنة تالرقابة التحوطیة، فالكثیر من متطلبات رأس المال التي وضع التعرضات الكبیرة وكذا تعزیز

  1:في لترابط وتتمثل هذه المتطلباتتساعد على مواجهة الخطر النظامي ومشكلة ا

 التحفیز على استخدام األطراف المقابلة المركزیة للعملیات على األدوات المشتقة المتداولة. 

  زیادة في متطلبات رأس المال للتعرضات المرتبطة بمحفظة التداوالت والعملیات المشتقة وعملیات

 .التوریق المركبة والتعرضات خارج المیزانیة

  في متطلبات رأس المال للتعرضات ألطراف أخرى في القطاع الماليزیادة. 

  إدخال متطلبات السیولة للحد من االعتماد المفرط للتمویل قصیر األجل ما بین البنوك لدعم األصول

 .في المدى الطویل

  إدخال معیار عالمي للسیولة : ثانیا

 البنكيمن أجل حسن سیر العمل في القطاع  ،أهمیة إدارة السیولة 2008- 2007أبرزت أحداث 

وعلى الرغم من وجود مستویات رأسمالیة مرتفعة نسبیا، فقد واجهت العدید من البنوك  ،واألسواق المالیة

 2.صعوبات بسبب عدم تمكنها من إدارة السیولة بشكل صحیح

                                                
 الجزائر، دراسة حالة بنك سوسیتي جنرال –ة دور تطبیق اإلجراءات االحترازیة إلدارة المخاطر البنكیة في تحسین الحوكمة المصرفیبركات سارة،  1

األسواق المالیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، - البنوك - أطروحة دكتوراه طور الثالث في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصادیات النقود

  .241: ، ص 2015 – 2014
2 Tamara Gomes, Natasha Khan, Strengthening Bank Management of Liquidity Risk: The Basel III Liquidity 
Standards Bank Of Canada, Financial System Review, December 2011, p:37 
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فیة وهذا ما أبرزته لكنها لوحدها غیر كا البنكيتعد متطلبات رأس المال ضرورة الستقرار القطاع 

إال  ،األزمة المالیة العالمیة، فعلى الرغم من امتالك العدید من البنوك على مستوى كاف من رأس المال

 ،، لذلك عمدت اللجنة إلى إدخال معاییر عالمیة للسیولة المنسقة دولیاةأنها واجهت عدم كفایة السیول

مة سیولة افتراضیة مفاجئة، واقترحت اللجنة وضع وضمان بأن البنوك لدیها سیولة كافیة للتعامل مع صد

   1:امعیارین لتحقیق هدفین منفصلین ولكن متكاملین وهم

  تعزیز صمود البنك ضد مخاطر السیولة في األمد القصیر من خالل ضمان أن البنك یملك

 ،لمدة شهرالموارد السائلة الكافیة ذات الجودة العالیة وذلك من أجل البقاء في ظل سیناریو ضغط 

 . LCRاألجلواألمر یتعلق بالسیولة قصیرة 

  تعزیز صمود البنوك على أمد زمني أطول من خالل خلق حوافز إضافیة للبنوك لتمویل أنشطتها

  .NSFR یتعلق بالسیولة ذات األمد الطویلو  ابمصادر تمویلیة أكثر استقرار 

  LCR(:Liquidity coverage Ratio(نسبة تغطیة السیولة  )1

 30( هذه النسبة لتقییم قدرة البنك على التكیف مع االضطرابات المحتملة للسیولة قصیرة األجلتهدف 

وٕالى ضمان بأن البنك یحوز على أصول سائلة كافیة وعالیة الجودة لتعویض التدفقات النقدیة ، )یوم

وتحسب النسبة اد على المدى القصیر ، كضغط حالصافیة التي یمكن أن یواجهها البنك في ظل سیناریو

    2:كما یلي

  

  100% ≥   = (LCR) نسبة تغطیة السیولة

  

أي یكون على األقل مخزون األصول السائلة  ،%100ال تقل عن نسبة تغطیة السیولة یجب أن و 

  .یوم 30النقدیة الصافیة المقدرة وتكفي لتغطیة هذه التدفقات طوال فترة یساوي التدفقات 

  :مع العلم أن

  التدفقات النقدیة الواردة  –التدفقات النقدیة الخارجة اإلجمالیة : صافي التدفقات النقدیة الخارجة 

  .NSFR (Net stable funding Ratio(نسبة التمویل المستقرة الصافیة  )2

على أن األصول طویلة األجل تمول على األقل بالحد األدنى من الخصوم  )NSFR(یتمحور معیار 

الثابتة المتعلقة بوضعیات مخاطر السیولة، ویهدف المعیار إلى الحد من االعتماد المفرط على تمویل 

                                                
1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems, Bank for International Settlements, op.cit, p:07 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: the liquidity coverage Ratio and liquidity risk 
monitoring tools, Bank for International Settlements, January 2013, p:07 

 مخزون األصول السائلة عالیة الجودة

یوم  30صافي التدفقات النقدیة الخارجة خالل فترة   
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وتشجیع تقییم أفضل لمخاطر السیولة في  ،الشركات بتمویل قصیر األجل في حالة وفرة السیولة في السوق

 1.میع عناصر المیزانیة وخارج المیزانیةج

     2:بالعالقة التالیةهذه النسبة وتعطى  

   NSFR  (=    ≤ 100%( نسبة التمویل المستقرة الصافیة 

  3:والنسبة تتكون من

هو القیمة اإلجمالیة  المتاحالتمویل المستقر  :ASF (Available stable funding(بالنسبة للبسط 

سنة واحدة،  ≥سنة، الخصوم ذات استحقاق فعلي ≥ لألموال الخاصة، األسهم التفضیلیة ذات استحقاق 

سنة التي یمكن  أقل منذلك الجزء من الودائع التي لیس لها استحقاق أو الودائع ألجل مع استحقاق لمدة 

االحتفاظ بها في حدث ضاغط على السوق الخاص بالمؤسسة، ذلك الجزء من تمویل الشركات لمدة أقل من 

هو ضمان  ،)البسط (والهدف من هذا المعیار  ،سنة التي یمكن االحتفاظ بها في حدث ضاغط على السوق

واحدة في ظل سیناریو ضاغط سنة االستقرار في نشاطها خالل بالذي یسمح لها  امستقر  للبنوك تمویال

   .البنك ومطول یواجهه

فهو مجموع قیمة األصول المحتفظ بها  :)RSF( )Required Stable Funding( أما بالنسبة للمقام

والممولة من قبل المؤسسة، قیمة كل نوع من األصول مضروبة في معامل التمویل المستقر المطلوب 

المحتملة مضروبا ) أو مخاطر السیولة(مبلغ النشاط خارج المیزانیة تضاف هذه القیمة إلى ) RSF(المحدد 

المرتبطة بكل نوع من األصول بشكل عوامل إلى ) RSF(وتهدف معامالت ، المرتبطة به) RSF(بعامل 

إعطاء قیمة تقریبیة لمبلغ األصول التي ال یمكن تحقیقها من خالل البیع أو استخدامها كضمان للحصول 

  . مواجهة حدث سیولة على مدى فترة سنة واحدةعلى قرض دائم ل

استخدام المشرفون مقاییس إضافیة من أجل رصد المخاطر المحددة في مجال : إدخال أدوات الرقابة )3

 4:وتشمل مقاییس الرقابة والتي تتعلق بمخاطر السیولة مایلي ،نطاقها التنظیمي

یتعین  ،لفهم الجوانب األساسیة الحتیاجات السیولة في البنك :عدم تطابق االستحقاقات التعاقدیة –أ 

على البنوك في كثیر من األحیان إجراء تقییم االختالفات بین مدخالت ومخرجات السیولة التعاقدیة في فترة 

  .زمنیة محددة، ویبین هذا المقیاس إلى أي مدى یعتمد البنك على تحویل اآلجال بموجب عقودها الحالیة

                                                
 .246:بركات سارة، مرجع سابق، ص  1

2 Basel Committee on Banking Supervision, consultative Document Basel III: The Net Stable Funding Ratio, 
Bank for International Settlements, January 2014, p:04 

  .247- 246:بركات سارة، مرجع سابق، ص ص 3
4 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks 

and banking systems, Bank for International Settlements, op.cit, p p:09-10 

 ASFقیمة التمویل المستقر المتاح 

)ASF(

 )RSF (قیمة التمویل المستقر المطلوب 
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یهدف هذا المقیاس إلى تحدید مصادر تمویل المؤسسات التي تعتبر ذات أهمیة،  :التمویل تركز –ب 

 .كما أن المقیاس یوضح أهمیة تنویع مصادر التمویل

  إجمالي میزانیة البنك ÷ خصوم تمویل مصدرها كل طرف مقابل هام =تركز التمویل        

أو مجموعة من األطراف المقابلة المترابطة التي یقصد باألطراف المقابلة الهامة طرف مقابل هام واحد 

ویجب أن یتم تقدیم تقریر مفصل عن المقیاس  ،من إجمالي میزانیة البنك %1تشكل في مجموعها أكثر من

  1.زمنیة محددةلفترات 

مرهونة والمتاحة الغیر هذا المقیاس كمیة ونوع األصول  یبین :مرهونة المتاحةالغیر األصول  - ج

للحصول على التمویل المضمون سواء في السوق الثانوي أو كضمان في  ،استخدامها كضمانالتي یمكن 

إطار تسهیالت مستمرة ودائمة مع البنك المركزي، وینبغي أن تكون البنوك أكثر وعیا بقدرتها المحتملة على 

  .جمع األموال المضمونة اإلضافیة

المتطلبات التنظیمیة لنسبة السیولة قصیرة  :بواسطة العمالت الصعبة  LCRنسبة تغطیة السیولة –د 

األجل هي في عملة واحدة، فعند اإلقرار بأن مخاطر الصرف األجنبي هي مكون من مخاطر السیولة 

وهذا من أجل إدارة المستوى العام للتعرض لمخاطر  ،في كل من العمالت الهامة  LCRینبغي تقدیم نسبة 

  .عدم تطابق العمالت

LCR  مجموع التدفقات النقدیة الصافیة  ÷صول السائلة عالیة الجودة في كل عملة هامة األ= بالعملة

  .یوم  30في كل عملة طوال فترة 

جنة ثالث مستویات من یخص بیانات السوق حیث اقترحت الل :أدوات المراقبة المرتبطة بالسوق –ح 

السوق، معلومات مرتبطة بالقطاع بیانات عن : تمثلت في تباع واكتشاف أي صعوبات للسیولةالمعلومات ال

 .المالي مثل مؤشرات األسواق األسهم والسندات، معلومات خاصة بالبنوك كهوامش مبادلة مخاطر االئتمان

  

  

  

  

                                                
  .251:بركات سارة، مرجع سابق، ص 1
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  ومؤشرات قیاسها في البنوك التجاریة البنكیةالبناء المعرفي إلدارة أهم المخاطر : المبحث الرابع

 المالیة المخاطر تقییم في البنوك لمساعدة األهمیة حاسمة مسألة والخصوم لألصول السلیمة اإلدارة تعد

 عن الخارجة العوامل عن الناجمة المخاطرمختلف  قیاس على والخصوم األصول إدارة حیث تركز ،وٕادارتها

  الخ)...السیولة( التمویل وعدم توافر الفائدة، سعر في التقلب بنك، مثل أي سیطرة إطار

ن المخاطر تكتنف العمل البنكي وبنسب متزایدة على مر الوقت، ونظرا أل البنكیةتعددت المخاطر ف

والعمل على تخفیضه  ،وجب معرفة أسالیب وٕاجراءات كفیلة لتحدید مستوى المخاطر التي یرغب بها البنك

وهذا ما سنوضحه في هذا المبحث من خالل تقدیم أهم أنواع المخاطر  ،الحد المرغوب إلى المستوى أو

  . وأسالیب إدارتها ومؤشرات قیاسهاالبنكیة 

  إدارة المخاطر االئتمانیة : المطلب األول

المخاطر االئتمانیة والعوامل المؤدیة لها، باإلضافة لمختلف مفهوم وأنواع سیخصص هذا المطلب ل

 .الطرق لقیاسها وٕادارتها

  )العوامل المؤدیة لهامفهوم، األنواع، ال( االئتمانیةالمخاطر : الفرع األول

  مفهوم وأنواع المخاطر االئتمانیة: أوال

احتمال إخفاق المقترض بالوفاء "تعرف مخاطر االئتمان كما جاءت في مقترحات لجنة بازل بأنها 

  1".بالتزاماته طبقا للشروط المتفق علیها

وعلى هذا تهدف أسس إدارة مخاطر االئتمان بصفة أساسیة إلى تحقیق الحد األقصى من العائد مقابل 

 ،خاطر التي یتحملها البنك وذلك من خالل اإلبـقاء على المخاطر االئتمانیة في حدود المعاییر المقبولةالم

  2:المخاطر من رئیسیة أنواع ثالثة االئتمان مخاطر ضمن ویندرج

 التاریخ في قسط أي أو القرض تسدید في اإلخفاق عن تنتج التي التعثر احتمالیة هي :التعثر مخاطر .1

  .المحدد

 سحبها، للمقترض یمكن التي المستقبلیة التسهیالت قیمة من التیقن عدم عن تنتج :التعرض مخاطر .2

 في علیها بالسحب للمقترض مدین الجاري من المستغلة غیر أو بها الملتزم االئتمان سقوف تسمح حیث

 أو سداد جدول لها یوجد التي االئتمانیة التسهیالت أما البنك، من المقرر السقف وحسب وقت أي

 .سلفا معروفة المستقبلیة األرصدة كون جدا قلیلة تعرض مخاطر على تنطوي هافإن التعاقدیة االلتزامات

 یعتمد إذ التعثر، حال في المقترض من استرداده یمكن الذي بالمبلغ التنبؤ یمكن ال :االسترداد مخاطر .3

 .العمیل من المقدم الضمان على ذلك

                                                
  12:، ص2001،  القاهرة ، 54 المجلد الرابع، العدد ،"المصرفي على الجهاز وأثرها بازل للجنة الجدیدة الرقابیة القواعد "،المصري األهلي البنك 1
 13:الخیاط، مرجع سابق، ص رجب محمد مصطفى 2
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   1:منها عوامل عدة خالل من االئتماني الخطر ینشأ: العوامل المؤدیة في حدوث المخاطر االئتمانیة: ثانیا

  .الجغرافیة المنطقة أو القطاعات أو لألفراد كانت سواء االئتمانیة، التركزات - 

 .االئتمانیة المحفظة في التنویع عملیة ضعف - 

  .االئتمان منح وٕاجراءات االئتماني التحلیل عملیة ضعف - 

  :وهناك عدد من العوامل التي تؤدي في تحقق المخاطر االئتمانیة منها

  خارجیةالعوامل ال .1

 تغیرات في حركة السوق یترتب علیها آثار سلبیة على المقترضین.  

 البنك  كأزمة خارجیة أو محلیة أثرت على السوق، فهنا یتعاون ،خارجة عن إرادة العمیل والبنك أسباب

بإعادة هیكلة الدین أو  تبدأ بالدعم لمواجهة األزمة والسیولة أو ،علیها بوسائل مختلفة والعمیل للتغلب

إمكانیة مشاركة البنك في رأس مال  تحدید أقساط الدفع أو تعدیلها أو غیرها من إجراءات قد تصل إلى

  .الشركة بالقدر الذي یقرره

 أو لم تكن موافقة لألوضاع ،ن سلیمةلم تك البنكأن الدراسة التي بني علیها عمل  قد یكون السبب 

ثبت حسن نیة  مادام ،االقتصادیة، وهنا أیضا یمكن للبنك بالمشاركة مع العمیل في إیجاد الحل المناسب

ن الحكومیة الكبرى أل ن الخطأ لم یكن من جانبه وهذا كثیرا ما یحدث حتى في المشروعاتأالعمیل و 

 .أسباب العملي أو غیر ذلك من التوقع التقدیرات قد تكون غیر متعلقة على

 غیر التي قدمها للبنك سواء  أن یكون السبب أن العمیل استخدم القرض الذي منح إیاه في أغراض أخرى

العمیل دخل في مشروعات مختلفة لم یكن  بالغش أو سوء النیة أو عدم االلتزام بما اتفق علیه، أو أن

أكثر من بنك ویتعذر تقسیمها أو  معینة ووزعها على نه أعطى ضماناتأالبنك علي علم بها فارتبك، أو 

جمیع هذه األحوال فهذا العمیل ال یجوز مساندته وال االستمرار  یصعب بیعها أو غیرها من أسباب، وفي

 .أو مشاركة وٕانما تتخذ ضده اإلجراءات الشدیدة والعقوبات المقررة معه بصورة دعم أو تقویم

 أو لم یقم بالدراسة الكافیة ،ن یكون متسرعا في منح القرضأك نفسه بأخرى تعود إلى البن وهناك أسباب

رأس المال بالقروض  المطلوبة أو التقییم الفني السلیم من حیث الموقف المالي والمیزانیة ودراسة عالقة

العمیل تكن كافیة أو یكون هناك تواطؤ بین  والتدفقات النقدیة، أو الوقوع في قبول ضمانات أساء تقدیرها ولم

البد من اتخاذ اإلجراءات القانونیة فورا والتحفظات الضروریة  وفي هذه الحالة ،ولن المسؤ وموظف االئتما

  .أمالكه سواء بالنسبة للعمیل أو

  العوامل الداخلیة .2

  .ضعف إدارة االئتمان أو االستثمار بالبنك سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدریب الكافي - 

  .رشیدةعدم وجود سیاسة ائتمانیة  - 

  .ضعف سیاسات التسعیر - 

                                                
 13:المرجع السابق، ص 1
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  . ضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة علیها - 

  قیاس المخاطر االئتمانیة مؤشرات المعاییر التنظیمیة و : الفرع الثاني

یتم قیاس المخاطر االئتمانیة وفقا لما جاءت به مقترحات لجنة بازل، باإلضافة إلى استعانة البنك 

  : بالعدید من البیانات والمؤشرات وهذا ما سنوضحه كمایلي

  المعاییر التنظیمیة لقیاس مخاطر االئتمان: أوال

ألي بنك على المدى الطویل، تعد اإلدارة الفعالة لمخاطر االئتمان العنصر األساسي لتحقیق النجاح 

وتعتبر عملیة منح القروض أكبر وأهم مصدر للمخاطر، إلى جانب مصادر أخرى تتمثل في األدوات 

المالیة األخرى، والعملیات التي تتم ما بین البنوك، والتمویل التجاري، وعملیات الصرف األجنبي، 

، وینبغي أن یكون لدى البنوك وعي كامل Options، والخیارات Swapsوالمستقبلیات المالیة، والمبادالت 

باإلضافة إلى تحدید رأس المال  ،بمدى الحاجة إلى تحدید وقیاس والرقابة والتحكم في المخاطر االئتمانیة

وعلى هذا تهدف لجنة بازل إلى وضـع أسس للرقابة على البنوك لتحقیق  لمخاطر،الكافي لمجابهة تلك ا

  .المخاطر الممارسات السلیمة إلدارة تلك

مثل عدم قابلیة أو  یعد التوسع االئتماني من األنشطة الرئیسیة للبنوك، والتي ترتبط بعدد من المخاطر،

، الحمایة من الخسائر، التسدید فیما یتعلق باالقتراض و الطرف اآلخر للوفاء بالتزاماتهإحجام العمیل أ

و فشل البنك في تحدید جودة األصول وما یترتب والعملیات المالیة األخرى، أو مخاطر التركز االئتماني، أ

على ذلك من عدم تكوین المخصصات الكافیة لتجنب تعرض أموال المودعین لخسائر غیر محسوبة، هذا 

وتشمل المخاطر االئتمانیة البنود داخل المیزانیة مثل القروض والسندات والبنود خارج المیزانیة مثل خطابات 

   1.تندیةالضمان أو االعتمادات المس

 منح البنك قرار في أساسیة انطالق العمیل كنقطة تصنیف على 2 بازل مقررات في التركیز تم لقد

 االئتمان مخاطر لقیاس الخاصة الداخلیة والنماذج األسالیب استخدام في الحریة البنوك االئتمان، وأعطى

 الخارجي وهو االئتماني التصنیف :أهمها االئتماني للتصنیف عدیدة للبنوك بدائل وأصبح ،یناسبها الذي

 الداخلي المتقدم أو األساسي االئتماني والتصنیف ،بها ومعترف معروفة تصنیف مؤسسات به تقوم الذي

   2.الداخلي التصنیف أسالیب من أسلوب لكل توفرها الواجب والشروط المعاییر تحقیق على البنك یعمل حیث

   :أسالیب مقترحة للتعامل مع مخاطر االئتمانثالثة  هناك) 2(فطبقا لتعلیمات بازل 

یقوم على أساس التقییم الخارجي لمخاطر االئتمان من قبل وكاالت ): القیاسي(األسلوب المعیاري  1-

 المیزانیة، وخارج داخل البنك أصول من أصل لكل مخاطر وزن الطریقة هذه تخصص التقییم الخارجیة،

                                                
  10:، لبنان، ص2005، 3، الفصل 23، مجلة المحاسب المجاز، العدد 2اإلدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل علي بدران،  1
 10:سابق، صالمرجع ال 2
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 البنوك قبل من الطریقة هذه وتستخدم بمخاطرها، مرجحة البنك ألصول قیما التخصیص هذا عن ینتج حیث

 .تطورا األكثر الطرق باستخدام إمكانیاتها تسمح ال والتي الحجم والمتوسطة الصغیرة

 والتي البنك بها یقوم التي التصنیفات على الطریقة هذه تعتمد: األسلوب األساسي للتقییم الداخلي 2-

 احتمال باحتساب البنك ویقوم المخاطر، هذه لتغطیة الالزم المال رأس حساب علیه یتم الذي األساس تشكل

 االستحقاق وأجل التعثر، عند والتعرض التعثر، عند الخسارة أما بسنة، تقدر زمنیة فترة خالل للعمالء التعثر

 .الرقابیة السلطة قبل من علیهم الحصول فیتم

 تشكل والتي البنك بها یقوم التي التصنیفات على الطریقة هذه تعتمد: األسلوب المتقدم للتقییم الداخلي 3-

 احتمال باحتساب البنك ویقوم المخاطر، هذه لتغطیة الالزم المال رأس حساب علیه بناء یتم الذي األساس

االستحقاق  وأجل التعثر، عند والتعرض التعثر، عند والخسارة بسنة، تقدر زمنیة فترة خالل للعمالء التعثر

  .1 الفعلي

 في األسهل الطریقة هي المعیاریة الطریقة تعتبر حیث تطبیقها، صعوبة درجة في الطرق هذه وتتدرج

  .المتقدمة الداخلي التصنیف طریقة ثم األساسیة الداخلي التصنیف طریقة تلیها التطبیق

 على تطبیقها یتم االئتمانیة االنكشافات فإن االئتمانیة للمخاطر بالنسبة القیاسي 2 بازل ألسلوب وفقا

  2.عشر ثنىاإل القیاسیة المحافظ من واحدة

یتم االستعانة بالعدید من البیانات والمؤشرات التي تساعد إدارة  :مؤشرات قیاس مخاطر االئتمان :ثانیا

   3:البنك على اتخاذ ما یلزم للحد من المخاطر وتخفیضها وذلك على النحو التالي

  .النشاط االقتصادي لكل فترة زمنیة یحددها البنك بیانات عن تبویب المحفظة وفق قطاعات - 

خر آیتم ذكر قیمة الضمان وفق  بضمان عیني وبدون ضمان،بیانات عن توزیع المحفظة إلى قروض  - 

 .تقییم له

بیانات مدى توافق الضمانات القائمة مع القروض الممنوحة للنظر في تقریر المخصصات عن  - 

 .إجمالي القروض مقابل تلك الضمانات إلى الخاصة بالقروضطریق مؤشر القیمة الحالیة للضمانات 

أسلوب مالیة، النسب ال أسلوب :نموذج لقیاس مخاطر االئتمان وفق أسلوبینفي جدول  أن نقترح یمكنو 

 .مقاربة ماركویتز الذي یرتكز على مقاربة عائد ومخاطرة
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 التجاریةقیاس مخاطر محفظة قروض البنوك مؤشرات ): 4(لجدول رقما

  نظریة المحفظة الحدیثة: من خالل  النسب المالیة: من خالل

  إجمالي األصول ÷القروض  إجمالي .1

 االئتمانیة المخاطرة ارتفاع إلى المؤشر هذا یشیر ارتفاع

 على التي القروض زیادة یعكس ذلك أن اعتبار على ،للبنك

 المقترضین قبل من سدادها عدم حالة في مواجهتها البنك

  .المحددة مواعیدها في

   محفظة القروض÷القروض المتأخرة عن السداد .2

یفضل دائما أن تقل هذه النسبة إلى أقل حد ممكن مما 

یعكس كفاءة إدارة االئتمان، في حین أن زیادتها تعـني 

  .، ومن ثم محفظة الـقروضاالئتمانكفاءة إدارة  انخفاض

  القروض إجمالي÷ عاملةال غیر القروض  .3

 فشل وقیاس األصول كفاءة لقیاس النسبة هذه تستخدم  

 قروض البنك، محفظة إجمالي من مئویة القروض كنسبة

   .أكبر مخاطرة كان هناك كلما ارتفعت كلماف

  القروض  إجمالي÷ القروض خسارة مخصص  .4

 تحتجز التي القروض نسبة على النسبة هذه تدل

 عدم عن والناتجة المحتملة القروض لخسائر كمخصص

 البنك تحوط درجة ازدادت النسبة هذه ازدادت وكلما السداد،

بها  المرتبطة المخاطرة درجة وقلت القرض خسارة لمواجهة

   .النسبة

  القروض إجمالي ÷المعدومة الدیون صافي  .5

 الدیون مخصصو  المعدومة الدیون بین الفرق تعني

 زیادة على هذا یدل البسط قیمة ارتفعت وكلما المعدومة

  .القروض محفظة خطورة

 ، حیثاالنحراف المعیاريیقاس ب: القروض خطر محفظة

تعتمد مخاطر المحفظة على درجة تقلب العائد المتولد عن 

مجموع االستثمارات التي تتكون منها تلك المحفظة، وخطر 

المحفظة ال یتوقف عن مخاطر االستثمارات المكونة للمحفظة 

فقط، بل یتوقف أیضا على طبیعة االرتباط بین عوائد تلك 

  .االستثمارات

راف المعیاري ویمكن حساب خطر المحفظة، أي االنح

  :لمحفظة تتكون من أصلین بداللة معامل االرتباط كما یلي

  
  انحراف معیاري للمحفظة، : �pحیث 

  التباین : �²

 j.i :أصلین استثماریین  

p-  معامل االرتباط 

  1 +< p < -1. 

  :عائد محفظة القروض

 عائد المحفظة : Rpحیث 

w    : نسبة مساهمة األصل i، 

 R i : عائد األصلi 

n :عدد األصول المكونة للمحفظة  

 

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

نموذج مقترح تطبیقي في : إدارة المخاطر المصرفیة باستخدام التحلیل المالي االستراتیجيمحمد توفیق عمرو،  -

، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة دكتوراه فلسفة، تخصص اإلدارة المالیة، أطروحة المصارف التجاریة األردنیة

 50:ص، 2006للعلوم المالیة والمصرفیة، األردن، 

 ، مجلةالبنوك اإلسالمیة األردنیة في االئتمان مخاطر إدارة كفاءة مدى تقییمعثمان،  وداد محمد عنابزة، دینال عز -

  .210: ، ص2010البصرة،  واالقتصاد، جامعة اإلدارة كلیة عن تصدر سنویة نصف دوریة

- Soufi Menouar . Gestion du portefeuille" Business Risk . Risque financier . Risque de change ", office des 
publications universitaires . Algérie, 2003, p :21 

  

  



 

 127 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

  قیاس االنكشافات لمخاطر االئتمان : ثالثا

تحتاج  التي االنكشافات لتبین االئتمانیة للتسهیالت الداخلیة التصنیف عملیة تصمیم البنوك یجب على

 مخاطر لتحدید موحد أسلوب المحتملة، ویستخدم التقصیر والخسائر احتماالت على ابناء اإلدارة تركیز إلى

: مثل عوامل على المخاطر تقییم أسلوب على أن یركز ،االئتمانیة التسهیالت لتصنیف وذلك االئتمان

 العمل وخطط المدققة المالیة البیانات( المعلومات المتاحة وجودة، الرئیسیة المالي األداء ومعدالت مقاییس

 غطاء جودة ودرجة، التسهیالت وهیكل المقترض فریق إدارة وأسلوب وهیكل جودة، و )الخ... المالیة والنتائج

  1.األخرى االئتمان مخاطر تخفیف عناصر أو الضمانات

 :یجب أن تعد البنوك جداول تعكس االئتمانیة المخاطر انكشافات ولإلفصاح عن

 .لمخاطر االئتمان االنكشاف إلجمالي الجغرافي التوزیع - 

  .االنكشافات لمخاطر االئتمان حسب قطاعات األعمال - 

  .باقي مدة االستحقاق إلجمالي االنكشاف لمخاطر االئتمان - 

  خفیف مخاطر االئتماناألسالیب واألدوات المستخدمة في ت: الفرع الثالث

یقصد بمخففات االئتمان استخدام أدوات یتم من خاللها توفیر شبكة من األمان والحمایة للحد والتقلیل 

وتم  ،من مخاطر االئتمان، وهذه األدوات توفر تغطیة كلیة أو جزئیة لمختلف التعرض للمخاطر االئتمانیة

نه الوصول أ، فاستخدام البنوك لهذه المخففات من ش2التركیز على هذه المخففات من خالل اتفاقیة بازل 

وهناك أشكال مختلفة من  ،مال البنك والمحافظة على القیمة السوقیة للبنك رأسإلى متطلبات الحدود الدنیا ل

  :المخففات من بینها

  ):ة للبیعالقابل( الضمانات المادیة الملموسة :أوال

إن وجود وتوفر الضمانات ال یعني االبتعاد عن توفر المعاییر الالزمة واإلجراءات السلیمة في منح 

االئتمان ومنها سالمة اإلجراءات القانونیة والتوثیقات الالزمة ودراسة سمة وأدبیات المقترض والوقوف على 

ولكن یبقى احتمال التعرض للمخاطر تتوجب سالمة وضعه المالي وقدرته على التسدید هي واجبة التطبیق، 

الحصول على ضمانات مناسبة لحمایة حقوق البنك، فالضمانات تعتبر الملجأ األخیر لتسدید االلتزامات في 

   2).مصادر السداد(حال عجز المقترض عن التسدید ولكنها لیست بدیال عن التدفقات النقدیة 

على أنه تأمین على القروض ولیس  ،المقدم من المقترضنه یجب أن ینظر للضمان أ ویمكن القول

لكن  ،مصدر أكثر احتماال للسداد، حتى لو كانت الضمانات كافیة فلیست سببا رئیسیا في قبول منح القرض

                                                
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر المالیة طرق قیاس وٕادارة المخاطر في المؤسسات المالیةشاوش اخوان سهام، نوفل صبري،  1

  .8: ، ص2013نوفمبر  27-  26وانعكاساتها على اقتصادیات دول العالم،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة، یومي 
 272: مرجع سابق، ص إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطره، محمد داود عثمان، 2
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یبقى للضمانات دورا مهما في قرار منح اإلقراض بالنسبة للقروض ذات المخاطر المرتفعة أو ذات القیم 

  1:روط والخصائص التي یجب أن تتوفر قي الضماناتومن بین الش ،الكبیرة

 منها األوراق  ،ةسن نصفكل ن بشكل دوري وكل فترة زمنیة مثال ایتم تقییم الضم: سهولة التقییم

  .المالیة المتداولة في األسواق المالیة، الرهونات العقاریة، العمالت الصعبة المسعرة یومیا

 لى نقد مثل األوراق المالیة سریعة التداول في السوق أي سرعة تحویل الضمان إ: سهولة التسییل

  .المالي

 ه إلى نقص حاد وعدم ارتباط أي االستقرار النسبي قي قیمة الضمان وعدم تعرض قیمت: ثبات القیمة

  .عكسیا مع قیمة االلتزام قیمته

 أي تغطي الضمانات قیمة كامل القرض، إضافة إلى هامش األمان ال یقل عن : نسبة التغطیة

  .من قیمة القرض25%

من خالل  ،هي قیام البنك بدراسة وتحلیل أداء المحفظة االئتمانیة: اختبارات الضغط االئتمانیة: ثانیا

إخضاعها إلى سلسلة من االختبارات والدراسات، وهي مصممة لدراسة أداء المحفظة تحت أسوء الظروف 

بهدف تولید مقاییس احتمالیة الخطر وٕاخراج االحتماالت، أي تحت الظروف المعاكسة الشدیدة ء أو أسو 

عین االعتبار عددا ب ویتطلب عند إعداد اختبارات الضغط من قبل البنوك أن یتم األخذ، المخاطر المحتملة

  : من الجوانب من بینها

 وبشكل خاص محافظ  ،تتوافر لدى البنوك معلومات وبیانات تاریخیة عن محافظها االئتمانیة أن

  .أو التي تواجه التعثرات االئتمانیة ،عاملةالغیر  اإلقراض

 مع األخذ بعین  ،أن تتوافر لدى البنوك أنظمة معلومات إداریة تمكنها من دعم اختبارات الضغط

  .االعتبار مخاطر السوق والعملیات

 ن تكون أو  ،علیها في إعداد اختبارات الضغط االعتمادیتم  ،أن تتوافر لدى البنوك قاعدة من البیانات

البیانات من نوعیة خاصة، كأن تكون لها عالقات باختبار الضغط، وواقعیة البیانات المستخدمة  هذه

  .ومصداقیة هذه البیانات من حیث القدرة على االعتماد علیها

  أن یتم عمل مسح میداني للبیئة الداخلیة والخارجیة التي ترتبط بها محافظ االئتمان، وبشكل یساعد

 .وأماكن الخطر ومفاتیح إدارة هذه المخاطرالبنك على تحدید عوامل 

طبیعیا أو اعتباریا  اویكون الكفیل شخص، )الطرف الثالث( التزام على الكفیل تشكل الكفالة: الكفاالت: ثالثا

، باإلضافة إلى المدین في تسدید قیمة الدین إذا عجز المدین األصلي على )الدائن( ملتزم اتجاه البنك

ویتعامل معه بصورة موازیة للمدین  ،البنك على الكفیل بما لدیه من حقوق وأصولالسداد، بحیث یعود 

نه یتوجب على البنك أن یدرس كل أتجدر اإلشارة و  ،األصلي من حیث المطالبة والمالحقة حتى السداد التام

                                                
  272: المرجع السابق، ص 1
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تعلیمات  وحسب، ن العمیل الطالب للقرض وهذا لتحدید مدى قبوله ككفیلأنه شأالجوانب المتعلقة بالكفیل ش

الوحدات السیادیة، القطاع العام، البنوك : تكون الكفاالت مقبولة إذا ما تم تقدیمها من الجهات التالیة 2بازل

قل من وزن مخاطر العمیل أوالمؤسسات المالیة، الشركات التابعة والشقیقة التي لها أوزان مخاطر 

  1.المقترض

المشتقات االئتمانیة عبارة عن عقود مالیة تسمح بنقل  :ةالتوجه نحو استخدام المشتقات االئتمانی: رابعا

خر، قادرة على التعظیم الكفء للتسهیالت من آحد المشاركین في السوق إلى طرف أمخاطر االئتمان من 

 ویتم تداولها في األسواق ،خالل التسعیر والتوزیع لمخاطر االئتمان من خالل المشاركین في السوق المالي

   2).رج البورصات المنظمةخا( رسمیةالغیر 

   3:ویمكن أن تأخذ المشتقات عدة أشكال تتمثل فیمایلي

هي اتفاقیة بین طرفین یدفع بموجبها األول للطرف الثاني كوبون دوري : مبادالت التعثر االئتماني .أ 

ائتماني لم یحصل أي حدث  ثابت طیلة مدة االتفاقیة المبرمة، بینما ال یقدم الطرف الثاني أي دفعات ما

، في مثل هذه الحالة یدفع الطرف الثاني )اإلفالس، أو إعادة هیكلة الدین الخاص بأصل معین(محدد 

باالنخفاض للقیمة السوقیة لألصل المعین  ویرتبط حجم الدفعة عادة  ـ،للطرف األول ویتم إنهاء المبادلة

  .عقب حصول الحدث االئتماني

فین یتم فیها تبادل دفعات دوریة خالل الفترة المحددة لالتفاقیة، اتفاقیة بین طر : مبادالت العائد الكلي .ب 

الطرف األول دفعات تعتمد على العائد الكلي للكوبونات مضافا إلیها األرباح أو الخسائر حیث یقدم 

ما الطرف الثاني یقدم دفعات ثابتة أو عائمة، وتقوم دفعات أ ،الرأسمالیة العائدة ألصل محدد معروف

  .أساس نفس المبلغ األصلي الطرفین على

أن مبادالت التعثر االئتماني  ،الفرق الجوهري بین مبادالت التعثر االئتماني ومبادالت العائد الكلي

حداث ائتمانیة معینة، في حین أن مبادالت العائد الكلي یوفر حمایة ضد الخسارة بغض أیوفر حمایة من 

  .ي الهوامش االئتمانیةالنظر عن السبب سواء كان تعثر أو حصول اتساع ف

على هذه  أعلىربط أداة دین مع مشتقة ائتمانیة مقابل الحصول على عائد : أدوات الدین المترابطة .ج 

من  ن یشترط تسدید قیمة الورقة بأقلأك ،الورقة المالیة، ویقبل المستثمرون التعرض لحدث ائتماني محدد

غلب أدوات الدین وأ ،ل استحقاق الورقةسمیة في حال حصول تعثر في األصل المحدد قبالقیمة اإل

أو قروض أو شهادات إیداع، كما أنها تتكون من السندات یتم إصدارها من مالیة المترابطة هي أوراق 

خالل تصنیف المقرض الجید وتكون على شكل رزمة مع مبادالت االئتمان على مخاطر الجدارة االئتمانیة 

                                                
 .276-  275: ، مرجع سابق، ص صإدارة وتحلیل االئتمان ومخاطرهمحمد داود عثمان،  1
دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة األردنیة باستخدام معادلة : ، أثر مخففات مخاطر االئتمان على قیمة البنوكمحمد داود عثمان 2

Tobin.Q86:، مرجع سابق، ص. 
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خطار الناشئة من خالل إصدار السندات األعلى سبیل المثال ممكن للبنك أن یبیع بعض تعرضات  ،األقل

إلى هدفه وهو هذا یساعده في الوصول  ،المرتبطة بمخاطر التعثر لهذه المخاطر أو تحویل المخاطر

  . لتقلیل من التعرضات االئتمانیةا

ثاني من المشتقات، مشتقات المبادالت خیارات الهامش هي الجیل ال :خیارات الهامش االئتماني .د 

ولكن خیارات  ،االئتمانیة، مثل األنواع األخرى من األدوات اآلنیة، تقیم على أساس العرض والطلب

 .الهامش تتطلب استخدام نماذج تقییم ائتمانیة معقدة

ض تتمثل في بیع مجموعة من األصول في شكل قرو  ):التسنید( التوجه نحو توریق القروض: خامسا

أوراق مالیة مغطاة بهذه األصول إلى المستثمرین، كما یمكن أن تبیع البنوك ) إصدار( لجهات تقوم ببیع

  .القروض الكبیرة إلى المؤسسات والمستثمرین وبذلك تنقل مخاطرها إلیهم

 منح إلى یؤدي صحیح بشكل تدریبهم وعدم االئتمان موظفي خبرة قلة إن: االئتمان موظفي تدریب: سادسا

 في المتعثرة القروض ارتفاع عنه ینتج مما ،العمالء أوضاع عن وصحیحة كاملة دراسة إجراء قروض بدون

 لدورات وٕاخضاعهم الموظفین وتدریب القروض، لمنح مكتوبة إجراءات بإعداد البنوك تقوم ما وعادة البنك،

  .ذلك عن تنتج أن یمكن التي المخاطر لتقلیل تدریبیة

  إدارة مخاطر سعر الفائدة : المطلب الثاني

المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة التي یتعرض لها البنك وٕاعداد تقاریر  هذا المطلب دراسة إدارةیهدف 

لیساعد لجنة إدارة األصول والخصوم على فهم  أسعار الفائدةمحاكاة في العدید من الحاالت المتعلقة ب

ومن ثم تحدید نوع اإلستراتیجیة واآللیة االحترازیة المطلوبة إلدارة  ،ومعرفة اتجاه مخاطر أسعار الفائدة بالبنك

توضیح المقصود بتقلبات مخاطر : للحدیث عن مخاطر الفائدة یتضمن ثالث مسائل رئیسیةو المخاطر،  تلك

ة قیاس تأثیر هذه التقلبات على أرباح البنك، ماهیة السیاسات التي یجب على البنك كیفی سعر الفائدة،

  . إتباعها للتعامل مع هذه المخاطر

  وأشكالها األساسیة تعریف مخاطر سعر الفائدة: الفرع األول

   :تعریف مخاطر سعر الفائدة: أوال

 ،1اتجاه معاكس لتوقعات البنك هي تلك المخاطر التي تترتب على حدوث تغیر في أسعار الفائدة في

الفائدة بعكس االتجاه الذي یتوقعه البنك یمثل درجة انكشاف البنك لما یسمى  فاحتمال أن تتحرك أسعار

یحدث تغیر في سعر الفائدة وعلى أساسه یقوم بالبدء  أي أن البنك یتوقع أن ،سعر الفائدة بمخاطرة

ولو حدث العكس  الفائدة مع اتجاه سعر الفائدة فسیحقق ربحا،فلو تطابقت توقعاته حول سعر  باستثماراته،

  .في خسارة فسیقع

                                                
 .176:ص ،2012، دار الشروق، عمان، األردن، اقتصادیات النقود والبنوك محمد سعید السمهوري، 1
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وهذا یؤدي بدوره إلى التأثیر على قیم  ،كما أن تغیر أسعار الفائدة یؤثر على أسعار صرف العمالت 

  1.األصول وااللتزامات المقومة بالعمالت األجنبیة

  األشكال األساسیة لمخاطر أسعار الفائدة : ثانیا

 كافة بعین االعتبار تأخذ ،الفائدة سعر مخاطر لقیاس نظم معلومات كافیة تأمین إدارة البنك یجب على

 آثار تقییم من تمكن هذه األنظمة أن من والتأكد المخاطر هذه قیاس على تؤثر التي الهامة المصادر

 نظام یوفر أن ویجب ،االقتصادي وضعه وعلى ربحیة البنك وعلى الفائدة، أسعار على تحدث التي التغیرات

األشكال األساسیة  وتتمثل بهذه المخاطر، المعلومات الخاصة مصادر كافة الفائدة سعر مخاطر قیاس

  2:مایلي 2لمخاطر أسعار الفائدة حسب ما جاء في مقررات بازل 

 أو فوارق ظهور عند المخاطر هذه تنتج (Gaps) تسعیر إعادة تواریخ في: التسعیر إعادة مخاطر .1

 في تبویبها بعد وخارج المیزانیة المیزانیة في المسجلة الفائدة بأسعار تتأثر التي المالیة فجوات األدوات

 الفائدة أسعار ذات المالیة بالنسبة لألدوات تسعیرها إعادة لتاریخ اوفق وذلك ،الزمنیة للفترات جدول

  .الثابتة الفائدة أسعار ذات المالیةلألدوات  بالنسبة استحقاقها لتواریخ وفقا أو ،المتغیرة

أي سریان سعر (على سبیل المثال لو كانت الخصوم في بنك معین أكثر عرضة إلعادة التسعیر 

ثم حدث أن ارتفعت أسعار الفائدة، فإن  ،من بنود األصول خالل الستة شهور القادمة) فائدة جدید علیها

هذا االرتفاع في أسعار السوق سیكون له تأثیر أكبر على تكلفة الخصوم من نفس تأثیره على ذلك العائد 

صافي الهامش بین الفوائد المدفوعة والفوائد  فإنومع تساوي باقي العوامل  ،المحصل من األصول

  .نك سیحقق ربح نسبي لو انخفضت أسعار الفائدةالب فإنوعلى العكس  ،المقبوضة سیقل حتما

أن عدم التزامن بین أصول وخصوم البنك سیؤدي إلى زیادة درجة المخاطرة  یمكن القولوعلیه 

الخاصة بتغیرات أسعار الفائدة باالنخفاض أو االرتفاع، حیث تؤثر هذه التغیرات على حجم اإلیرادات 

 .والخصوم المطبق علیها أحد أسعار الفائدة المتغیرةوالمصروفات المتعلقة بعدد عناصر األصول 

 بین متساویة غیر تقلبات حصول جراء من المخاطر هذه تنتج :العائد منحنى انحدار تبدل مخاطر .2

 ألجل األداة هذه عن المدفوعة الفائدة نسبة عن قصیر ألجل معینة مالیة عن أداة المدفوعة الفائدة نسبة

بنسبة  أشهر ثالثة بعد یستحق معینة جهة عن صادر دین لسند الفائدة معدل مثال كأن ینخفض طویل،

 .مثال سنتین یستحق بعد الجهة نفس عن صادر آخر سند عن المدفوع الفائدة معدل انخفاض نسبة تفوق

 بین العالقة تبدل عند المخاطر هذه تنشأ: للتسعیر المستعملة الفوائد معدالت أساس تغیر مخاطر .3

 یتم كأن ،(Libor) لیبور ومؤشر (Prime Rate) يالفائدة الفضل سعر أو األساسي الفائدة سعر مؤشر

 ودیعة تسعیر یتم بینما الفضلي، الفائدة سعر أو األساسي الفائدة أساس على ممنوح قرض تسعیر مثال

                                                
 :، ص2008، دار المسیرة  للنشر والتوزیع، عمان، األردن، أحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة: البنوك اإلسالمیةمحمد محمود العجلوني،  1

427. 
 .20: ، ص2005، بیروت، لبنان، 2، الجزء  IIموسوعة بازل- دلیلك إلدارة المخاطر المصرفیةد المصارف العربیة، اتحا 2
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، إعادة التسعیر تاریخ قبل المؤشرین هذین بین العالقة تتبدل أن یحدث حیث لیبور، مؤشر على أساس

 .وتلك الودیعة القرض هذا بین الفائدة هامش انخفاض أو ارتفاع إلى یؤدي مما

تاریخ  قبل قرضه قیمة یسدد بأن للمقترض حق إعطاء عن الناتجة المخاطر هي: رالخیا مخاطر .4

 الجهة تقرر ثم ،حق االستدعاء مع محددة تعاقدیة بفائدة دین سند بشراء مثال البنك یقوم االستحقاق، كأن

 الجاري الفائدة سعر في انخفاض حصول لدى االستحقاق قبل قیمته سداد السند لهذا المصدرة المقترضة

 إلعادة توظیف اضطراره نتیجة الفائدة عائد في نقصا یواجه سوف البنك فإن الحالة وفي هذه ،السوق في

 .أقل بفائدة أخرى مجاالت في السند هذا قیمة

  الفائدة أسعار مخاطر لقیاس المستخدمة النماذج: الفرع الثاني

وتحدید تأثیر هذه التقلبات  ،هناك العدید من الطرق التي یمكن استخدامها لقیاس مخاطر سعر الفائدة

  : على أرباح البنك وسنعرض الطرق التالیة

 نموذج تحلیل الفجوة: أوال

والخصوم یقوم هذا النموذج على قیاس اتجاه ومدى عدم تطابق األصول : مفهوم الفجوة وأنواعها - 1

 بحساب البنك ، ویقوم)اآلجال(أو فجوة االستحقاق ) مبالغ( عدم التوافق بین الفجوة التمویلیةمن خالل  اسواء

 إلعادة المناسب التوقیت على لالستدالل زمنیة فترة لكل األصول والخصوم بین في الفرق المتمثلة الفجوات

  1.األصول والخصوم تسعیر

الفرق بین األصول الحساسة لتقلبات سعر الفائدة والخصوم الحساسة لتقلبات "بأنها  كما تعرف أیضا

   *."سعر الفائدة وتنشأ نتیجة لعدم التوافق بین مبالغ وآجال كل منها

البنك من الفوائد المحصلة من األصول والفوائد  فجوة إعادة التسعیر من الفرق بین إیرادات أوتنش

فترة زمنیة معینة، أي أن الفجوة تسلط الضوء على قیاس التغیر في صافي  المدفوعة على الخصوم خالل

  2.إیرادات البنك من الفوائد نتیجة للتغیر في معدالت الفائدة في مختلف الفترات االستحقاقیة

 األصول كانت فإذا الفائدة، أسعار تجاها األصول والخصوم حساسیة درجة أیضا الفجوات وتسمى 

 تكون نفسها الفترة ضمن تسعیرها أعید التي كالودائع الحساسة الخصوم من أكبر كالتسهیالت الحساسة

 من سیزید الفائدة أسعار فارتفاع وعلیه قیمة الخصوم، من أكبر األصول قیمة تكون حیث موجبة، الفجوة

 عندما سالبة الفجوة الفائدة سیخفض من أرباح البنك وتكون سعر انخفاض أما الفوائد، من البنك إیرادات

                                                
1 R.Vaidyanathan, Asset-liability management: Issues and trends in Indian context, ASCI Journal of 
Management, 2009, p;44 

، الفائدة بأنها األصول القابلة إلعادة التسعیر في ضوء حساسیتها لسعر الفائدة وتشمل األوراق المالیة قصیرة األجلعرف األصول الحساسة لسعر ت *

القروض واألوراق المالیة ذات سعر الفائدة المتغیر أو العائم، بینما تعرف الخصوم الحساسة لسعر الفائدة بأنها الخصوم القابلة ، القروض قصیرة األجل

فیر تسعیر في ضوء حساسیتها لسعر الفائدة وتشمل القروض من البنك المركزي والبنوك التجاریة األخرى واتفاقیات إعادة التسعیر، حسابات التو إلعادة ال

لمتغیرة أو ا قصیرة األجل ذات األسعار المتغیرة والعائمة، الودائع التي تعدل أسعار فائدتها بصفة یومیة أو خالل أیام، الودائع ذات أسعار الفائدة

 .العائمة، أي خصوم أخرى ذات سعر فائدة متغیر أو عائم
2 R.Vaidyanathan, op.cit, p;44 
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 أسعار في زیادة أي ستؤدي الحالة هذه وفي الحساسة، األصول قیمة من الحساسة أكبر الخصوم قیمة تكون

ونلخص  1.حصحی والعكس البنك أرباح انخفاض وبالتالي الفائدة، من هامش البنك إیرادات النخفاض الفائدة

  :ذلك في الجدول التالي

  الفجوات على األرباحتأثیر نوعیة  ):5(جدول رقم

  نخفاض أسعار الفائدةإ  رتفاع أسعار الفائدة إ                  

  نخفاض األرباحإ  رتفاع األرباح إ  موجبة الفجوة 

  رتفاع األرباحإ  نخفاض األرباح إ  سالبة الفجوة 

  ال تأثیر على األرباح  ال تأثیر على األرباح  صفریةالفجوة 

  :باالعتماد علىمن إعداد الباحثة : المصدر

P.Sheela,Tejaswini Bastray, Asset-Liability-Management– A Comparative Study of a Public 
and Private Sector Bank, journal of business and management, Volume No VIII, January – 2015, Issue 
– 1, P:38 

 تحدث الفجوة الموجبة: 

  الموارد االستخدامات أقل من أجل استحقاقأجل استحقاق  إذا كان. 

  الموارد  تتغیر أسعار الفائدة على االستثمارات بمعدالت أسرع من تغیر أسعار الفائدة على عندما

غیر  فيمعدالت الفائدة في ارتفاع مستمر، و إذا كانت :صالح البنك فيالموجبة  وتكون الفجوة .المالیة

 .مستمر الفائدة في انخفاضمعدالت  إذا كانت صالح البنك

 تحدث الفجوة السالبة: 

  االستخدامات أجل استحقاق الموارد أقل من أجل استحقاق إذا كان. 

  االستثمارات تتغیر أسعار الفائدة على الموارد بمعدالت أسرع من تغیر معدالت الفائدة عن عندما. 

 : وتكون الفجوة السالبة

 وقام، %8 بمعدل فائدة أشهر 3 البنك على قرض لمدة حصل مثال إذا: غیر صالح البنك في 

فعند استحقاق  ،معدالت الفائدة في ارتفاع وبفرض أن ،%9 بإقراض هذا القرض لمدة سنة وبمعدل فائدة

سالبة  وبذلك یكون لدینا فجوة األول، ونرد القرض %10 قوم باقتراض قرض آخر بمعدل فائدةیالقرض 

  .%)1- (مقدارها 

  وبذلك نستنتج كانت معدالت الفائدة في انخفاض على الموارد المالیة في حال :البنكصالح  في:  

  على موارد مالیة طویلة األجل  فمن األفضل للبنك الحصول تمیل أسعار الفائدة لالرتفاع عندما

 .موجبة وتوظیفها في استثمارات قصیرة األجل أي فجوة

  ألفضل للبنك الحصول على موارد قصیرة األجل ا من ،معدالت الفائدة لالنخفاض تتجه عندما

  .تحدث الفجوة السالبة لتمویل استثمارات طویلة األجل، وهنا

                                                
1 Rose, Sylvia, and Hudgins, Bank Management &Financial Services, Boston, 2007, p: 216 
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عن طریق ضرب قیمة الفجوة في  ،یتم إیجاد التغیر في أرباح البنك نتیجة التغیر في أسعار الفائدة

ویسمى صافي الدخل النقدي من الفوائد الناتج من الفرق بین إیرادات  ،1مقدار التغیر في أسعار الفائدة

  2:ومصروفات الفوائد، ویمكن التعبیر عن صافي إیرادات البنك بالعالقة التالیة

  الفجوة = صافي دخل الفوائد × سعر الفائدة  

  . قیمة الخصوم الحساسة لسعر الفائدة - قیمة األصول الحساسة لسعر الفائدة )= وحدة نقدیة( الفجوة

یعطي هذا المقیاس فكرة جیدة عن حجم العملیات بالوحدة النقدیة والالزمة لغلق هذه الفجوة، خاصة  

جل الحصول على األموال الالزمة إلزالة هذه أإذا كان لدى البنك مصادر تمویل محدودة في السوق من 

   3.وةالفج

  . قیمة الخصوم الحساسة لسعر الفائدة ÷قیمة األصول الحساسة لسعر الفائدة ) = نسبة( الفجوة

مة بین األصول والخصوم الحساسة، وهو مفید في معرفة ءاس یعطي الحجم النسبي لعدم المواهذا المقی

حدود الخطر الذي یتعرض له البنك ومدى استعداده لتحمل هذا الخطر، في هذه الحالة إذا كانت النتیجة 

العالقة بین التغیرات في أسعار الفائدة وبین األرباح عالقة طردیة، أما إذا كانت النسبة  فإنأكبر من الواحد 

حد فالعالقة عكسیة، وفي حالة النسبة تساوي الصفر قال تأثیر لتغیرات أسعار الفائدة على أرباح أقل من الوا

   4.البنك

   5:كما یستخدم البنك مؤشر آخر لتحدید وحساب الفجوة الحساسة لسعر الفائدة

  .حجم البنك ÷) الخصوم الحساسة - األصول الحساسة = (حساسیة الفجوة لسعر الفائدة 

البنك مثال بإجمالي أصوله، وهذا المقیاس یعطي اإلدارة فكرة جیدة عن مدى حجم  یتم قیاس حجم

وعند جمع هذا المقیاس مع التقدیرات الخاصة بأثر تغیر أسعار الفائدة على  ،المخاطرة على أسعار الفائدة

 ض لهیتعر  صافي الدخل من الفوائد فهما یمثالن عندئذ األساس الخاص بحساب درجة الخطر المحتمل أن

  . المال رأس

یتضح أن فجوة األموال تستخدم في الغالب لقیاس مخاطر سعر الفائدة خالل فترة ال تزید عن سنة، و 

  .أي ألجال قصیرة

  

  

  

                                                
 178:محمد سعید السمهوري، مرجع سابق، ص 1

2 B. Charumathi, op.cit, p:3 
 76: السید صالح سلیمان، مرجع سابق، صحسن  3
 176: محمد سعید السمهوري، مرجع سابق، ص 4

5 Peter S, Rose, Commercial Bank Management , fourth Edition, Mc Graw.Hill, International Edition, 1999, 
p:221 



 

 135 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

   الفجوة احتساب خطوات - 2

  1:التالیة الخطوات تتبع الطریقة هذه بموجب

 على  الفائدة تقلب سعر تجاها الحساسیة  ذات المیزانیة خارج وحسابات الخصوم األصول بنود توزع )1

 .تسعیرها إلعادة طبقا أو البنود هذه استحقاق لتواریخ طبقا زمني وذلك جدول

 یقع التي قیمة األصول من محتملة، التزامات تشكل التي المیزانیة خارج وبنود الخصوم بنود تنزل )2

 تكون قد والتي بالفجوة یعرف ما إلى وذلك للوصول الزمنیة الفترة نفس في تسعیرها إعادة أو ،استحقاقها

  . سلبیة أو إیجابیة

 الفجوة احتساب خالل من وذلك ،زمنیة فترة كل في (Cumulative Gap)التراكمیة  الفجوة تحتسب )3

 .السابقة الفترات في الفجوات مجموع إلیها مضافا الفترة بهذه الخاصة

 الحساسیة المیزانیة ذات خارج وبنود الخصوم بنود قیم تجاوز بمعنى سلبیة، الفجوة نتیجة كانت إذا )4

 نفس في الواقعة الفائدة سعر تجاه مخاطرا الحساسیة ذات األصول بنود قیم عن الفائدة سعر مخاطر تجاها

 .البنك إیرادات قیمة في تدني إلى یؤدي سوف معدالت الفائدة في ارتفاع أي أن یعني فذلك الفترة،

 تقلب مخاطر تجاهاالحساسیة  ذات األصول بنود قیم تجاوز بمعنى إیجابیة، الفجوة نتیجة كانت إذا )5

 أي فإن الفائدة، سعر تقلب تجاها ذات الحساسیة المیزانیة خارج وبنود االلتزامات بنود قیم الفائدة، سعر

 . البنك إیرادات قیمة في تدني إلى ایؤدي أیض سوف الفائدة معدالت في انخفاض

 زمنیة خانة في كل المتراكمة الفجوات ضرب طریق عن یتم اإلیرادات في التدني قیمة احتساب إن )6

 اعتمدته الذي المعدل وهو %2 افتراضي نسبته بمعدل الناتج ضرب ثم ،الخانة لهذه الزمنیة الفترة بمتوسط

 أخرى مرتفعة معدالت اعتماد للبنوك یمكن المعدل هذا إلى باإلضافة ،الفائدة سعر مخاطر لقیاس بازل لجنة

 .الخاصة أموالها على وبالتالي إیراداتها على الفائدة سعر في التقلب لقیاس أثر

 إجراء یتم وكذلك ،الفائدة بسعر تتأثر التي بالعملة الوطنیة المعنونة للبنود الفجوة بواسطة التحلیل یتم )7

 جنیه ورو،أ األمیركي، الدوالر :التالیة الرئیسیة العمالت من حدى على عملة كل لبنود ذاته التحلیل

 .التحلیل هذا إجراء بتاریخ عملة وطنیة إلى بعد تحویلها وذلك سویسري، وفرنك یاباني ین إسترلیني،

 : سلبیات نموذج الفجوة - 3

 القیمة على العتماده یعود ذلكو السوقیة لألصول والخصوم،  في القیمة النموذج التغیر هذا یتجاهل - 

 فإن وبالتالي التكلفة، أو التاریخیة قیمتها على تعتمد األصول والخصوم نأب تعني والتي محاسبیا، الدفتریة

 2.الفائدة كلفةت أو الفوائد من الحالي الدخل على فقط یؤثر الفائدة سعر

                                                
1. Basel committee on banking supervision, Principles For the Management and Supervision of Interest Rate 
Risk, Bank For International settlement July 2004, p:27 
2 R.Vaidyanathan, op.cit,p:44 
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 تسعیر إعادة مشكلة ذلك عن وینتج ألصول والخصوم،االستحقاق  الزمنیة الفترات النموذج هذا یحدد ال - 

 یعني مما الفترة، تلك نهایة في الخصوم الحساسة تسعیر یتم بینما معینة، زمنیة فترة بدایة ألصول فيا

 الفائدة سعر في بالتغیرات یتأثران ال أنهما أي ألصول والخصوم،ا من كل على التسعیر إعادة ثرأ تفاوت

  1.المشكلة تلك على التغلب أمكن كلما الزمنیة الفترة قصرت وكلما نفسه، بالمقدار السائدة

تقوم طریقة الفجوة بالتركیز فقط على فجوة البنود الحساسة لسعر الفائدة دون ربطها بكل من فجوة   - 

 .األصول غیر الحساسة غیر االیرادیة وفجوة األصول غیر الحساسة االیرادیة، وفجوة سعر الصرف

العالقة تتجاهل الفجوة معامل المرونة اإلحصائي لبنود األصول والخصوم، أو بمعنى أخر تتجاهل  - 

  2.اإلحصائیة بین التغیر في أسعار الفائدة والتغیر في بنود األصول والخصوم

 من األصول والخصوم مختلفة أنواع تسعیر إعادة لحاالت أمثلة - 4

 تسعیر األصول إعادة تتم متى توضیح أجل من زمنیة خانات إلىللبنك  العمومیة المیزانیة تقسم

 أحد األصول استحقاق أجل یحین عندما التسعیر إعادة ویتم ،)لكلیهما الفائدة سعر یتغیر عندما( والخصوم

هو  تعاقدیة مثلما شروط على بناءا المتغیر السعر عند اختالف أو )استبدالها یتم قد ثم ومن( الخصوم أو

 البنوك بین القروض على السائد الفائدة على سعر أو ،اللیبور سعر على المبنیة للخصوم بالنسبة الحال

  3:الفجوة تحلیل التسعیر باستخدام إعادة مخاطرة وتقاس، )هامش زائد (األوروبیة

 إن حیث المبلغ، أصل یسدد عندما تسعیرها أعید قد أنها الثابتة األسعار ذات والخصوم األصول تعد 

  .جدید بسعر وغالبا استبداله یتم أن یجب هذا المبلغ أصل

 المبلغ تسعیر إعادة تتم االستحقاق، عند كامال المبلغ أصل دفع یتم الذي الثابت السعر ذو القرض 

 المبلغ أصل دفع یتم الذي الثابت السعر ذو القرض، أما القرض استحقاق یحین عندما كامال األصلي

 سداد لجدول وفقا المبلغ أصل من المتبقي الرصید تسعیر إعادة تتم الوقت بمرور دفعات على

  .القرض

 أصل تسعیر إعادة تتم االستحقاق عند كامال المبلغ أصل دفع یتم الذي المتغیر السعر ذو القرض 

 مسمى تحت الفجوات جدول في ذلك ویوضح ،التسعیر إعادة تواریخ من تاریخ كل في كامال المبلغ

 المتغیر السعر ذو القرض، أما فقط التالي التسعیر إعادة تاریخ في المبلغ أصل كامل تسعیر إعادة

 أصل من المتبقي الرصید تسعیر إعادة تتم الوقت بمرور دفعات على المبلغ أصل دفع یتم الذي

                                                
 الدخل وصافي األردنیة التجاریة المصارف في الفائدة لسعر الحساسة والمطلوبات الموجودات تسعیر إعادة فجوة بین العالقةالنوایسة،  عناد عماد 1

، 2009 عمان، والمصرفیة، المالیة للعلوم العربیة األكادیمیة، واإلداریة المالیة العلوم كلیة، المصارف تخصص فلسفة، أطروحة دكتوراه ،الفوائد من

 .24: ص
دكتوراه  أطروحة، التجاریة المصریةاستراتیجیات إدارة مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بأصول وخصوم البنوك عبد العاطي الشین محمد منسي،  2

 .123: ، ص1997فلسفة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة، 
 15:بروم، مرجع سابق، ص كارال 3
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 إعادة مسمى تحت الفجوات جدول في ذلك ویوضح التسعیر، إعادة تواریخ من تاریخ كل في المبلغ

 .فقط التالي التسعیر إعادة تاریخ في المبلغ أصل رصید تسعیر

 استحقاقها أجل یحین عندما تسعیرها یعاد أنه اعتبار على االدخاریة الودائع.  

 الفجوة لنوعیة وفقا الفائدة أسعار لتخفیض مخاطر المتبعة األسالیب - 5

المترتبة على التقلبات في أسعار  مخاطرال لتخفیض مختلفة لتجنب أو أسالیب عادة البنك یستخدم

  1:التالیة األسالیب بإتباع أحد یقوم حیث الفائدة،

 یلي ما خالل من الفائدة ألسعار الحساسة األصول حجم زیادة:  

 المتغیرة المعدالت ذات القروض حجم زیادة. 

 اآلجل طویلة المالیة باألوراق متغیر معدل ذات تجاریة قروض استبدال. 

 باستثمارات القصیر جلاأل في استحقاقها عند استبدالها یمكن التي جلاأل قصیرة االستثمارات زیادة 

  .منها أكثر ربحیة ذات

 یلي ما خالل من الفائدة ألسعار الحساسة الخصوم تخفیض: 

 بخصوم اآلجل قصیرة أصولها تمویل للبنوك یتیح مما ،نسبیا اآلجل طویلة إیداع شهادات إصدار 

 .القادمة الفترة خالل الفائدة أسعار في ارتفاع أي من البنوك تستفید وبالتالي اآلجل، طویلة

 بهذا اآلجل طویلة أصولها تمویل البنوك تستطیع ال حیث جلاأل قصیرة االقتراض عملیات تقلیص 

  .الفائدة أسعار ارتفاع حالة في الفائدة سعر مخاطر وتتجنب التمویل، من النوع

 تختلف بینهما طبیعة الفجوة - تعتمد هذه الطریقة على اتفاق بنكین: طریقة مبادلة أسعار الفائدة - 

  . تقلبات في أسعار الفائدةعلى مبادلة مدفوعات الفائدة التي ترتبت على حدوث ال

 فترات االستحقاق بین جانبي األصول والخصوم، غیر أن هذه الطریقة تواجه مشاكل في  مساواة

  2:التطبیق العملي والسبب هو أن

  ن أل ،وال یستطیع البنك توظیفها جمیعا في أصول قصیرة األجل ،غلبها قصیرة األجلأودائع البنك

 .العائد سیكون منخفض

  المتغیرة لبنود المیزانیة وتنوع طبیعة التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة من وٕالى البنكالطبیعة. 

  طبیعة فرص االستثمار المتاحة أمام البنك والتي تختلف فتراتها الزمنیة حسب نوع األصول

  .المستثمرة

  (Income Simulation Model)  :الدخل محاكاة نموذج: ثانیا

فجوة االستحقاق أو فجوة األمد مع  على الحاسب اآللي تستخدم معادالتهي برامج یتم تشغیلها 

كما تتفاوت نماذج المحاكاة من جداول العرض البسیطة إلى النماذج المعقدة جدا ، 1اختالف في المدخالت
                                                

 .27: النوایسة، مرجع سابق، ص عناد عماد 1
 .183: محمد سعید السمهوري، مرجع سابق، ص 2
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التدفق النقدي من األصول والخصوم التعاقدیة، تنبؤات بدیلة ومن أمثلة مدخالت  لحاسب اآللي،المستندة ل

حیث یتم قیاس مخاطر سعر الفائدة من خالل محاكاة أداء خطط البنك في ظل سیناریوهات ، ألسعار الفائدة

   .بدیلة، ثم تقدیر التقلبات الناتجة في دخل الفائدة الصافي، وغیر ذلك من المتغیرات المستهدفة) مشاهد(

 من بمجموعة البنك زودی إذ الفائدة، أسعار تغیر لمخاطر البنك تعرض مدى النموذج هذا ویقیس

 على الفائدة تغیر ألثر سیناریوهات عدة عمل طریق عن التوقعات تلك بین ویقارن لإلیرادات، التوقعات

 حساسیة وتحلیل من قیاس ومقارنتها التوقعات تلك البنوك في إعداد ویمكن مدیرو المتوقعة، البنك إیرادات

وٕاذا ما أرید تصمیم المحاكاة فإنه البد من توافر ، 2.الفائدة ألسعار والمحتملة المتوقعة للتغیرات الدخل

خارطة الحسابات، بیانات عن االستحقاق وٕاعادة التسعیر، مشاهد أسعار الفائدة، : مجموعة من البیانات مثل

  .جداول التسدیدات قبل االستحقاقمنحنیات العائد، 

الفجوة، یكمن في أن أسلوب  تحلیل محاكاة وأسلوبال أسلوباالختالف بین  أنفي القول  ونخلص

 والتأثیرات المستقبلیة البدائل إلى ینظرإعداد سیناریوهات یتم تصمیمها، و  التوقعات في یعتمد على المحاكاة

 خالل من وذلك والخصوم، األصول إلدارة تستخدم مستقبلیة نظرة ذات أداة یعتبر وبالتالي لها، الممكنة

 للبنك الراهن الوضع على بدقة الفجوة یركز أسلوب الحال، أما علیه سیكون لما مختلفة سیناریوهات عمل

  .احالی لها یتعرض التي المخاطر ومستوى

  : یلي ما إلى یحتاج الدخل محاكاة نموذج تطبیق البنك یستطیع ولكي

 .الفائدة ألسعار المختلفة السیناریوهات نتیجة البنك مخاطر واتجاه حجم فهم من یمكن قیاس نظام - 

 التسعیر، وٕاعادة االستحقاق وتواریخ المعلومات، وحجم دقة لقیاس وسهال مستقرا النظام یكون أن - 

 .والخیارات

 . الفائدة ألسعار الحساسة الحرجة المتغیرات على التركیز - 

  (Duration GAP) أو فجوة األمد (Duration Model)الزمنیة  الفترة تحلیل نموذج: ثالثا

في القیمة  االنخفاضقیاس  وتعني حساسیة المحفظة لتغیرات أسعار الفائدة تقیس الفجوة الزمنیة مدى

 األشخاص تعد المدة المعدلة مقیاسا یتقنه، و %1 السوقیة لمحفظة البنك كمتوسط لتغیر الفائدة المرجح بنسبة

 3.في السندات وهو مقیاس لحساسیة القیمة السوقیة لمحفظة البنك لتغیرات أسعار الفائدة الذین یستثمرون

الفائدة، ألنه  سعر لتغیر والخصوم األصول حساسیة مدى لقیاس مقیاس مهم الزمنیة الفترة نموذج یعد

  4.للتدفقات النقدیة واستحقاق األصول والخصوم الزمنیة یأخذ بعین االعتبار الفترات

                                                                                                                                                   
 .131 :عبد العاطي الشین محمد منسي، مرجع سابق، ص 1
 29: النوایسة، مرجع سابق، ص عناد عماد 2

3 S. S. Satchidananda, D N Prahlad, op.cit, p:4  
4 R.Vaidyanathan, op.cit, p:44 
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 إدارة خالل من وذلك ماكاولي، فریدریك العالم قبل من 1938 الزمنیة سنة الفترة تحلیل مفهوم ظهر

 التوازن نقطة معرفة أراد كما السندات، من النقدیة التدفقات توقیت قیاس ماكاولي أراد حیث السندات، محافظ

 سعر لمعدل یحصل عما النظر بغض متغیر عملیا غیر السند عائد بقاء یكون بحیث بعدها تأتي التي

  1.الفائدة

 خالل من والدخل والخصوم لألصول السوقیة القیمة على التغیر نسبة ثرأ قیاس النموذج هذا في یتمو  

 لیحسب الزمنیة الفترة مقیاس استخدام یتم كما األسعار، في للتغیر تایلور سلسلة على هحساب في عتماداال

 الواردة للتدفقات الزمنیة الفترات ارتباط عدم أو الفجوة خالل من یظهر الذي الخطورة معدل منفصل بشكل

 وقد الفائدة، سعر لمعدل األجل طویلة المخاطر مقاییس أفضل من الزمنیة الفترة مقیاس ویعتبر، والصادرة

 لمعرفة الوحید والحل المقیاس هي األداة تلك نأب الثمانینات منتصف في المالیین الخبراء بعض شعر

  .الفائدة سعر لمخاطر التعرض

 هذه تسعیرها، وتعتبر إعادة تتم أن قبل والخصوم األصول بها تبقى التي الزمنیة النموذج، الفترة ویقیس

 الزمنیة الفترة تحلیل ویزود هذا انجازها، یتم حتى والخصوم األصول بین الفجوة تحلیل من تعقیدا أكثر األداة

 ولیس اقتصادیا مقیاسا تعدو  البنك، لها یتعرض التي البنكیة المخاطر لمعدل وحید بمقیاس المخاطر مدیر

  .الفجوة لتحلیل بالنسبة الحال هو كما اإلیرادات محاكاة وتحلیل محاسبیا مقیاسا

إلدارة مخاطر  1980على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالیة خالل  الفترة الزمنیةاعتمد تحلیل 

ولكل أسلوب نقاط قوة ونقاط ضعف  ،أسعار الفائدة، وكانت تستخدم جنبا إلى جنب مع نموذج تحلیل المدة

 ،جال أسعار الفائدةعرض بالموازاة التحوالت في هیكل آی اواحد اخاصة بها، ویلخص تحلیل المدة، رقم

نه یتناول التعرض لتغیرات هو أكثر تعقیدا وأقل قابلیة للتطبیق، فإ ةالفترات الزمنیتحلیل أن م من على الرغو 

   2.جال أخرى، ویقیم أیضا التعرض ألكبر تشكیلة متنوعة لتحركات هیكل األمدهیكل آل

 وتأثیرها الفائدة سعر حساسیة مدى لقیاس هو أداة الزمنیة الفترة أن نموذجیمنكن القول مما سبق ذكره 

 ال نهأكما  ،البنك أصول وخصوم التي تشكل االستثماریة المحفظة على وبالتالي ،المالیة األدوات سعر على

  .للنقود الحقیقیة القیمة أیضا یعكس وٕانما الفائدة، سعر لتغیرات جلاأل طویلة األخطار فقط یتضمن

 متوسط الطریقة هذه بینت :(Average Duration)د األم متوسط احتساب بواسطة التحلیل طریقة .1

 أداة كل قیمة یصیب الذي التغیر مدى كما تبین الفائدة، سعر لتقلب معرضا البنك فیها یبقى التي المدة

 .السوق في الفائدة سعر على یطرأ الذي نتیجة التغیر للبنك االقتصادیة القیمة وكذلك ،مالیة

                                                
  .32: ، صالنوایسة، مرجع سابق عناد عماد 1

2  B. Charumathi, op.cit, p:3  
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   1:وفق المعادلة التالیة )Macaulay Duration( ماكولي ویمكن التعبیر عن أمد

D =∑t
i=1 [Sn × n ÷ (1+i)n] ÷ ∑t

i=1[
 Sn ÷ (1+i)n] 

Sn / (1+i)n  تمثل القیمة الحالیة للتدفق النقدي 

D : أمد السند  

Sn :التدفق النقدي المتوقع  

i : الفائدة معدل 

n :فترة الحصول على التدفق النقدي المتوقع  

  :التالیة الخطوات وفق األمد متوسط یتم احتسابمن خالل المعادلة السابقة نستنتج أنه 

 .الفائدة بسعر تتأثر مالیة أداة كل أمد یحتسب .1

  الفترة× ) وحدة نقدیة(القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة = األمد المرجح

 الحالیة القیمة مجموع ÷ المرجح األمد مجموع = )سنة( (Average Duration)األمد متوسط -أ

  النقدیة  للتدفقات

 حیث ،الفائدة سعر في تغیر نتیجة قیمته لتغیر امعرض السند فیها یبقى التي األمد الفترة متوسط یمثل

   .المدة هذه انقضاء بعد التأثر هذا ینتفي

  )التعاقدیة الفائدة + 1(÷  المرجح األمد =  (Modified Duration)المعدل  األمد -ب

 الفائدة سعر تغیر نتیجة االسمیة للسند القیمة على یطرأ الذي للتغیر المئویة النسبة المعدل، األمد یمثل

  .%1أو أساسیة نقطة بمئة

 : في األصول والخصوم داخل وخارج المیزانیة  *یحتسب متوسط األمد ألرصدة األدوات المالیة الواردة .2

أو التي تتأثر بسعر الفائدة على  ،عن طریق حساب قسمة مجموع األمد المرجح لكافة البنود المعرضة

  2:القیمة الدفتریة لهذه األدوات

 )سنة(متوسط األمد لمحفظة الخصوم  - ) سنة(متوسط األمد لمحفظة األصول= فجوة األمد 

 :حیث أن

مجموع القیمة الدفتریة / مجموع األمد المرجح لبنود األصول ) = سنة( متوسط األمد لمحفظة األصول

  .لبنود األصول

مجموع القیمة الدفتریة / مجموع األمد المرجح لبنود الخصوم ) = سنة( متوسط األمد لمحفظة الخصوم

  .لبنود الخصوم

                                                
  .125: عبد العاطي الشین محمد منسي، مرجع سابق، ص 1

ریخ استحقاق حساب متوسط األمد لكل بند من بنود األصول التي لها تاریخ استحقاق ولها تدفقات نقدیة داخلة، كذلك بالنسبة لبنود الخصوم التي لها تا *

 .وتدفقات نقدیة خارجة ویتعلق األمر ببنود كافة المیزانیة التي تتأثر بسعر الفائدة
 .126: ، صعبد العاطي الشین محمد منسي، مرجع سابق 2
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   1:سلبیات النموذج .3

 المدیرون یتخذ عندما ذلك ویحدث وتشتتها،من تذبذب اإلیرادات  الزمنیة الفترة نموذج استخدام یزید )1

 یزود النموذج مستقبلیة، وال محاسبیة فترات في المتوقعة األخطار لتقلیل واحدة محاسبیة فترة في خطواتهم

 الزمنیة الفترة مقیاس فإن أخرى وبعبارة األخطار، تلك لطبیعة الزمنیة االنتقالیة الطبیعة عن بالمعلومات

 الفائدة ارتفعت ما إذا )الملكیة حقوق( األسهم محفظة في %5 مقداره انخفاض من سنعاني بأننا مثال یخبرنا

 تدفقات أو العام هذا بتدفقات االرتباط عدم عن ناجما التغیر هذا كان إذا ما یظهر ال ، ولكنه%2 بمقدار

 تغیر عن الناجمة األخطار وكمیة بمقدار تخبرنا محفظة األسهم حساسیة فإن وبالتالي األخرى، السنوات

 .التغیرات تلك حدوث بتوقیت تخبرنا ال ولكنها السائدة، الفائدة سعر

 أهم من هذا أسعار الفائدة، ویعتبر مخاطر لقیاس ساكنا وثابتا الزمنیة الفترة مقیاس نموذج یعتبر )2

 معلومة المستقبلیة التدفقات أن المقیاس یفترض حیث بالمرونة، یتسم في عالم تطبیقه ظل في مشكالته

 األصول من التدفقات النقدیة یتم معرفة الظروف أفضل ففي صحیح، غیر عملیا ذلك ولكن ،للبنك جیدا

 سعر تغیر من المخاطر حساب یمكن مستقبال، ولذلك علیه كونست مما ولیس الیوم الممتلكة والخصوم

 والظروف اإلستراتیجیة والخطط والتسویق والمنتجات والمنافسة مخاطر السوق عرفت اله أن غیر الفائدة،

 .ومستویاتها والخصوم األصول على ستؤثر التي االقتصادیة

 .الفائدة سعر في الكبیر االرتفاع حالة في النموذج هذا دقه عدم )3

 المنتجات أي بسعر الفائدة، والمحكومة المدارة للمنتجات الزمنیة الفترة مقیاس نموذج حساب یصعب )4

 الفردیة القروض على الزمنیة الفترة نموذج مقیاس تطبیق الصعب من هأن حیث فائدة، بسعر تدار التي

 .والودائع

 للدخل والمحاكاة نموذج الفجوة ففي العائد، منحنى انتقال توازي على الزمنیة الفترة مقیاس نموذج یعتمد )5

 نفسه، بالمقدار المالیة األدوات من ألي االستحقاقات على جمیع یؤثر نادرا ما الفائدة سعر في التغیر فإن

 التوازي تفترض عدم التي الفائدة بسعر التغیر تنبؤات واستیعاب بسهولة التكیف نموذج المحاكاة ویستطیع

 هذه مع التكیف أن نالحظ بینما من االستحقاقات، لعدد فائدة معدالت عدة باستخدام العائد منحنى بانتقال

 عادة العائد بمنحنى لالنتقال التوازي فرض یؤدي ما وغالبا سهال، الزمنیة لیس الفترة نموذج في التغیرات

 طویلة یتأثر بالتغیرات الزمنیة الفترة مقیاس أن حیث اآلجل، طویلة الفائدة سعر في التغیر إلى تضخیم

  األجل،

 سعر في والتغیرات الفائدة سعر باختالف أنه یختلف الزمن، حیث عبر الزمنیة الفترات مقیاس یتغیر )6

 نفسها، للتدفقات الزمنیة للفترة قیاسات عدة تتم بحیث النقدیة، وتوقیت التدفقات قیمة في والتغیر الخصم

یتغیر  ثابتین النقدي التدفق ومستوى الفائدة أسعار بقاء ، فمع)الزمنیة الفترة انحراف( هذه المشكلة وتسمى

                                                
 .36- 35: ، ص صالنوایسة، مرجع سابق عناد عماد 1
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 له لیس التغیر هذا نأب علما شهر، بعد للتدفق الحالیة القیمة تختلف إذ الزمنیة بمرور الزمن، الفترة مقیاس

 .أهمیة

 لفهم مثلاأل طریقةهو ال على أنه النموذج هذا إلى مؤیدوه ینظر النموذجعیوب  من الرغم وعلى

 أیضا یعكس وٕانما الفائدة، سعر لتغیرات جلاأل طویلة خطاراأل فقط یتضمن ال فهو الفائدة، سعر مخاطر

  .للنقود الحقیقیة القیمة

یعتبر أحدث أسلوب یستخدم لدراسة  (Cannonical Analysis):نموذج التحلیل القانوني: رابعا

  : العالقة بین جانبي المیزانیة ویعطي مؤشرات عن ثالث عالقات

 العالقة بین األصول والخصوم .  

 العالقة الداخلیة بین بنود األصول.  

 العالقة الداخلیة بین بنود الخصوم. 

متغیرات تابعة، وبذلك یختلف وأسلوب التحلیل القانوني یعتمد على مجموعة متغیرات مستقلة ومجموعة 

عن أسلوب االنحدار المتعدد الذي یعتمد على مجموعة من متغیرات مستقلة ومتغیر تابع واحد، ویستخدم 

ئدة، وكذلك هذا األسلوب لدارسة العالقة بین األصول الحساسة لسعر الفائدة مع الخصوم الحساسة لسعر الفا

حساسة لسعر الفائدة إلظهار عملیة الغیر ئدة مع الخصوم الحساسة لسعر الفاغیر العالقة بین األصول 

  .وكأداة جیدة لدراسة خطر سعر الفائدة في میزانیة البنك ،التناسق بین عناصر األصول والخصوم

حد المبادئ الخاصة أفي  2جاء في لجنة بازل : اختبارات الضغط إلدارة مخاطر سعر الفائدة: خامسا

اختبارات الضغط، على البنوك أن تقیس قابلیتها للخسارة في ظل ضغوط بإدارة مخاطر سعر الفائدة عن 

ن تأخذ في اعتبارها نتائج هذا القیاس عند وضع أو  ،السوق ویشمل القیاس تحلیل الفرضیات األساسیة

ومراجعة سیاساتها وحدود مخاطر سعر الفائدة، فعلى البنوك أن تقوم بتصمیم اختبارات الضغط بحیث تقدم 

وممكن أن تتضمن  ،ن أنواع الظروف التي تكون فیها استراتیجیات ومراكز البنك أكثر ضعفمعلومات ع

على مجلس اإلدارة و  ،طبیعیة في المستوى العام ألسعار الفائدةالغیر ریوهات الضغوط الممكنة للتغیرات سینا

   1.بدیلة للطوارئ أن یراجع بصفة دوریة تصمیم ونتائج مثل هذه االختبارات الخاصة بالتحمل وتتضمن خطط

 

 

 

 

                                                
 104:نبیل حشاد، مرجع سابق، ص 1
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  )خطوات تقویتها - األهداف - المفهوم( البنكیة إدارة مخاطر السیولة : المطلب الثالث

السیولة، وأصبح من الضروري مراقبتها وٕادارتها بطریقة سلیمة والكشف عن تتعرض البنوك لمخاطر 

الرئیسیة في نجاح البنوك وتنشیط حدوثها مبكرا، ومن األساسي معرفة أن هذه المخاطر وٕادارتها من العوامل 

   هاقیاسوطرق  وجاء هذا المطلب لتوضیح مفهوم مخاطر السیولة وأهداف إدارتها، دورها في تفعیل االقتصاد

  مفهوم مخاطر السیولة وأهداف إدارتها: الفرع األول

  )مفهومها، أسباب حدوثها( مخاطر السیولة: أوال

من مواجهة التزاماتها  البنوكاحتمال عدم قدرة "یتمثل خطر السیولة في : مفهوم مخاطر السیولة  )1

 1".حتى ولو كانت بحوزتها أصول ،في لحظة زمنیة معینة

وینشأ نتیجة لعدم  فهذا التعریف یبین خطر عدم القدرة على دفع التزامات البنك عند تاریخ استحقاقها،

نتیجة للسحب "تتعرض لهذا الخطر  البنوكفق تواریخ استحقاق الموارد واستحقاق االستخدامات، كما أن اتو 

مع  ،تحویلها إلى نقدیة بسرعةالمؤسسة المالیة إلى بیع أصولها بغیر المتوقع في النقدیة، والذي یؤدي ب

  2".انخفاض في قیمة هذه األموال

 تأمین صعوبة بسبب خسائر البنك تحمل إلى تؤدي قد التي المخاطر أنها السیولة كما تعرف مخاطر

 علیها یحصل التي األسعار من أعلى فوائد بأسعار األموال على للحصول البنك اضطرار أو مالیة، مصادر

 ،الخصوم استحقاق وتواریخ األصول استحقاق تواریخ بین المواءمة عدم بسبب وذلك ،الطبیعیة الظروف في

في هذه الحالة ترتبط مخاطر السیولة بالقدرة على تدبیر  ،متوقعة غیر خارجیة نقدیة تدفقات نتیجة أو

  . األموال بتكلفة معقولة

وتعد تواریخ استحقاق األصول والخصوم من أهم النقاط التي یجب اإلفصاح عنها، وذلك ألنها تقدم 

المالیة للبنك، وفي حالة المقابلة نظرة شاملة عن موقف السیولة في البنك، كما تقدم نظرة واضحة عن القدرة 

غیر السلیمة بین استحقاقات األصول والخصوم في فترات زمنیة معینة في المستقبل، خاصة في حالة 

هذا سوف یعطي مؤشرا خطرا لمستخدمي القوائم المالیة  فإنلقیمة األصول في هذه الفترة  الخصومتجاوز 

  . كو للبن

السیولة التمویلیة وسیولة : لمفهوم السیولة یعززان بعضهما البعض نهناك نوعان مختلفا وبصفة عامة

 میزانیتهسیولة التمویل هي قدرة البنك على تولید األموال عن طریق بیع األصول المحتفظ بها في ف ،السوق

یتم تحدید مركز السیولة لبنك معین بشكل و  ،العمومیة للوفاء بااللتزامات المالیة في غضون فترة قصیرة

 المتعاملینسیولة السوق هي قدرة أما  ،رئیسي من خالل حیازته للنقد واألصول األخرى المتاحة للبیع بسهولة

                                                
1 Michel Dubernet, op.cit , p75.  

  289 :ص ،2007، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریةاألسواق والمؤسسات المالیةنهال فرید مصطفى، السیدة عبد الفتاح إسماعیل،  2
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 إلى، ویمكن النظر على تنفیذ المعامالت في األسواق المالیة دون التسبب في حركة كبیرة في األسعار

  1.على أنها فوریة وذات مرونةسیولة السوق 

  :أسباب حدوث خطر السیولة )2

  2:تعزى مشكلة السیولة بالنسبة للبنك لعدة أسباب فیمكن أن یكون في الواقع من خالل

  اندفاع عمالء البنك في وقت واحد لسحب ودائعهم، نتیجة فقدان ثقتهم في البنك التي یمكن أن یكون

ولة ضعف التسییر لدى البنك، ومن ثم یتعین على البنك المفاضلة بین اعتبار السیأو  سببها المنافسة

  . وبین المقدرة على تحقیق اإلیراد

 من خالل أزمة ثقة من المؤسسات الناشطة في أسواق رأس المال اتجاه المؤسسة البنكیة المعنیة.  

  یعود الخطر إلى سبب خارج عن إرادة البنك، كأزمة سیولة عامة في السوق نتیجة ألزمة اقتصادیة

ف الخطر النظامي الذي یمكن أن یشكل األزمة العامة واسعة، والبنوك المركزیة في الدول المتقدمة تعر 

تغذي البنوك المركزیة السوق بالنقود المركزیة لتفادي حالة انكماش  من المحتمل أنفي السیولة، و 

  .االقتصاد

 كما یتعرض البنك لهذا الخطر إذا كانت في حوزته أصول صعبة التحویل إلى نقد في الوقت المناسب.  

 یولة مخاطر أخرى مثل الخسائر الناتجة عن عجز العمالء عن الدفع أو یكون مصدر مخاطر الس

نتیجة لتغیرات السوق، مما یثیر الشكوك حول قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، وهذا ما یحدث اندفاع 

  .لسحب الودائع

 3.التحول المفاجئ لبعض االلتزامات العرضیة إلى التزامات فعلیة 

 الكافیة السیولة توافر لضمان وخصوم البنك ألصول اإلدارة الجیدة هي السیولة مخاطر إدارةكما أن 

وتتمثل السیولة في  ،االستحقاق أجل حلول عند عملة، وبأیة لحظة أي في المستحقة بااللتزامات لوفاءل

  : عنصرین

  .حجم وكمیة السیولة المطلوبة لتغطیة االلتزامات منها - 

 .السیولةالسعر المعروض لتوفیر  - 

یمكن التعبیر عن تواریخ االستحقاق لألصول والخصوم بأكثر من طریقة، فمثال یمكن أن یتم عن 

  4.طریق الفترة المتبقیة حتى تاریخ إعادة السداد أو عن طریق الفترة األصلیة حتى تاریخ إعادة السداد

 األصول هما لسیولةل مصدران البنك لدى أن إذ ،معقدة عملیة السیولة مخاطر إدارة فإن وهكذا

 على الطلب لمواجهة للبیع قابلة استثمارات یمتلك البنك كان حال في اطرةلمخا تلك وتنخفض والخصوم،

                                                
1 Tamara Gomes, Natasha Khan, op.cit, p:37 

، الجزائر، ، رسالة ماجستیر، تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرةدور السوق النقدیة في تمویل االقتصاد الوطني دراسة حالة الجزائرفرید بن عبید،  2

  64: ، ص2005/2006
 60: ، مرجع سابق، صلمصرفي التقلیدي واإلسالميإدارة األصول ومخاطر التمویل في العمل ااتحاد المصارف العربیة،  3
 163: ، ص2003، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، "تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریةطارق عبد العال حماد،  4
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 عائد تحقیق یستطیع البنك ألن ،العائد تخفیض إلى یؤدي سائلة استثمارات هكذا امتالك أن غیر السیولة،

 وهذا الغیر من االقتراض فهو للسیولة الثاني المصدر أما األجل، الطویلة واالستثمارات القروض من أعلى

 من أعلى نسبا توظف فهي وبالتالي السیولة، على المتزاید الطلب تواجه عندما الكبیرة البنوك تفعله ما

   1.األعلى الربحیة ذات في القروض أصولها

   أهداف إدارة مخاطر السیولة: ثانیا

هو إیجاد خطة آلیة  والخصوم األصول لجنة تتابع أعمالها التي السیولة مخاطر إلدارة األول الهدف

 غیر السوق حاالت العمالء أو تصرفات من الناتجة للسیولة الحتیاج الطلب أو حین المتوقعة غیر للتغیرات

 الكبیرة والتغیرات واالتجاهات والمستویات الودائع أسعار والخصوم األصول لجنة تراقبكما  ،الطبیعیة

یجب أن  السیولة، أیضا متطلبات سیاسة مع اتساقها من للتأكد ،باستمرار تراجع التي الودائعتسویق  وخطط

  .دوري بشكل مراجعتها تتم طوارئ خطة والخصوم األصول لجنة یكون لدى

  2:كما نذكر عدة أهداف منها

 أساس یومي؛، على )سواء داخل وخارج المیزانیة العمومیة( الوفاء بجمیع التزامات التدفقات النقدیة 

 تجنب الحصول على األموال من السوق المالي بتكلفة مرتفعة، أو من خالل البیع القهري لألصول؛ 

 وعلى الرغم من أن تفاصیل إدارة السیولة ،تلبیة متطلبات السیولة القانونیة واالحتیاطي القانوني 

برنامج یتطلب  هفإن، هومخاطر  عملیاتهتبعا لطبیعة وتعقید  آلخر من بنكسوف تختلف  ومخاطرها

  :ما یليكشامل إلدارة السیولة 

 وضع وتنفیذ سیاسات سلیمة للتمویل؛  

 البنوكقیاس ومراقبة متطلبات السیولة في ق تقنیات وٕاجراءات فعالة لتطویر وتطبی.  

   السیولة مخاطر إدارة تقویه خطوات: الفرع الثاني

على لجنة إدارة األصول والخصوم أن تكون متطورة یتعین  البنك في مخاطر السیولة إدارة تكونحتى 

   3:قادرة على

 ؛توفیر حجم مناسب من السیولة لدى البنك لغایات التشغیل واالحتیاط والطوارئ بأقل التكالیف - 

 ؛حجم السیولة التشغیلیة الذي قد یحتاجه البنك في األمد القصیر وفي األمد الطویل تحدید - 

البنك من السیولة في حالة تغیر ظروف السوق والظروف وجود عدة طرق وبدائل لتوفیر احتیاجات  - 

 ؛االقتصادیة

                                                
 12:علي بدران، مرجع سابق، ص 1

2 Bank of Jamaica, , Liquidity Management, Standards of Sound Business Liquidity, 2005, p:3 
 البنوك في السیولة مخاطر إدارة في الممارسات أفضل تطبیق مدى: األردن في العاملة البنوك في السیولة مخاطر إدارةشاهر األعرج،  عدنان 3

 114: ، ص2010والعشرون،  الخامس العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة ، مجلةاألردن في العاملة
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ضح على احتیاجات البنك تحدید ومعرفة مختلف أنواع األزمات أو األحداث التي قد تؤثر بشكل وا - 

  ؛من السیولة وتؤثر سلبا على إمكانیة توفیر البنك لالحتیاجات النقدیة من مصادر الطوارئالتشغیلیة 

 ؛ظام إنذار مبكر كاف یمكنه من اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل حدوث المشكلةتوفر لدى البنك ن - 

ومعرفة  ة،الرشیدة التي یتعین على البنك القیام بها في حال حدوث أزمة سیولاالعتماد على القرارات  - 

 ؛بشكل طبیعي في ظلها التي یمكن للبنك االستمرار في العمل ةزمنیالالفترة 

 خالل تحلیل من توفیرها وسبل التمویلیة االحتیاجات لتحدید الضاغطة الظروف اختبارات إجراء - 

 .الفائدة أسعار مخاطر إدارة ممارسات طریق عن ذلك ویتم ،للمخاطر المعرضة والقیمة اإلیرادات

 السیولة  مخاطرطرق قیاس : الفرع الثالث

 االستحقاق لألصول آجال مواءمة السیولة مخاطر قیاس یتضمن :طریقة سلم االستحقاق: أوال

 آجال لتعدیل التحلیل هذا استخدام ثم ومن الموجودة، فجوات التمویل على التعرف أجل من وذلك والخصوم،

 لوجود والتخطیط التمویل، إعادة الحتیاجات الحاجة والتخطیط بحسب والخصوم األصول استحقاق

  1.الطوارئ حاالت لمواجهة السیولة من كافیة ومرونة احتیاطیات

واالستمرار في هذا النشاط قبل أن یتعرض للحالة الشدیدة  ،ولمعرفة الفترة المسموح العمل في ظلها

المتمثلة في عدم قدرته على مواجهة التزاماته، فعلى البنك تحدید تواریخ استحقاق الخاصة بالموارد 

ركز على اإلدارة الكمیة وتعتبر إدارة األصول والخصوم مجموعة فرعیة من إدارة المخاطر ت ،واالستخدامات

  2:لمخاطر السیولة على المستوى الكلي، حیث تشمل المجاالت الدراسیة المتمثلة في

 قیاس ومراقبة مخاطر السیولة وأسعار الفائدة بوضع أهداف العوائد وحجم العملیات. 

 والقدرة قیود السیولة، سیاسة القروض، نسبة كفایة رأس المال : تمویل والتحكم في قیود المیزانیة

 .على الوفاء بااللتزامات

 برنامج احترازي لكل من مخاطر السیولة وأسعار الفائدة.  

  :طرق أو مناهج لقیاس مخاطر السیولة هي ةوعموما هناك ثالث 

یتمثل في إعداد جدول یوضح الفرق بین المدخالت والمخرجات لألموال، : المتتالیةمنهج المآزق .1

 .على سیولة البنك، وتقدیر حاجات األموال في المستقبل وبالتالي یسمح بإعطاء صورة عامة

تتمثل في تجمیع عناصر األصول والخصوم من فترة زمنیة ألخرى على أساس : منهج المآزق المتراكمة .2

جال آمعامل األجل المتراكم بین كل عناصر المیزانیة، ثم تحسب المآزق المتراكمة، أي األموال التي لم یحن 

 :أنواع من الفجوات ةوینتج ثالث ،ي جانب األصول أو الخصومسواء ف ،استحقاقها

                                                
  4:، مرجع سابق، ص كارال بروم  1
  9:بالعجوز حسین، بوقره رابح، مرجع سابق، ص 2
  المآزق تتمثل في الفرق بین الخصوم واألصول خالل فترة زمنیة معینة.  
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تعني وجود تدفق صافي موجب عند استحقاق األصل، أي عبارة  :(gap positif)فجوة موجبة  - 

، ویتم خلق فجوة موجبة عند توقع )أطول أجال(عن قرض قصیر األجل ممول عبر ودیعة طویلة األجل 

لة لن یكون خطر السیولة على اعتبار أن تاریخ استحقاق األصول قبل من هذه الحا ،ارتفاع لمعدالت الفائدة

  .استحقاق الخصوم

 األجل طویلة أصول وجود إلى السیولة في سلبیة تشیر فجوات: (gap négatif)فجوة سالبة  - 

، وكلمة سالبة 1األجل بخصوم قصیرة األجل طویلة أصول بتمویل یقوم البنك بمعنى أن الخصوم، من أكثر

ویتم خلق هذه الوضعیة  ،وهنا یبرز خطر السیولة ،أن استحقاق الخصوم یكون قبل استحقاق األصولتعني 

 .في حالة توقع انخفاض لمعدالت الفائدة

، وبالتالي ال وجود ستحقاق األصولال مساويتعني أن استحقاق الخصوم یكون : فجوة صفریة - 

  .لخطر السیولة

 2:لجدول االستحقاقات نذكر منهاأن هناك عدة أشكال إلى تجدر اإلشارة 

آجال استحقاق التقییم باألصناف الواسعة، وهي ال تعطي فكرة عامة عن أهمیة الخلل  - 

  .بین استحقاقیة األصول والخصوم، فالفترات تكون واسعة الموجود

  . أشهر 6آجال استحقاق باألصناف الضیقة، أي إلى غایة  - 

المهم قیاس الخلل المتواجد بین تاریخ استحقاق األصول یسمى مؤشر السیولة، فمن : منهج األعداد .3

والخصوم، وهو ما یتم حسابه بواسطة مؤشر السیولة بترجیح مختلف االستحقاقات، أي ترجیح األصول 

 3:والخصوم لكل فئة، وبعدها یتم حساب مؤشر السیولة بالعالقة التالیة

  صول المرجحةمجموع األ ÷مجموع الخصوم المرجحة  =مؤشر السیولة      

، هذا یعني أن البنك غیر مجبر على تحویل موارده القصیرة )1( فإذا كان المؤشر أكبر من الواحد

األجل إلى استخدامات طویلة األجل، ألن الخصوم المرجحة أكبر من األصول المرجحة، هذا الفائض في 

أما إذا كان المؤشر  ،المقدمة كقروضجال أطول من المبالغ مؤشر على أن البنك اقترض مبالغ آلل ،الموارد

یحتاج أن یمول أصوله بواسطة خصوم موعد استحقاقها أقل من موعد استحقاق  )1( أقل من الواحد

  .لفترةایعني أن استحقاق أصول وخصوم البنك متوافقة في هذه  )1(األصول، وٕاذا كان المؤشر یساوي 

من الصعب تحدید وبدقة  ارج المیزانیةهناك عناصر في المیزانیة وخ وتجدر اإلشارة إلى أن

  : ، و یجب مراعاة بعض الجوانب والعناصر التي تشملهااستحقاقات

                                                
 13: كارال بروم، مرجع سابق، ص 1

2Sylvie De Coussergues, Gestion de la Banque, édition Dunod, paris, 1996, p:213  
ماجستیر في العلوم االقتصادیة،  رسالة، تسییر الودائع على مستوى البنك التجاري، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیةموهوب فریدة،  3

  71:، ص2004/2005تخصص بنوك، جامعة قسنطینة، الجزائر، 



 

 148 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

بالرغم من صعوبة تحدید القیم الحقیقیة لعناصر جدول خارج المیزانیة، : االلتزامات خارج المیزانیة.  1

لكن البنك یستطیع التنبؤ بها عن طریق وضعیتها على أساس السنوات  ،ویمكن أال تحدث أن تحدثفیمكن 

مؤكد للتدفقات یترك جانبا بتأجیل استحقاقه، فال الغیر ق مبدأ الحیطة والحذر، والجانب السابقة أو بتطبی

  .یمكن أن تقدر احتیاجات السیولة الفعلیة بدون األخذ بعین االعتبار هذا النوع من االلتزامات

تكون قیمتها دائما معلومة، لكن استحقاقها النظري غیر محدد أو النهائي، وهي : ال الخاصةاألمو . 2

تخضع في تحدید حجمها لقیود تنظیمیة، لذلك كان لزاما على البنك بالمقابل تغییر حجم األموال الخاصة، 

  1.ا في الوقت المناسبوالقیام بحساب المآزق لباقي عناصر المیزانیة بافتراض القیام بالتعدیالت الخاصة به

یتعلق األمر بعناصر المیزانیة التي ال تظهر فیها  :إیجاد الحلول للصعوبات المتعلقة بعناصر المیزانیة. 3

وتشمل الودائع الجاریة التي تتمیز بكثرة عملیات السحب واإلیداع،  ،بوضوح تواریخ وآجال استحقاقها

ها وتحدید الجزء باالرتفاع واالنخفاض في أي فترة، وعلیه یجب التنبؤ بحركت اوبالتالي حدوث تغیر في قیمته

  .مستقرالغیر المستقر منها و 

وهناك بنود لیس لها تاریخ استحقاق تعاقدي مثل األصول الثابتة، في مثل هذه الحاالت نجد أن الفترة 

   2.لمتوقع لتحقق هذه األصولالتي من المفترض أن تستحق خاللها هذه األصول عادة ما تكون التاریخ ا

سوق ما بین البنوك ( تستطیع البنوك مواجهة خطر السیولة بإمكانیة دخولها الدائم إلى مختلف األسواق

حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها في كل وقت، وفي هذه الحالة الشرط األساسي للتسییر  ،)والسوق المالي

  3.یصبح مشكل في تكلفة إعادة التمویل

  4:األمر یتطلب ما یلي كما أن

 السیولة أوضاع تطورات یعكس ومالیة إداریة معلومات نظم تطبیق. 

 الطارئة للحاالت والتخطیط االلتزامات واستحقاقات التمویل احتیاجات تحلیل. 

 خارج المیزانیة تقع التي الترتیبات ذلك في بما والخصوم لألصول الجیدة اإلدارة. 

 السائلة األصول من كاف مستوى على المحافظة. 

 استحقاقاتها وآجال األموال مصادر حیث من متنوعة تمویل قاعدة وجود. 

 السیولة طریقة مؤشرات: ثانیا

وهي ملخصة في  السیولةمخاطر  لقیاس في البنوك استخدامها یتم المؤشرات من مجموعة هناك

  :الجدول التالي

                                                
1 Jeol  bessis, gestion des risques et gestion actif-passif des banques, Dalloz, paris, 1995, p:106. 

 163:، مرجع سابق، ص"تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریةطارق عبد العال حماد،  2
3 Philippe garsualt, Stéphane priami , La Banque fonctionnement et stratégies, economica, paris, 2ème édition, 
2000,p:193 

    11شاهین، مرجع سابق، ص  اهللا عبد على 4
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  السیولةمخاطر مؤشرات قیاس ): 6( الجدول رقم

  المدلول االقتصادي  النسبة

قل وعدم أ، فكلما ارتفعت النسبة دلت على سیولة %60قل من أتكون النسبة   إجمالي األصول ÷القروض

  .التنویع في أصول البنك

إجمالي  / النقد واألرصدة لدى البنوك

  األصول

 یعكس ذلك أن اعتبار على ،المخاطرة انخفاض إلى المؤشر هذا ارتفاع یشیر

  .المختلفة التزاماته البنك بها یواجه التي النقدیة األرصدة زیادة

 ÷واالستثمارات النقدیة الموجودات

  إجمالي األصول

  

 یعكس ذلك أن اعتبار على المخاطرة انخفاض إلى المؤشر هذا ارتفاع یشیر

  .المختلفة التزاماته البنك بها یواجه التي واالستثمارات النقدیة الموجودات زیادة

، وكلما ارتفعت النسبة دلت على قدرة البنك %45- 30تتراوح النسبة بین   إجمالي الودائع ÷األصول السائلة

  .على الحفاظ على مصداقیة وثقة المودعین فیه

وتشمل األصول  % 30 – 20كون بین تالنسبة المثلى المتعارف علیها   إجمالي األصول ÷األصول السائلة

السائلة النقدیة في الخزینة ولدى البنك المركزي، الودائع قصیرة األجل لدى 

البنوك األخرى، األوراق المالیة الحكومیة، األوراق المالیة الغیر حكومیة 

  .المضمونة

القروض  وتعكس هذه النسبة مقدرة البنك في في تمویل %70قل من أتكون    اقتراضات+إجمالي الودائع ÷القروض 

  .بواسطة إیداعات العمالء واألموال المقترضة من بنوك أخرى

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

 التجاریة المصارف على تطبیقیة دراسة- والمخاطرة العائد في وأثرها المصرفیة السیولةرحمه،  أبو سمیح سیرین -

  50:، ص2009العلیا، غزة،  لدراساتل اإلسالمیة األعمال، الجامعة إدارة التجارة، قسم ، كلیةماجستیر رسالة، الفلسطینیة

نموذج مقترح تطبیقي في : إدارة المخاطر المصرفیة باستخدام التحلیل المالي االستراتیجيمحمد توفیق عمرو،  - 

فیة، األكادیمیة العربیة ، كلیة العلوم المالیة والمصر دكتوراه فلسفة، تخصص اإلدارة المالیة ، أطروحةالمصارف التجاریة األردنیة

  52:ص، 2006للعلوم المالیة والمصرفیة، األردن، 

   3و 2وفق بازل  السیولة لمخاطر السلیمة اإلدارة مبادئ: الفرع الرابع

جاء في الورقة االسترشادیة للجنة بازل : 2وفق بازل  السیولة لمخاطر السلیمة اإلدارة مبادئ: أوال

  1:ونلخص ما جاء قي الوثیقة الخاصة بإدارة مخاطر السیولة كمایلي ،)البنكیةوثائق خاصة بإدارة المخاطر (

 :یضم أربعة مبادئ: وضع هیكل إلدارة السیولة - 

  ؛لإلدارة الیومیة للسیولة إستراتیجیةیجب أن یكون للبنك 

  ؛موافقة مجلس اإلدارة على هذه اإلستراتیجیة 

 ؛توافر هیكل إداري لتنفیذ هذه اإلستراتیجیة 

                                                
1, Basel committee on banking supervision, Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organization, 
Bank for International settlement, February, 2000, p:2 
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  توفر أنظمة معلومات كافیة لقیاس ومراقبة مخاطر السیولة.  

 یضم ثالثة مبادئ، حیث یتوجب على البنك أن یضع نظاما : قیاس ومراقبة صافي احتیاجات التمویل

   .لقیاس صافي احتیاجات التمویل، واستخدام اختبارات في تحلیله للسیولة

 لدیه خطط طوارئ لمعالجة أزمات السیولةعلى البنك أن یتوفر : إدارة حریة الدخول إلى السوق.  

 یجب أن یتوفر لكل بنك نظام لقیاس ومراقبة مراكز سیولة العمالت : إدارة سیولة العمالت األجنبیة

األجنبیة الرئیسیة التي یتعامل بها البنك وتقییم احتیاجاته منها، وعلیه وضع حدود التطابق أو عدم التطابق 

  .رات زمنیة معینة للعمالت ككل أو لكل عملةبین التدفقات النقدیة عبر فت

 یجب أن یتوفر لدى البنك نظام مالئم للرقابة الداخلیة إلدارة : الرقابة الداخلیة إلدارة مخاطر السیولة

  .وعلى البنك تقییم النتائج المتوصل إلیها وعرضها على السلطات الرقابیة ،مخاطر السیولة

 جل سالمة مركزه ألشفافیة المعلومات الخاصة بالبنك من  اناسبعلى البنك أن یضمن مستوى م: الشفافیة

  .المالي

 ن بتقییم االستراتیجیات الموضوعة من قبل البنوك الخاصة بإدارة السیولةیقوم المراقبو  یجب أن: المراقبین 

تساعدهم على قیاس ورقابة وتقییم  ن على معلومات كافیة ومنتظمةالمراقبی ومخاطرها، وذلك بحصول

 . مستوى مخاطر السیولة

  3 وفق بازل السیولة لمخاطر  السلیمة اإلدارة مبادئ: ثانیا

   1:هناك مجموعة من المبادئ تتمثل في 

 :السیولة مخاطر ومراقبة إلدارة األساسي المبدأ -أ

 سلیم إطار على یتوفر أن بنك كل على ینبغي حیث بنك، كل مسؤولیة السیولة مخاطر إدارة تعتبر

 على ینبغي كما التمویل، مصادر وتوقف السیولة جفاف حاالت لمواجهة السیولة، مخاطر لتسییر ودائم

 عجز أي مالحظة عند بسرعة التحركوعلیهم  السیولة، ووضع السیولة مخاطر تسییر آلیة تقییم المشرفین

 .ذلك عن تنجم قد التي األضرار من لحداو  المودعین لحمایة

  :السیولة مخاطر وٕادارة اإلشراف جهات دور -ب

 العامة اإلدارة مسؤولیات من أن كما إستراتیجیته، یوائم بما المخاطر قبول مستوى یحدد أن بنك كل على

 لمجلس تقریر وٕاعداد البنك، في السیولة لمؤشرات فطنة مراقبة وضمان السابق المخاطرة مستوى دیتحد

 الوقت في التسییر لضمان المخاطر إدارة لیاتآاستراتیجیات و  تختبر أن اإلدارة وعلى الموضوع، حول اإلدارة

 عن الناتجة واالیجابیات التكالیف االعتبار بعین یأخذ أن حدى على بنك كل السیولة، وعلى لمخاطر المالئم

                                                
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الثالثة بازل اتفاقیة إسهامات ظل في المصرفیة السیولة مخاطر تسییر دعمسعید،  عمي حمزة بوعبدلي، أحالم 1

 112- 110: ، ص ص2014، جامعة غردایة، الجزائر، 2، العدد 7المجلد 
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 على إجمالي وأثرها السیولة مخاطر تحمل إلى تدعوا التي الحوافز على الجید التعرف بغیة وذلك المخاطرة،

 .البنك عملیات

   :السیولة مخاطر وٕادارة قیاس -ج

 هذه السیولة، مخاطر ومراقبة ورصد وقیاس لتحدید دقیقة عملیة على یحوز أن بنك كل على یجب - 

 والبنود والخصوم باألصول المتعلقة النقدیة التدفقات لتتبع كامل ضمان آلیة تتضمن أن یجب العملیة

 على ویسیطر یرصد أن على البنك ینبغي كما ومناسبة، مختلفة زمنیة آلفاق وفقا المیزانیة خارج

   .األجنبیة بالعمالت یتعلق فیما فروعه كامل في السیولة مخاطر

 على ویحافظ التمویل، وأشكال لمصادر الفعال التنویع لضمان إستراتیجیة وضع البنك على یجب - 

 البنك على ویجب التمویل، لمصادر الفعال التنویع لتعزیز وذلك المانحة، الجهات مع وثیقة عالقات

 أن المحتمل من التي الرئیسیة العوامل ویحدد بسرعة األموال على الحصول على قدرته من التحقق

   .األموال جمع على قدرته على تؤثر

 الظروف ظل في تزامات في الوقت المحدد،باالل یومیا، للوفاء سیولته وضعیات إدارة البنك على ینبغي - 

 .والتسویة الدفع أنظمة سیر حسن في تساهم وبذلك الشدة، أوقات وفي العادیة

 واألصول األولى الفئة من األصول بین التمییز مع لدیه، المتاحة الضمانات إدارة البنك على ینبغي - 

 یجري أن بنك كل بسرعة، وعلى المالیة األوراق هذه تعبئة بها یمكن التي الكیفیة من والتحقق األخرى،

 منفردة تحدث التي )قصیرة أو طویلة لفترات( لإلجهاد المختلفة السیناریوهات عن الدوریة التحمل اختبارات

  .واحد وقت في أو

 النقص لمواجهة استراتیجیاته بوضوح فیها للطوارئ ویبین تمویل خطة له یكون أن بنك كل یجب على - 

 .التوترات حالة في تطبیقها ینبغي التي السیاسات وصف تتضمن والتيالطوارئ،  حالة في السیولة في

 حاالت مع التعامل إلى تؤدي والتي ،عالیة جودة ذات سائلة أصول على الحفاظ البنك على یجب - 

 .السیولة ضغوط من مختلفة

   :السیولة حول منشورات-د

 صورة یأخذوا أن السوق في للمشاركین تسمح التي المعلومات بنشر بانتظام یقوم أن البنك على یجب

 .سیولتها ووضعیات السیولة إدارتها لمخاطر ترتیبات قوة حول واضحة

  :المشرفین دور -و

سیولتها،  ووضعیات السیولة مخاطر المتخذة لتسییر اإلجمالیة للترتیبات دوري تقییم إجراء المشرفین على

 المشرفین من غیرهم مع الدولي، الصعید وعلى الوطني المستوى على المعلومات تبادل المشرفین وعلى

 وٕادارة والسیطرة المراقبة مجال في التعاون فعالیة لتعزیز المركزیة، البنوك مثل المختصة األخرى، والسلطات

  .مخاطر السیولة

  



 

 152 

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

  رأس المالمخاطر إدارة المخاطر التشغیلیة و : المطلب الرابع

إدارتها وطرق  التشغیلیة ومبادئتسلیط الضوء على ماهیة المخاطر المطلب سنحاول من خالل هذا 

 . ومداخل قیاسها

  مفهوم المخاطر التشغیلیة وعناصرها: الفرع األول

  مفهوم المخاطر التشغیلیة: أوال

 رأسمالیة متطلبات ووضع إبرازه أمر أن إال ،موجود المخاطر من الصنف هذا أن من الرغم على

  .بازل اتفاقیة إطار في المصرفیة للرقابة بازل لجنة قبل كان من له والتحوط لمواجهته

 لخسائر البنك یتعرض قد التي المخاطر "بأنها التشغیلیة المخاطر المصرفیة للرقابة بازل لجنة عرفت

  1".خارجیة أحداث من أو واألنظمة واألشخاص الداخلیة العملیات فشل أو كفایة عدم عن تنتج بسببها والتي

 النظم، أمن مخاطر منها المخاطر من كبیرة مجموعة المفهوم هذا حسب التشغیلیة المخاطر وتتضمن

 ومخاطر العمالء، معلومات استخدام ومخاطر سوء خارجها، أو المؤسسة داخل من االحتیال ومخاطر

 وتجدر، طبیعیة كوارث بسبب أو ألعمالها، البنوك ممارسة عن الناتجة القانونیة واإلدارة، والمخاطر األفراد

 للعمل والتعلیمات المنظمة واإلرشادات بالقوانین االلتزام عدم عن تنتج القانونیة المخاطر أن إلى اإلشارة

  .البنكي

  التشغیلیة المخاطر عناصر: ثانیا

 عناصر البنوك الدولیة من العدید مع بالتعاون تمت میدانیة دراسات ضوء في بازل لجنة حددت

 2:العناصر هي مادیة، وهذه خسائر عنها ینتج أن یمكن التي التشغیلیة المخاطر

 والتي ،قصد غیر عن أو بقصد تحدث التي الخسارة بأنها تعرف والتي األفراد مخاطر أو :البشري العنصر  .1

 . العمیل أو العمل صاحب أو الموظف فیها السبب یكون

 موظفي قبل من السرقة الحسابات، بأرصدة المتعمد التالعب على الداخلي البنكي االحتیال یتضمنو 

 قبل من سواء التنظیمیة واللوائح القانون، على التحایل أو الممتلكات استعمال إساءة أو البنك، الغش

 :العاملین، كذلك تحدث المخاطر التشغیلیة في هذه الحالة بسبب أو المسؤولین

 . الصحیح التدریب وجود عدم أو الموظفین تدریب كفایة عدم - 

 .اإلدارة سوء - 

 . الموظف عند الكافیة المهارة توفر عدم - 

  .أخطاء حدوث إلى یؤدي كثیف أعمال حجم - 

                                                
1 Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices for the Management and Supervision of 
Operational Risk, Bank for International Settlement, Feb, 2011,  p:3 

 دكتوراه، ، أطروحةاألردنیة التجاریة المصارف على میدانیة دراسة االلكترونیة الصیرفة على التشغیلیة المخاطر أثرالحاج،  إسماعیل محمود سعاد 2

 9:، ص2010األردن،  عمان، المصارف، تخصص والمصرفیة، المالیة للعلوم العربیة األكادیمیة والمصرفیة، المالیة العلوم قسم
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 فشل أو العمل تعطل عن تنشأ مخاطر یولد المتزاید التكنولوجیا استخدام إن :واألنظمة التكنولوجیا .2

 األنظمة في خلل أو عطل وأي األنظمة، توفر عدم أو المعلومات، تكنولوجیا التحتیة، البنیة بسبب األنظمة

 . الحاسب فیروسات البرمجة، أخطاء االتصاالت، أنظمة في األعطال الكمبیوتر، أنظمة إنهیار وتشمل

 وعملیات العمالء وحسابات للعملیات الخاطئة المعالجة عن الناجمة الخسائر هي :العملیات مخاطر .3

 العملیات وٕادارة، المعامالت تنفیذ في واإلخفاق ،الداخلي والتدقیق الرقابة أنظمة في والضعف ،الیومیة البنك

 أو اإلهمال بسبب لهم، خسائر المصرح غیر البیانات إلى الدخول البیانات، إدخال في األخطاء :ذلك ومثال

 . الرقابیة الجهات بتعلیمات االلتزام عدم أو العمالء، أصول إتالف

 مثل طبیعیة جراء كوارث بالبنك تلحق التي األضرار أو الخسائر هي: الخارجیة األحداث مخاطر .4

 .الخارجي والقرصنة واالحتیال التشریعات وتغیر األحداث من وغیرها والحرائق األرضیة الهزات

 أو الممتلكات استعمال إساءة أو الغش والتزویر، بالسرقة الخارجي االحتیال عملیات أشكال أهم تتمثل 

 الموظفین بین شیوعا االختالس أشكال أكثر من النقدیة االختالسات وتعتبر .القانون على التحایل

 .االختالس عملیات عن الناتجة الخسائر استعادة األحیان من كثیر في البنوك على ویصعب

  وطرق قیاسها مبادئ إدارة المخاطر التشغیلیة: الفرع الثاني

  مبادئ إدارة المخاطر التشغیلیة: أوال

ات المتبعة لتنفیذها ووضع یتم إدارة المخاطر التشغیلیة من خالل متابعة العملیات التشغیلیة واإلجراء 

أنظمة للرقابة الداخلیة واستخدام تكنولوجیا المعلومات والعمل على رفع كفاءة الموظفین وقدراتهم الفنیة 

 ،تهاوتصنیف المعلومات والمحافظة على سری ،والمهنیة ومتابعة المؤثرات الخارجیة على العملیات التشغیلیة

وعقد دورات للموظفین حول  ،والمحافظة على هامش األمان والحمایة ضد الحرائق وغیرها من الكوارث

استخدام التجارة االلكترونیة وتوعیة الموظفین حول مخاطرها وكیفیة السیطرة علیها، ومتابعة وجمع 

لسرقات والسطو المعلومات حول العمالء وطبیعة العالقات معهم، وتوفیر أجهزة أمان والحمایة ضد ا

واستخدام أجهزة الكترونیة للكشف عن العمالت المزورة، ومتابعة ومراقبة الموظفین والتأكد من عدم تجاوز 

  .الصالحیات الممنوحة ألي منهم أو قیامهم بعملهم بطریقة غیر أخالقیة

  1:فتشمل 2 أما بالنسبة لمبادئ إدارة المخاطر التشغیلیة حسب بازل

 ن الرقابة الداخلیة ومراجعة الحساباتأبش وجود إجراءات فعالة.  

 إتباع سیاسات محددة ودقیقة ومنطقیة إلدارة المخاطر التشغیلیة أو تخفیفها.  

 وضع خطط وبرامج لمواجهة الحاالت الطارئة.  

 وجود تسهیالت في مواقع بعیدة للحمایة من األحداث الطارئة.  

                                                
 59:، مرجع سابق، صمحمد توفیق عمرو 1
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 التشغیل مخاطر لقیاس طرق ثالثة بازل لجنة أقرت :التشغیل حسب مقررات بازل مخاطر قیاس: ثانیا

   1:تتمثل في

 مؤشر تحدید فیها ویتم تعقیدا، قلهاأو  الطرق بسطأ من الطریقة هذه تعتبر :األساسي المؤشر طریقة .1

 في ضربه ویتم سنوات ثالثة لمدة للبنك التشغیلي الدخل متوسط ذأخ یتم ثحی التشغیلیة، للمخاطر واحد

أي ، البنك في التشغیل مخاطر مقابل الالزم المال لرأس األدنى الحد إلى للوصول  15%البالغ ألفا معامل

 ثابتة مئویة نسبة یساوي العملیات اطرلمخ مال برأس حیازتها في تحتفظ البنوك أن أن هذا األسلوب یحث

   2.سابقة سنوات ثالث خالل في الدخل إجمالي متوسط من

 المعادلة وفق بازل معاییر في الواردة التشغیلیة المخاطر لتغطیة الالزم المال رأس متطلبات یتم احتساب

 :3 التالیة

 ∝  ×ت سنوا ثالث آلخر اإلجمالي الدخل متوسط = المال رأس متطلبات

 ،)خسارة أي( بالسالب الثالث السنوات إحدى في الدخل إجمالي أن حال في أنه إلى اإلشارة وتجدر

 .موجبا الدخل إجمالي فیها یكون التي السنوات على فقط وتقتصر المعادلة في االحتساب من تستثنى فإنها

 الشركات، منها تمویل خطوط إلى الدخل منها المتأتي البنك أنشطة تقسم ثحی :المعیاریة الطریقة .2

 أنشطة من لعدد مؤشرات عدة تحدید فیها یتم  ،والسداد وغیرها التسویات التجاریة، األعمال التجزئة، أعمال

 المال لرأس ألدنىا الحد احتساب یتمو  ،الدخل إجمالي منβ  بیتا سبةن منها كل یعطى العمل وخطوط

 خطوط من خط لكل لسنويا الدخل إجمالي ضرب طریق عن الطریقة هذه حسب التشغیل لمخاطر الالزم

 ویعتبر ،ثالثة على وقسمته نواتس لثالث النتائج مجموع خذأ یتم مث ومن β بیتا معامل في األعمال

  .لمؤسسةا عملیات حجم على كدلیل یعمل مؤشرا الدخل إجمالي

 تتصف والتي الكبیرة البنوك تقوم الطریقة هذه بموجب: )القیاس الداخلي(المتقدمة  القیاس طریقة  .3

 واحتساب التشغیلیة للمخاطر هاتعرض حجم وتقییم لتحدید داخلي أسلوب باستخدام والتعقید بالتطور عملیاتها

 تعتبر كما ،السابقة الطرق من تقدما أكثر بأنها الطریقة هذه وتتمیز ،لمواجهتها الالزم التنظیمي المال رأس

 الرأسمالیة المتطلبات تحدید ویعتمد ،البنكیة المؤسسة في التشغیلیة المخاطر وتعریف لتحدید مةمالء أكثر

 قبل المستخدم من الداخلي القیاس نظام عبر التشغیلیة للمخاطر التعرض حجم قیاس على المنهج هذا وفق

 البنوك تعتمد المنهجیة لهذه ووفقا الرقابیة، السلطة واعتماد موافقة المنهج هذا استخدام یحتاج كما البنك،

 متقدمة برامج ضمن البیانات هذه تستخدم بحیث ،السابقة خسائرها على المبنیة اإلحصائیة بیاناتها على

   4.وٕادارته مخاطره قیاس على البنك لقدرة وتقییمها اآللیة على الرقابیة السلطة موافقة عدوی ،المخاطر لتقدیر

                                                
 18:الخیاط، مرجع سابق، ص رجب محمد مصطفى 1
 12:علي بدران، مرجع سابق، ص 2
 18:الحاج، مرجع سابق، ص إسماعیل محمود سعاد 3
  20: المرجع السابق، ص 4
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أسهل األسالیب خصوصا أن قیاس وٕادارة مخاطر التشغیل من هو  یعتبر أسلوب المؤشر األساسي

والسیاسة السلیمة إلدارة مخاطر التشغیل تقوم على تقسیم أنشطة البنك  ،مازال یمثل صعوبة لمعظم البنوك

نتیجة مخاطر  كما سبق ذكره ویتم رصد الخسائر الناتجة عن كل نشاط أو خط أعمال "خطوط أعمال"إلى 

یؤكد المراقبون على ضرورة التأكد من ، و ممكنة اطر إلى أكبر درجةلمخالتشغیل حتى یمكن خفض تلك ا

خاطر التشغیل والتحوط منها سواء من خالل التأمین أو التخطیط إلدارة متملك السیاسات الكافیة أن البنوك 

  1.الوقائي ضد الطوارئ، بمعنى یجب على المراقب أن یتأكد أن للبنك خطة عمل تم مراجعتها وٕاختبارها

الیة بغرض مراقبة یتم متابعة مجموعة من النسب الم: النسب المالیة لقیاس المخاطر التشغیلیة: ثالثا

  .وقیاس كفاءة البنوك في التحكم بنفقاتها، أیضا في قدرتها على تولید دخل من غیر الفوائد

   2:وفیما یلي أهم مؤشرات قیاس هذا النوع من المخاطر

الفرق بین الفوائد المدفوعة (  ادة دخولها من صافي الفوائدعتولد البنوك : مصاریف من غیر الفوائد .1

، كما أنها تولد إیراداتها من من أنشطة أخرى ال عالقة لها بالفائدة ویحسب العبء البنكي )بوضةوالفوائد المق

  :كمایلي

  إیرادات غیر ناتجة من الفوائد - مصاریف غیر ناتجة من الفوائد= العبء البنكي

مباشرة بالعالقة الغیر حسب صافي النفقات ، ویوكلما انخفضت النسبة كان أفضل بالنسبة للبنك 

  :التالیة

 ÷ )إیرادات غیر ناتجة من الفوائد - مصاریف غیر ناتجة من الفوائد= (مباشرة الغیر صافي النفقات 

  متوسط األصول

المال المستعمل  رأسللتأكد من االستخدام األمثل للموظفین و  یتم حساب هذه النسب: نسب اإلنتاجیة .2

  3:وتحسب كمایلي

  عدد الموظفین الدائمین÷متوسط األصول)= لكل موظفإجمالي األصول (إنتاجیة العمل بالبنك   .أ 

ویوضح هذا المؤشر سلوك تكلفة عنصر العمل، حیث یسعى البنك التجاري دائما إلى زیادة الربحیة   

والنسبة المرتفعة تشیر إلى أن عدد قلیل من  ،مع تثبیت تكالیف عناصر اإلنتاج خاصة تكلفة عنصر العمل

الموظفین یتحملون مسؤولیة األعمال المرتبطة بحجم كبیر من األصول، بمعنى هذه النسبة هي نسبة كفاءة 

النشاطات التي ) قیمة(وبالطبع هذه النسبة تتجاهل كمیة  للعمالة، وكلما ارتفعت النسبة كان أفضل ،األصول

   .تكون خارج بنود المیزانیةوالتي یرتبط بها البنك 

                                                
  12:علي بدران، مرجع سابق، ص 1
 62:محمد توفیق عمرو، مرجع سابق، ص 2
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

وال توجد  ،تقیس النسبة متوسط تكلفة الموظف عندما یتم تحدید الراتب والفوائد: جر العملأمتوسط  .ب 

قیمة مثالیة لهذه النسبة، بحیث نجد أحیانا بعض البنوك ذات األداء العالي لدیها عدد قلیل من الموظفین 

 . نوك أخرىوتدفع لهم أجور تفوق متوسط دخول موظفین في ب

 عدد الموظفین الدائمین ÷مصاریف الموظفین= متوسط أجر العمل

 عدد الموظفین الدائمین  ÷متوسط القروض= القروض لكل موظف .ج 

ه من المنطقي حساب نسبة القروض لكل موظف فإن ،بما أن القروض تمثل الجزء األكبر من األصول

 .كان أفضل للبنككبر كلما أكمؤشر عن اإلنتاجیة، وكلما كانت النسبة 

  إدارة مخاطر رأس المال: الفرع الثالث

 معه، المتعاملة األطراف مصالح لحمایة كاف غیر البنك رأسمال كونل نتیجة المال رأس مخاطر تنشأ

 التي المخاطر لمواجهة وكاف مالئم برأسمال األوقات جمیع وفي االحتفاظ البنك على یتوجب وبالتالي

  .به تلحق أن یمكن خسائر أي واستیعاب ،لها یتعرض

تمثل مخاطر رأس المال احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بااللتزامات حینما تواجه حقوق ملكیة 

 فإنوهكذا  ،سالبة، ویتحدد صافي حقوق الملكیة بالفرق بین القیمة السوقیة لألصول والقیمة السوقیة للخصوم

  1.صافي قیمة األصولس المال تشیر إلى االنخفاض الكبیر في أمخاطر ر 

 تغطي تحوطات لها یوجد ال البنك أصول في محتملة خسائر ةأی لمواجهة الدفاع خط المال رأس یعتبر

المال البنك یحدد قدرته التمویلیة، إذ ال یمكن التوسع في المركز  رأسكما أن حجم  ،قیمتها في االنخفاض

المال التي تحددها السلطة النقدیة أي البنك المركزي وفقا لمقررات  رأسالمالي للبنك بأكثر من نسبة كفایة 

المال یحدد الحد األقصى لقیمة أصول البنك من جهة وموقفه التنافسي  رأسن حجم أبازل، وهكذا یظهر ب

  2:تعتمد بشكل أساسي على البنكیةمن جهة أخرى، فعملیة تسعیر الخدمات 

  .توفر األموال الالزمة للتمویل - 

  .هذه األموال تكلفة - 

  

  

  

                                                
 TobinQدراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة األردنیة باستخدام معادلة :أثر مخففات مخاطر االئتمان على قیمة البنوك محمد داود عثمان،  1

 21:، مرجع سابق، ص
 428: محمد محمود العجلوني، مرجع سابق، ص 2
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

لتقدیم إطار عام  االهتمام الواسع 3، 2، 1بازل المال فكان التفاقیة  رأسأما فیما یخص إدارة مخاطر 

، من هذا الفصلالمال والذي تم تناوله بالتفصیل في المبحث الثالث  رأسلتحدید الحد األدنى لكفایة 

مال البنوك والتي تعبر عن أداء البنك، حیث  أسر باإلضافة إلى بعض المؤشرات المالیة التقلیدیة الخاصة ب

أن بازل تكافئ البنوك التي تتمكن من استخدام تقنیات أكثر كفاءة وتقدما في إدارة مخاطر محافظها 

   1.المال رأساالئتمانیة من خالل متطلبات 

  2:ةالمال وفق األسس التالی رأستتم إدارة مخاطر 

  ؛المال رأستحدید الحد األدنى لمعدل كفایة  

  ؛المال تقل عن الحد األدنى رأسعدم السماح بالعمل بمعدالت لكفایة  

  المال الذي ینسجم ویتالءم  مع الخطة اإلستراتیجیة المقترحة  رأسعند تأسیس البنك یجب تحدید

  ؛للبنك

 ؛األخذ بعین االعتبار عند إنشاء البنك إمكانیة حدوث خسائر تشغیلیة في المراحل األولى  

 ؛بالعملیات التشغیلیة أقدرة المساهمین على تقدیم دعم إضافي بعد البد التأكد من  

  المال كاف لتغطیة جمیع الخسائر المتوقعة سواء كانت ائتمانیة أو سوقیة رأسالتأكد من أن . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 Tobin Qدراسة تطبیقیة على قطاع البنوك التجاریة األردنیة باستخدام معادلة:مخاطر االئتمان على قیمة البنوك ثر مخففاتمحمد داود عثمان، أ 1

 21:ص ، مرجع سابق،
  64:توفیق عمرو، مرجع سابق، ص محمد 2
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

  :خالصة الفصل الثاني

ویمكن  اإلطار النظري لتقییم كفاءة إدارة الخصوم ومحفظة أصول البنك التجاري تناولنا في هذا الفصل

  :مایلي استخالص

  تتضمن إدارة الخصوم الحصول على الموارد المالیة وتنمیتها ونلخص مدى كفاءة كل إستراتیجیة في

  :تولید الطاقة االستثماریة للبنك على النحو التالي

  تنمیة الودائع األساسیة، الودائع المشتقة، زیادة حقوق الملكیة، االقتراض تتمثل تنمیة الموارد المالیة في

من الغیر سواء من البنك المركزي أو البنوك األخرى أو من األسواق المالیة، وتعتبر الودائع أكثر 

بینما تبقى باقي  ،الموارد المالیة كفاءة في تولید القوة االستثماریة ویلیها االقتراض من الغیر

 .تراتیجیات أقل كفاءةاالس

 المنافسة : یمكن التمییز بین نوعین من االستراتیجیات التي تقوم بها البنوك التجاریة لجذب الودائع

سعریة في جذب الودائع وعدم كفاءة الغیر كفاءة المنافسة  سعریه، وتم التوصل إلىالالسعریة وغیر 

 .المنافسة السعریة

محافظ أصولها االستثماریة بدال من إدارة كل استثمار على حدى، أصبحت البنوك تتبنى طریقة إدارة  - 

ز، فجوهر نظریته یتمثل یتحیث تعتمد إدارة المحافظ االستثماریة على نظریة المحفظة الحدیثة لهاري ماركو 

عالقة بین عوائد هذه التي تتكون من عدة أصول، وفي ال في أثر التنویع في تخفیض مخاطر المحفظة

القة العكسیة بین هذه العوائد تؤدي إلى تخفیض مخاطر المحفظة إلى أدنى حد ممكن، األصول، والع

 . ومحفظة ماركویتز هي محفظة خطرة

نموذج (خطرة في محفظة ماركویتز ظهر نموذج تسعیر األصول الرأسمالیة الغیر األصول  بإضافة - 

ستثمار، واعتبر أن عائد المحفظة والمخاطر التي ینطوي علیها اال ،الذي یحدد كیفیة تسعیر األصول) شارب

یتأثر بعامل واحد هو معدل عائد السوق، إال أن الواقع یثبت أن عائد المحفظة یتأثر بعدة عوامل كالتضخم، 

التغیرات في أسعار الفائدة وهذا ما أدى إلى ظهور نموذج العوامل ونظریة تسعیر المراجحة التي تعتبر 

وأخیرا على مدیر المحفظة تقییم كفاءة أدائه وأداء المحفظة وهذا  ،نظریة توازن بین العائد والمخاطرة

  . جنسن ،باستخدام عدة مؤشرات أهمها مؤشر ماركویتز، شارب

تسعى إلى دعم الثقة في التعامالت البنكیة من  IIو  Iتم دراسة اتفاقیات بازل الثالث، فمتطلبات بازل  - 

واجهة مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر خالل تحدید الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لم

وباإلضافة إلى الدعائم األخرى والمرتبطة بعملیة المراجعة والمراقبة  ،كدعامة أولى% 8  ≥التشغیلیة بنسبة

   .IIIن األزمة المالیة العالمیة كانت سببا لظروف إصدار بازل أودعامة انضباط السوق، غیر 

تمثلت في تعزیز وتحسین رأس المال نوعیا وكمیا وتوسیع تغطیة  ،IIIأهم المحاور التي جاءت بها بازل  - 

، وتم إدخال معیار عالمي للسیولة قصیر األجل )الرافعة المالیة(ستدانة المخاطر، كما تم إدخال نسبة اال
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الفصل�الثا�ي

من طرف  IIIفیذ اتفاقیة بازل وطویل األجل، وفي األخیر أدخلت اللجنة ترتیبات انتقالیة لتن) یوم 30(

ـــ IIIوتم تحدید الحد األدنى لمتطلبات رأس المال حسب بازل  ،2019البنوك لغایة   %.10.5 بـ

 ،أرباحها البنوك، وعلى أصول نوعیة على تؤثر التي المخاطر أنواع أكثر من االئتمانیة تعتبر المخاطر - 

االئتمان،  لمنح البنك قرار في أساسیة انطالق كنقطةالعمیل  تصنیف بازل على مقررات في التركیز تم ولقد

 الذي االئتمان مخاطر لقیاس الخاصة الداخلیة والنماذج األسالیب استخدام في الحریة البنوك وأعطى

یناسبها، كما یتم االستعانة بالعدید من المؤشرات التي تساعد إدارة البنك على اتخاذ ما یلزم للحد من 

لمقصود بمخففات االئتمان استخدام أدوات یتم من خاللها توفیر شبكة من األمان المخاطر وتخفیفها، وا

وتتمثل في الضمانات المادیة الملموسة، اختبارات الضغط االئتمانیة،  ،والحمایة للحد من مخاطر االئتمان

  ).التسنید( التوجه نحو استخدام المشتقات، توریق القروض

والخصوم الحساسة لسعر  األصول بین فجوة أو توافق عدم حصول عند الفائدة سعر مخاطر تبرز - 

 مما جل،قصیرة األ خصوم مقابل األجل طویلة بأصول البنك احتفاظ هو ذلك سبب یكون وقد الفائدة،

 :الفائدة أهمها سعر على مخاطر للتغلب نماذج على عدة البنوك تعتمدو  ،التمویل إعادة لمخاطر یعرضه

 طریقة اعتماد المحاكاة، بواسطة األمد، التحلیل قیاس بواسطة االستحقاق، التحلیل فجوة بواسطة التحلیل

  .اختبارت الضغط

هو إیجاد  األول ، فالهدففي المدى القصیر والمتوسط على إدارة السیولة ر السیولةدارة مخاطتتوقف إ  - 

 السوق حاالت العمالء أو تصرفات من الناتجة للسیولة االحتیاج حین متوقعةال غیر خطة آلیة للتغیرات

االستحقاق  آجال طریقة سلم االستحقاق بمواءمة: الطبیعیة، ویتم قیاس خطر السیولة بعدة طرق غیر

 مؤشراتحساب االعتماد على  الموجودة، وطریقة فجوات التمویل على التعرف أجل من والخصوم لألصول

  . السیولةلمخاطر 

العناصر  مادیة، وهذه خسائر عنها ینتج أن یمكن التي التشغیلیة المخاطر عناصر بازل لجنة حددت  - 

الخارجیة، ویتم إدارة  األحداث مخاطر العملیات، واألنظمة، مخاطر التكنولوجیا ،البشري العنصر: هي

المخاطر التشغیلیة من خالل متابعة العملیات التشغیلیة واإلجراءات المتبعة لتنفیذها ووضع أنظمة للرقابة 

 یة واستخدام تكنولوجیا المعلومات والعمل على رفع كفاءة الموظفین وقدراتهم الفنیة والمهنیة ومتابعةالداخل

  .المؤثرات الخارجیة على العملیات



 

 

 

  

  :الفصل�الثالث

معاي���تقييم�كفاءة�إدارة��صول�        

���البنوك�التجار�ة�من�منظور� وا��صوم

  �داءمؤشرات�قياس�
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  :تمهید

أهم نتائج استخداماتها  إحدى وظائف اإلدارة وجزءا من أعمالها الرئیسیة، ومـن تعد عملیة تقییم األداء

أهداف البنك تمكن المدیرین من توفیر واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة أكبر، وذلك من أجل تحقیق  أنها

التجاري، وتمكن هذه العملیة من التقییم الدوري لمختلف نشـاطاتها، باختیـار أنسب األدوات والوسائل الكفیلة 

إلجراء عملیة تقییم األداء بشكل واضـح یعكـس الوضـعیة المالیة للبنوك التجاریة، وتشمل هذه الوسائل 

  .خاصة في التحلیل المالي والمیزانیات التقدیریة

التحلیل المالي كأسلوب لتقییم األداء في البنوك، وذلك باعتباره  استخداملى هذا األساس سنركز على ع

   .أسـهل األسالیب استعماال من جهة، وأیضا ألنه یوضح الوضعیة الحقیقیة ألداء هذه البنوك

المالیة یساعد بشكل واضح في  لقول بأن التحلیل المالي للقوائمعلى ما سبق ذكره، فإنه یمكن ا اءابن

وفي تشغیلها من ناحیة أخرى، وفي المحافظة  ،التعرف على مدى كفاءة اإلدارة في تجمیع األموال من ناحیة

ن التحلیل المالي یعمل على إعداد إعلى التوازن المرغوب بین اعتباري السیولة والربحیة، وبشكل عام ف

  .اري المالئماألرضیة المناسبة التخاذ القرار االستثم

فالقوائم المالیة بوضعها الخام ال تمكن إدارة البنك من تقییم األداء إال بعد إعادة صیاغتها على شكل 

  .مؤشرات مالیة ذات معنى محدد وداللة في تشخیص متغیرات األداء

سنعرض تقییم أداء البنك من وجهة نظر مدیر إدارة األصول والخصوم، وسنركز وفق ما سبق ذكره 

تقییم األداء الكلي للبنك، وذلك باستخدام أسالیب التحلیل المالي، ومن خالل مؤشرات العائد والمخاطرة  على

  .ومؤشرات أخرى تتمثل في مؤشرات السیولة والربحیة وتوظیف األموال وأخیرا مؤشرات كفایة رأس المال

  :لهذا سیخصص هذا الفصل للمباحث التالیة

 .في البنوكالمالي األداء تقییم مدخل إلى : المبحث األول - 

 .واقع القوائم المالیة وأثره على التحلیل المالي في البنوك :المبحث الثاني - 

  معاییر قیاس األداء من منظور النتائج المالیة: المبحث الثالث  - 
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  األداء المالي في البنوك تقییم مدخل إلى : المبحث األول

 البنوك من خالل دور ،ك التجاریة أهمیة كبیرة ومتزایدةالبنو تكتسب عملیة تقییم األداء المالي في 

عن طریق إدارة رشیدة  استغالل المتمیز في توفیر الموارد من مختلف أنواعها والتي یجب استغاللها أحسن

إال عن تستطیع هذه اإلدارة معرفة ما حققته من نتائج سواء مرضیة أو غیر مرضیة ال جیدة ومتطورة، و 

األداء  للجوانب الخاصة بتقییم التعرضالمالي، لذا حاولنا في هذا المبحث  ئهاأداطریق تقییم أدائها خاصة 

  :في البنوك من خالل المطالب التالیة المالي

األداء في المؤسسات بصفة عامة ومجاالته والعوامل المؤثرة  مفهومالمطلب األول إلى سنتطرق في 

فیه، وفي المطلب الثاني سنوضح مفهوم وظیفة تقییم األداء وأهمیتها، أما المطلب الثالث سیخصص لتقییم 

  .األداء المالي في البنوك

  ومجاالته والعوامل المؤثرة فیه األداءمفهوم : المطلب األول

ض مجموعة أین یتم عر  ،مفهوم األداء: لب إلى ثالثة عناصر أساسیة هيفي هذا المط التطرقسیتم 

  .وأخیرا یتم دراسة مختلف العوامل المؤثرة فیه ،ثم عرض مجاالته. بتوضیح معناهمن التعاریف التي تسمح 

  مفهوم األداء: الفرع األول

الباحثین  الكثیر من لدىمفهوم األداء إقتصر  ، وقدانجاز المهام، فإن األداء األداء عن مدىیعبر 

باألنشطة والمهام  قیام الفرد" حیث یرى بعضهم أنه  ،المورد البشري دون غیره من الموارد األخرى على

بأداء المورد البشري  المختلفة التي یتكون منها عمله، إال أنه في حقیقة األمر ال یعبر عن أداء المؤسسة

   1."تفاعل مختلف مواردها ة تحقق أهدافها من خالللوحده دون أداء الموارد األخرى ما دامت المؤسس

 قدرة المؤسسة على االستمراریة والبقاء محققة التوازن بین رضا المساهمین" كما یعرف األداء على أنه 

   2."والعمال

 من خالل هذا التعریف یعد األداء مقیاسا للحكم على مدى تحقیق المؤسسة لهدفها الرئیسي، وهو البقاء

واستمرارها في نشاطها في ظل التنافس، ومن ثم تتمكن المؤسسة من المحافظة على التوازن في في سوقها 

  .مكافأة كل من المساهمین والعمال

فهو یتأثر بالنتائج  وعلیهنه قدرة المؤسسة على تحقیق األهداف المتوقعة، أ " على عرف األداءكما ی

  3".حققةالمحققة في مجمل معانیها وكذلك بخصائص األهداف الم

                                                
  86:، صمرجع سابق عبد الملیك مزهودة، 1
  217:ص، 2010، 7العدد ، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، تحلیل األسس النظریة لمفهوم األداءداوي شیخ،  2

3 Tatjana Samsonowa, Industrial Research management: key performance indicators in the ICT Industry, 
Physica-Verlag Berlin, Germany, 2012, p:24  
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

على الرغم من هذا االختالف فإن أغلب الباحثین یعبرون عن األداء من خالل النجاح الذي تحققه 

المؤسسة في تحقیق أهدافها، فاألداء هو انعكاس لكیفیة استخدام المؤسسة لمواردها المادیة والبشریة، 

افة أنشطة المؤسسة، وهو المرآة التي واستغاللها بصورة تجعلها قادرة على تحقیق أهدافها، فاألداء هو دالة لك

  1.تعكس وضع المؤسسة في مختلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى كافة األطراف في المؤسسة لتعزیزه

خالل التعاریف السابقة لألداء فإنه یمكن القول أن األداء هو مدى انجاز المؤسسة لمهامها وتحقیق  من

ونموھا  بقاءھا جلأ نم المورد المادي أوالمورد البشري  سواءألهدافها من خالل استخدام كل مواردها 

  .وقدرتھا على التأقلم مع محیطھا

  مجاالت األداء: الفرع الثاني

   2:مایليفی األداء جاالتم تتمثل

المالي المقیاس المحدد لمدى هو المیدان المتعلق بالجانب المالي، ویعتبر األداء  :مجال األداء المالي: أوال

تمرارها واس المؤسسات، حیث أن عدم تحقیق المؤسسات لمستوى مقبول من هذا األداء یعرض وجودهانجاح 

كمؤشرات أساسیة في  ن مؤشرات األداء المالي یمكن استخدامهاأ) Harrison et John(د ویعتقللخطر، 

كد الكاتبان على كما یؤ  عملیة التحلیل الداخلي من قبل اإلدارة في تحدید مستوى األداء الكلي للمؤسسة،

األداء المالي العالي، تكون  أهمیة األداء المالي فیما یتعلق بالعوامل البیئیة الخارجیة، إذ أن المؤسسة ذات

ط أقل أكثر قدرة على االستجابة في تعاملها مع الفرص والتهدیدات البیئیة الجدیدة، كما أنها تتعرض لضغ

 .من المنظمات والتي تعاني من األداء المالي الضعیفمقارنة بغیرها من أصحاب المصالح والحقوق، 

یمثل میدان األداء العملیاتي الحلقة الوسطى ألداء األعمال في المؤسسة،  :مجال األداء العملیاتي: ثانیا

فباإلضافة إلى المؤشرات المالیة یجب االعتماد على مقاییس ومؤشرات تشغیلیة في األداء كالحصة السوقیة، 

جدیدة، نوعیة المنتوج، الخدمة المقدمة، فاعلیة العملیة التسویقیة، اإلنتاجیة، وغیرها من  تقدیم منتجات

المقاییس، حیث أن االعتماد على المؤشرات المالیة فقط في تقییم األداء یعطي رؤیة غیر متكاملة األبعاد 

تمحور حول العمالء، حول المؤسسة، لذا یجب تعزیز هذا األسلوب في القیاس بمقاییس أداء غیر مالیة ت

 .العملیات الداخلیة، وأنشطة اإلبداع والتطویر، بحیث یتم تعزیز األداء المستقبلي للمنظمة

یمثل میدان الفاعلیة التنظیمیة المفهوم األوسع واألشمل ألداء األعمال  :مجال الفاعلیة التنظیمیة: ثالثا

ي، ومضمون هذا المیدان التأكید على القدرة والذي یدخل في طیاته أسس كل من األداء المالي والعملیات

على العمل وتحقیق األهداف، ویمكن قیاسها من خالل معرفة النمو في صافي الربح، وهامش الربح، 

ومعدل االستثمار ورضا العاملین، وتوجهات المدیرین واستیعاب المؤسسة للتطور واإلبداع التقني وغیرها من 

  .المقاییس

                                                
، 2009، األردن، ة ثانیة، دار وائل، طبعاإلدارة اإلستراتیجیة منظور منهجي متكاملالغالبي طاهر محسن منصور، إدریس وائل محمد صبحي،  1

  477:ص
  484- 479: المرجع السابق، ص ص 2
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  العوامل المؤثرة في األداء : الفرع الثالث

تواجه المؤسسة خالل القیام بنشاطها عدة مشاكل قد تعرقلها في أداء وظائفها، مما یدفع بالمسیرین إلى 

  .البحث عن مصدر هذه المشاكل وتحلیلها واتخاذ القرارات التصحیحیة بشأنها

 التي قد تؤثر فیه سلبیا أو إیجابیا، ومن أجلدالة تابعة للعدید من المتغیرات والعوامل هو األداء ف

وتقلیص  تحسین األداء، قامت العدید من الدراسات بالبحث في هذه العوامل من أجل تعظیم اآلثار االیجابیة

ونجد من الباحثین من صنفها إلى  ،تصنیف هذه العوامل یعد أمرا صعبا للغایةاآلثار السلبیة، إال أن 

ومجموعة العوامل البشریة المتمثلة أساسا في المعرفة، التعلیم، الخبرة، التدریب، مجموعة العوامل النفسیة 

المهارة، القدرة الشخصیة، التكوین النفسي، ظروف العمال، حاجات ورغبات األفراد، وهناك من صنف 

   1.التحفیز، المهارات، مستوى العمل، الممارسات :العوامل األساسیة المؤثرة في األداء في

من صنف العوامل المؤثرة على األداء إلى عوامل خاضعة للمؤسسة، وهي العوامل الداخلیة وهناك 

وأخرى خارجیة ال تتحكم فیها المؤسسة، إال أن هذا التصنیف أیضا یطرح إشكالیة الحدود الفاصلة بین ما 

ه العوامل، هو داخلي وما هو خارجي، أو باألحرى بین المحیط والمؤسسة ألنه أصبح هناك تداخل بین هذ

  .وفیما یلي سنتطرق إلى هذه العوامل

  العوامل الخارجیة: أوال

ة تمثل العوامل الخارجیة اختصارات تضم الحروف األولى من أسماء تلك العوامل والمعروفة بمجموع

)PESTEL(، 2:وتظم كل من   

باختالف والتي تعبر عن كیفیة ومدى تدخل الدولة في نشاط تلك المنظمات : العوامل السیاسیة .1

 .أنواعها، إلى جانب التعبیر عن مدى االستقرار السیاسي في الدولة التي تعمل بها تلك المنظمة

والتي تعتبر من أهم العوامل التي  ،)PESTEL( هي الفئة الثانیة من مجموعة: العوامل االقتصادیة .2

یمكن أن تأثر على أداء المنظمة، حیث تشتمل هاته العوامل االقتصادیة على مجموعة من المتغیرات 

االقتصادیة الكلیة والجزئیة على مستوى االقتصاد الذي تنشط به المنظمة إلى جانب خصائص بیئة 

 .وسلوك المنشات العاملة بهامن هیكل الصناعة  ،الصناعة التي تنشط بها المنظمة

تعبر عن خصائص المجتمع الذي تنشط به المنظمة من خصائص دیموغرافیة : العوامل االجتماعیة .3

 .وثقافیة وغیرها

تعد هي األخرى مهمة جدا في تحدید أداء المنظمة على اعتبار إمكانیة تأثیرها : العوامل التكنولوجیة .4

 .لك كیفیة القیام بنشاطاتها وبالتالي ارتباطها بفعالیة وكفاءة المنظمةفي كیفیة استغالل المنظمة لمواردها وكذ

                                                
، بسكرة –الكوابل فرع جنرال كابل التمكین اإلداري وأثره على أداء المؤسسة دراسة حالة مؤسسة صناعة موسي عبد الناصر، ، بومجان عادل 1

 306:، ص2015 أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد السابع عشر، جوان
طروحـة دكتـوراه ، أ2014 - 2004دراسة حالة الصناعة المصرفیة في الجزائـر خـالل الفتـرة : تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة واألداءبوسنة رضا،  2

 57:، ص2016- 2015جامعة بسكرة، الجزائر،  ،علوم في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد صناعي، قسم االقتصاد
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أي الخصائص البیئیة للمنطقة الجغرافیة التي تنشط بها المنظمة خاصة ما تعلق : العوامل البیئیة .5

بالتغیرات المناخیة، والتي كثیرا ما تؤثر على أداء العدید من الصناعات مثل صناعة السیاحة وصناعة 

 .ناتالتأمی

طر نشاط المنظمة سواء بصفة مباشرة مثل ؤ لتي تشمل مجموعة القوانین التي تا: العوامل القانونیة .6

  . قوانین المستهلك، قوانین حمایة البیئة، قوانین المنافسة ومنع االحتكار، قوانین االندماج وغیرها من القوانین

  العوامل الداخلیة: ثانیا

أداء المؤسسة والتي یمكن للمؤسسة التحكم فیها والسیطرة علیها هي تلك العوامل التي تؤثر على 

   1:بالشكل الذي یساعد على تعظیم العائد وتقلیل التكالیف ومن أهم هذه العوامل مایلي

هي مختلف المتغیرات التي ترتبط بالجانب التقني في المؤسسة وتضم على  :العوامل التقنیة .1

 :الخصوص ما یلي

 المستخدمة في الوظائف الفعلیة أو المستخدمة في معالجة المعلومات نوع التكنولوجیا سواء. 

 ؛نسبة االعتماد على اآلالت بالمقارنة مع عدد العمال 

  ؛نوعیة المنتج شكله ومدى مناسبة التغلیف له 

 ؛التوافق بین منتجات المؤسسة ورغبات طالبیها 

  ؛التناسب بین طاقتي التخزین واإلنتاج في المؤسسة 

 ؛موارد المستخدمة في عملیة اإلنتاجنوعیة ال 

 ؛مستویات األسعار 

 الموقع الجغرافي للمؤسسة. 

وهي مختلف القوى والمتغیرات التي تؤثر على استخدام المورد البشري في  :العوامل البشریة .2

 :المؤسسة وتضم على الخصوص

 .التركیبة البشریة من حیث السن والجنس - 

 .التي یشغلونها والتكنولوجیا المستخدمة التوافق بین مؤهالت العمال والمناصب  - 

 .مستوى تأهیل األفراد - 

  .المنفذینبین و  بینهمالجو السائد بین العمال والعالقة السائدة   - 

  

                                                
بسكرة،  ةعلوم االقتصادیة، جامع، أطروحة دكتوراه علوم في الأثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة على تحسین أداء البنوك الجزائریةنوي فطیمة الزهرة،  1

 78- 77: ص، ص 2017 - 2016الجزائر، 
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  )مراحله ،أهمیتهتعریفه، (تقییم األداء : المطلب الثاني

مواجهتها اسیة وضروریة الستمرار نشاطها، و یعتبر تقییم أداء المؤسسات بصفة عامة عملیة أس

ه، أهمیته، مراحل ،لذا حاولنا في هذا المطلب التطرق إلى مفهوم تقییم األداء لتغیرات والتحدیات المستمرة،ل

  .وأهدافه

 تعریف تقییم األداء : الفرع األول

  :اختلفت التعاریف حول تقییم األداء ومن بینها مایلي

األهداف المخطط لها  الفعالة تستخدم للمقارنة بین مرحلة من مراحل الرقابة"األداء بأنه تقییم جاء في مفهوم 

علمیا وعملیا لتحقیق األهداف بكفاءة  اوبین ما تم تحقیقه فعال، وبیان االنحرافات وأسبابها وطرق معالجته

   1".وفاعلیة

الغایة منها الوقوف  ،تقییم األداء هو خطوة رئیسیة في العملیة الرقابیةفإن من خالل هذا التعریف، 

  .الطرق الممكنة فعلى االنحرافات التي حدثت ومحاولة تصحیحها بمختل

تقییم الوحدة االقتصادیة في ضوء ما توصلت إلیه من نتائج في نهایة فترة  "أنه ب تقییم األداءكما یعرف 

ثانیا بقیاس كفاءة الوحدة و  ،مالیة معینة، وهي تهتم أوال بالتحقق من بلوغ األهداف المخططة والمحددة مقدما

  22".في استخدام الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشریة أو رأسمالیة

أداء المؤسسة یمكن الحكم علیها بقیاس النتائج المتحصل علیها في فترة تقییم من التعریف یتضح أن 

  .زمنیة معینة والتي یمكن أن تفسر فعالیة المؤسسة وكفاءتها

عملیة منظمة ومستمرة لقیاس وٕاصدار األحكام على النتائج المتحققة مقارنة ما تم "إن تقییم األداء هو 

  3".هو مطلوب تحقیقه في المستقبل تحقیقه في الماضي وما

تشخیص لنقاط القوة والضعف، بحیث یساهم هذا  "ن تقییم األداء هوإعلى المستوى االستراتیجي ف

  4".التشخیص في بناء وصیاغة مخطط قرارات إدارة األصول والخصوم في المؤسسة االقتصادیة

ذكره یمكن أن نعرف تقییم األداء أنه جزء من عملیة الرقابة، وظیفته قیاس نتائج المؤسسة  مما سبق

ومقارنتها بمعاییر النشاط ومن ثم إصدار  ،لیة والكفاءةاالقتصادیة باستخدام مجموعة من مؤشرات الفعا

  . أحكام تقییمیة وتحلیلیة تساعد على اتخاذ القرارات

  

                                                
 24،25:، ص ص2009، دار صفاء للنشر والتوزیع ، األردن، أثر السیاسات االقتصادیة في أداء البنوك التجاریةفهد نصر حمود مزنان،  1
 95:عبد الملیك مزهودة، مرجع سابق، ص 2
دراسة حالة البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للفترة ''تقییم األداء المالي للبنوك الجزائریة التجاني إلهام، شعوبي محمود فوزي،  3

   32: ، بسكرة، الجزائر، ص2015، جوان 17اقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر، العدد  أبحاث مجلة، 2011 - 2005
مجلة الباحث، ، 2000 - 1994دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائریة خالل الفترة تقییم أداء المؤسسات المصرفیة، قریشي محمد الجموعي،  4

 90: الجزائر، ص، 2004، 3جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد 
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  أهمیة تقییم األداء: الفرع الثاني

تتوقف فعالیة اإلدارة على القیاس الفعال لألداء والنتائج، فكلما كانت المؤسسة لدیها نظام جید للقیاس 

بالفعالیة، فالشرط األول لتحسین وتحقیق التمیز في أداء المؤسسة هو تطویر وتنفیذ كلما كان أداءها یتسم 

نظام قیاس األداء، ویلعب تقییم األداء دورا هاما في جعل المؤسسة على علم بالعوامل الهامة التي تحقق لها 

ع رقابته ال یمكن إدارته، النجاح، فإذا لم تستطع المؤسسة تقییم نشاطها ال یمكنها الرقابة علیه، وٕاذا لم تستط

  1:وبدون قیاس ال یمكن صناعة قرارات سلیمة، لذا تكمن أهمیة تقییم األداء في النقاط التالیة

 ؛قیاس األداء یساعد في تقلیل االنحرافات التي تحدث أثناء العمل: الرقابة  - 

 ؛طلوب تنفیذهایستخدم القیاس لتقییم أداء العملیات، وتحدید التحسینات الم: التقییم الذاتي  - 

 ؛التحسین یستخدم القیاس لتحدید مصادر العیوب، ومنع األخطاء، وٕایجاد فرص: التحسین المستمر  - 

یظهر تقییم األداء المركز االستراتیجي للمؤسسة في إطار البیئة التي تعمل فیها، األمر الذي  - 

 2.تحسین تنافسیتها یحفزها على

 .للتأكد من أن المؤسسة تحقق أهدافها بدون قیاس ال توجد طریقة: تقییم اإلدارة  - 

كما تبرز أهمیة تقییم األداء في تحدید النجاح من الفشل، حیث إن عدم المعرفة بوجود نتائج قد تحققت 

یؤدي إلى أنه لن یكون هناك تقدیر أو مكافأة لمن حقق اإلنجاز، وعندما ال نستطیع مكافأة النجاح فإننا 

النجاح یمكننا من التعلم واالستفادة منه، وتحدید الفشل أو الخطأ یمكننا  حتما نكافئ الفشل، كما أن تحدید

  3.من معالجته، وبالتالي عرض نتائج األداء یساهم في بقاء وتطور المؤسسة

  مراحل تقییم األداء : الفرع الثالث

متصلة تمر عملیة تقییم األداء بمجموعة من المراحل المتتابعة، والتي تشكل في مجملها حلقات 

  4:ومترابطة في نظام التقییم، ویمكن إیجاز خطوات تقییم األداء في النقاط التالیة

حیث یتم تحدید مجموعة من المؤشرات والمقاییس لألداء : مرحلة تحدید مؤشرات األداء - 

   ؛النموذجي

 ؛من خالل مراقبة السلوك واألوضاع الفعلیة واألعمال والنشاطات: مرحلة المراقبة - 

أین تتم المقارنة بین ما تحقق وما استهدف من : ل النتائج وٕاجراء المقارناتمرحلة تحلی - 

انطالقا من الخطة الموضوعة، لتحدید مدى بلوغ األهداف، أو المقارنة الزمنیة بین النتائج  النتائج

 ؛المحققة خالل فترة زمنیة معینة والنتائج المحققة خالل فترة أو فترات سابقة

                                                
 81: نوي فطیمة الزهرة، مرجع سابق، ص 1
 29:فهد نصر حمود مزنان، مرجع سابق، ص 2

 82: نوي فطیمة الزهرة، مرجع سابق، ص 3 
دراسـة حالـة مؤسسـة سـونطراك مدیریـة  –مساهمة في تحسین أداء المؤسسات االقتصـادیة الجزائریـة مـن خـالل بطاقـة األداء المتـوازن ، رایس وفـاء 4

   47، 46:، ص ص2015/2016.، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص تسییر عمومي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، الصیانة لوالیة األغواط
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من خالل تحدید أسباب االختالف بین نتائج التنفیذ الفعلي : وتفسیرهامرحلة قیاس التغیرات  - 

والنتائج المخططة مسبقا، أو تحدید أسباب االختالف بین نتائج التنفیذ الفعلي لفترة معینة ونتائج 

 .التنفیذ الفعلي لفترة سابقة

ة وهنا یجب التفرقة بین طبیع: مرحلة تحدید الجهة المسؤولة عن حدوث االختالفات - 

المسؤولیة، وما إذا كانت مسؤولیة داخلیة أین یعود اختالف نتائج التنفیذ إلى القرارات واألعمال التي 

  ؛تم إنجازها داخل المؤسسة، أو مسؤولیة خارجیة خارجة عن نطاق تحكم المؤسسة

  .مرحلة تنفیذ المقترحات والحلول الالزمة لتحسین األداء المؤسسي - 

  وركائزه تقییم األداء المالي في البنوك مفهوم: المطلب الثالث

ستأثر موضوع تقییم األداء المالي باهتمام واسع لدى الكتاب والباحثین في مجاالت الدراسة العلمیة، ا

صبحت البنوك تزاول نشاطها من خالل سوق یتسم أو ، بنكیةاالقتصادیة منها واإلداریة والمالیة والمحاسبیة وال

مالیة، وفي ظل التطورات اإلقلیمیة والدولیة الغیر ا من طرف المؤسسات المالیة أو بالمنافسة الشدیدة سواء

على صعید العملیات واألدوات، وجدت هذه البنوك نفسها في وضع یحتم علیها التركیز على أداءها في 

  .مختلف المستویات كشرط لنجاحها في المحافظة على نشاطها، والقدرة على المنافسة

وهذا في الفرع األول، أما الفرع الثاني  في البنوك مطلب سنقدم مفهوم األداء الماليمن خالل هذا ال

  .سیخصص لركائز تقییم األداء المالي في البنوك

  البنوك في األداء الماليتقییم  مفهوم: الفرع األول

فیعتبر األداء المالي نوع من أنواع األداء الذي تسعى  ،األداء على األداء المالي تعریفال یختلف 

حیث تعددت المفاهیم المقدمة لألداء المالي، كون أن كل باحث ینظر  ،المؤسسات للوصول إلیه وتحقیقه

  :إلى األداء المالي من زاویته الخاصة، ونتیجة لذلك قدمت العدید من التعاریف منها

باالستخدام األمثل ) تعظیم العوائد وتخفیض التكالیف( المالیة مدى بلوغ األهداف"األداء المالي هو 

   1".للموارد المالیة

الكفاءة والفاعلیة معا للنشاط المالي، أي القدرة على تحقیق النتائج التي تتطابق مع  "ألداء المالي هوا

  2 ".الخطط واألهداف المرسومة باالستغالل األمثل للموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة

                                                
 NCA ب حالة المؤسسة الجزائریة الجدید للتعلی، ، الحوكمة ودورها في تحسین األداء المالي للمؤسسات الجزائریةیحیاوي إلهام، بوحدید لیلى 1

  65:، ص2014، 05العدد  ، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة،الرویبةب
، الملتقى الدولي الخامس الحوكمة في تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة النظام المحاسبي المالي آلیة لدعمقاید نور الدین، حمزة بن خلیفة،  2

دیسمبر،  8- 7دور الحوكمة في تحسین األداء للمؤسسات بین تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة واإلسالمیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، : حول

 12 :، ص2014
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، والسلوك المتجه وفق أسس )االنجاز والنتائج(بمعنى هو التفاعل بین ما تسعى المؤسسة للوصول إلیه 

ومعاییر محددة مسبقا التي تضمن تحدید ذلك، أي الوصول إلى تحقیق مستوى مقبول من األهداف مع 

  .ضرورة مراعاة االستخدام األمثل للموارد المتاحة

 یعني تقدیم حكم ذو قیمة حول إدارة الموارد الطبیعیة والمادیة والمالیةتقییم األداء المالي للمؤسسة و 

قیاس  ، أي أن تقییم األداء المالي هو)المؤسسة ومدى إشباع منافع ورغبات أطرافها المختلفةإدارة (مجتمعة 

قیق تح ومن ثم مدى ،على ضوء معاییر محددة سلفا لتحدید ما یمكن قیاسه النتائج المحققة أو المنتظرة

یسمح بالحكم  وتحدید األهمیة النسبیة بین النتائج والموارد المستخدمة مماوى الفعالیة، األهداف لمعرفة مست

  .على درجة الكفاءة

األداء إلى الكشف عن مدى تحقیق القدرة اإلیرادیة والقدرة الكسبیة في المؤسسة، فاألولى  تقییمیهدف 

تعني قدرة المؤسسة على تولید إیرادات سواء من أنشطتها الجاریة أو الرأسمالیة أو االستثنائیة، بینما تعني 

ومن ، 1فأة عوامل اإلنتاجالثانیة قدرة المؤسسة على تحقیق فائض من أنشطتها الموضحة سابقا من أجل مكا

خصائص عملیة تقییم األداء أنها عملیة إیجابیة ال تسعى إلى كشف العیوب في األداء فقط، إنما تهتم بنقاط 

  .القوة في المؤسسة أیضا، وتطمح إلى تحسین األداء في المستقبل

   2:تكمن أهمیة األداء المالي في لذا

كبر، أیادة فرص الوصول لمصادر التمویل الخارجي الذي یقود بدوره إلى فرص استثماریة ز  - 

 ؛نسبة استخدام واستغالل العمالة الموجودة ونمو وارتفاع في

مما یجعل االستثمار أكثر  ،والتي ترتبط بارتفاع قیمة المؤسسة ،انخفاض تكلفة رأس المال - 

 ؛والعمالء للمستثمرین جذب

  ؛لموارد المتاحةلفضل ناجم عن تخصیص أفضل أداء تشغیلي أ  - 

 ؛خفض وٕامكانیة التحكم في األزمات المالیة التي تصیب المؤسسة - 

مع  بناء عالقة أفضل مع كل أصحاب وأطراف المصالح، مما یساعد على تحسین العالقات - 

 .كل من المجتمع المحلي والدولي

اتخاذ القرارات السلیمة وفي الوقت  تقدیم معلومات مفیدة من خالل التقاریر، بما یمكنهم من - 

 .المناسب

تساعد على توجیه اإلدارة العلیا إلى مراكز المسؤولیة التي تكون أكثر حاجة إلى اإلشراف  - 

 .والمراقبة

                                                
  89:نوي فطیمة الزهرة، مرجع سابق، ص 1
دور  :، الملتقى الدولي الخامس حولفعالیة الحوكمة في تحسین أداء المؤسسات وأثرها على اإلفصاح المحاسبيجنوحات، یاسمین العالیبیة،  آسیا 2

 16 :، ص2014ر دیسمب 8- 7 سالمیة، جامعة حمه لخضر، الوادي،بین تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة واإل الحوكمة في تحسین األداء للمؤسسات
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خذ أومنها من  ،، منها من ركز على جانبه االقتصاديالمالي وقد تباینت التحلیالت ألبعاد األداء

على الطرق والكیفیات التي تعتمدها المؤسسة في المجال التنظیمي بغیة الجانب التنظیمي، أي التركیز 

ومنها من ركز على البعد االجتماعي أي مدى تحقیق الرضا عند أفراد المؤسسة على  ،تحقیق أهدافها

  1.ن ذلك مؤشر على وفائهم لمؤسستهماختالف مستویاتهم أل

تعریفات على أنه الوظیفة اإلداریة التي تمثـل اتفقت معظم ال ،لألداء المالي في البنوكأما بالنسبة 

الحلقة األخیرة من سلسلة العمل اإلداري المستمر، حیث تشمل مجموعة من اإلجراءات التي یتخـذها جهاز 

   2.اإلدارة للتأكد من النتائج أنها تتحقق على النحو المرسوم، وبأعلى درجة من الكفاءة

مدى فاعلیة القرارات المالیة التي تم اتخاذها من حیث تأثیرها  فتقییم األداء المالي یسمح بالحكم على

على المركز المالي للبنك وقدرته المالیة، وتقییم مدى كفاءة وفاعلیة األنشطة والسیاسات المختلفة المستخدمة 

اء بالبنك في التأثیر على ربحیة البنك، ومركزه التنافسي، واالستفادة من كل ذلك في وضع خطط فاعلة لألد

عملیة شاملة تستخدم فیها جمیع "وبصورة أدق فإن تقییم األداء المالي للبنك هو ، المستقبلي في البنك

وغیرها للوقوف على الحالة المالیة للبنك، وتحدید الكیفیة التي أدیرت بها موارده خالل  البیانات المحاسبیة

  3".فترة زمنیة معینة

   :كثیرة نذكر منها واألغراض المرجوة من عملیة تقییم األداء

  التحقق من تنفیذ األهداف الرقمیة القیاسیة التي تضمها الخطط الموضوعة من طـرف البنـك التجاري

  ا؛في الوقت المحدد له

  الرقابة على كفاءة األداء من تنفیذ البنك ألهدافه، وممارسة أعماله المختلفة بكفـاءة، وذلك باستخدام

 ؛مكنموارده المتاحة أفضل استخدام م

  ،تقییم النتائج ویعني ذلك الكشف عن التطورات واالتجاهات التي أسفر عنها أداء البنك الفعلـي

ومدى انسجامها مع االتجاهات المستهدفة، مع التعرف على نواحي القصـور فـي األداء وبیـان 

  4.أسبابه وتحدید المسؤولین عنه، بما یمكن من تصحیح هذه األخطاء مستقبال

أهداف عملیة تقییم األداء حسب توقعـات المستفیدین من تقاریر األداء، إذ یركز المودعون تختلف كما 

تهتم  مـثال علـى إدارة السیولة ومدى ضمان لـودائعهم، في حـین یهـتم المساهمون بمؤشرات الربحیة، بینما

مودعین ألخطار غیر إدارة البنـك بقـدرة البنك على توفیر الخدمات للمتعاملین دون تعـریض أمـوال ال

                                                
   28: التجاني إلهام، شعوبي محمود فوزي، مرجع سابق، ص 1
 . 232:صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 2
  .32،33:، مرجع سابق، ص صشعوبي محمود فوزيالتیجاني إلهام،  3
 . 233:صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 4
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ه التقاریر، فإن تقییم األداء المالي یجعل وبغض النظر عن األهداف الخاصة لكل مستفید مـن هـذ ،ضروریة

   1.تأكد وتحقق مـن أن الموارد المتاحة للبنك قد استخدمت بشكل كفءالبنك في حالة 

بفقرات كل من المیزانیة العامة  فاألداء المالي للبنك ما هو إال انعكاس للمركز المالي للبنك المتمثل

صور حالة حقیقیة عن أعمال البنك ت التيفضال عن قائمة التدفقات النقدیة  ،وحسابات النتائج والخسائر

  2.لفترة زمنیة معینة

ن تقییم األداء المالي في البنوك هي عملیة یتم من خاللها الوقوف على الحالة إوفق ما سبق ذكره ف

التعرف على الجوانب اإلیجابیة والجوانب السلبیة الخاصة بتحقیق األهداف وٕانجاز المالیة للبنك، أي 

معدالت األداء المستهدفة، لتحدید مستوى العالقة التي تربط بین الموارد، وكفاءة استخدامها من طرف 

  .البنوك

  ركائز تقییم األداء المالي في البنوك: الفرع الثاني

  3:یها تقییم األداء المالي في البنوك أو المؤسسات االقتصادیة منهاهناك عدة ركائز أساسیة یستند عل

إذ یتطلب عملیة  :التحدید الدقیق ألهداف البنوك التجاریة وفي مختلف المجاالت )1

تقییم األداء المالي تحدیدا واضحا ودقیقا لألهداف التي یسعى البنك التجاري لتحقیقها، ویتضمن 

یة والتي یمكن تصنیفها إلى أهداف قصیرة األمد واألهداف ذلك تحدید جمیع األهداف التفصیل

البعیدة األمد، وأهداف رئیسیة وأخرى فرعیة، كذلك یجب أن تكون تلك األهداف واضحة ومفهومة 

 .لجمیع األفراد العاملین في البنك

بعد أن یتم  :وضع الخطط التفصیلیة في كل المجاالت مع مراعاة التنسیق بینهما )2

بشكل مفصل ودقیق، البد من وضع الخطط التفصیلیة لكي تكون مؤشرا لتحقیق  تحدید األهداف

المطلوبة، على أن تتضمن تلك الخطط تحدیدا للموارد المتاحة  والفتراتاألهداف بالشكل والصیغة 

كلفة ممكنة، مع مراعاة توأسلوب استخدامها علمیا وبالشكل الذي یمكن من تحقیق األهداف بأقل 

واقعیة ومتناسقة مع األهداف المحددة، باإلضافة إلى مرونتها لغرض إجراء أن تكون الخطط 

 .ذلك التعدیالت علیها عندما تستدعي الضرورة

وتتضمن القواعد األساسیة لنظام تقییم : التحدید الواضح لمراكز المسؤولیة اإلداریة )3

كز المسؤولیة كل وحدة األداء المالي في البنوك التجاریة تحدیدا لمراكز المسؤولیة، ویقصد بمرا

تنظیمیة مختصة بأداء نشاط محدد ولها سلطة في اتخاذ القرارات الكفیلة بتنفیذ هذا النشاط وتحدید 

النتائج التي سوف تحصل علیها، فمثلما هو معروف أن البنك التجاري یمارس العدید من الفعالیات 

                                                
، مرجع سابق، 2000  - 1994ة لمجموعة من البنوك الجزائریة خالل الفترة تقییم أداء المؤسسات المصرفیة، دراسة حالمحمد جموعي قریشي،  1

 90:ص
 89: نوي فطیمة الزهرة، مرجع سابق، ص 2
  38 :، ص2000، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، األداء المالي للمنظمات األعمالالسعید فرحات جمعة،  3
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ا فعالیة أو نشاط في البنك، لذلك واألنشطة، وتبعا لذلك یوجد هناك عدد من مراكز المسؤولیة له

جل أمن الضروري تحدید مسؤولیة كل وحدة من تلك الوحدات اإلداریة والفنیة وبصورة واضحة من 

حلول الناجحة التسهیل عملیة الرقابة والمتابعة وكذلك تشخیص االنحرافات والمساهمة في وضع 

 .للتغلب علیها أو لتقلیل من أثارها السلبیة

إذ تقتضي إجراءات نظام تقییم األداء  :السلیم لمؤشرات تقییم األداء المالياالختیار  )4

المالي في البنوك التجاریة تحدید وضع مؤشرات لهذا الغرض، ویعد اختیار وتحدید مؤشرات تقییم 

األداء المالي من أهم القواعد األساسیة لنظام تقییم األداء المالي وفي الوقت نفسه أكثرها صعوبة 

 .تشعب المؤشرات وتنوعها واختالف اآلراء فیهاوذلك ل

بما یكفل ویساهم في اتخاذ القرارات الصائبة : إنشاء نظام متكامل للمعلومات وتطویره )5

وتصحیح مسارات األداء في الوقت الالزم وضمان عدم السیر في االتجاهات التي تؤدي إلى تحقیق 

   أداء غیر مرغوب فیه

  1:من بینهافي البنوك أسالیب كما أن لتقییم األداء المالي 

یتم بموجب هذا األسلوب مقارنة النتائج المحققة والمنفذة  :أسلوب األداء المخطط أو المعیاري - 

وتسمى بالموازنات التخطیطیة، أي یتم  أو النشاط بالمخطط، حیث توضع هذه الخطط على مستوى اإلدارة

  .إعدادها للفترات المستقبلیة

المؤشرات المالیة والتدفقات النقدیة، حیث أن المؤشر یرتكز على افتراض أن یشمل : التحلیل المالي - 

قیمة البنك تعتمد على الربحیة والنمو واللذان یقومان على اإلستراتیجیة لتقییم الكفاءة للبنك من خالل 

إلدارة إستراتیجیة السوق المالي لسیاسة توزیع األرباح وسیاسة التمویل والتشغیل واالستثمار، حیث أن ا

المالیة تهتم بكل أنواع التحلیل المالي الذي یرتكز على بعض النسب التي تعتبر مداخل لقیاس الربحیة 

  .أهمها العائد على األصول والعائد على حقوق الملكیة

أما بالنسبة للتدفقات النقدیة فیتم إعطاء مؤشر على نوعیة المعلومات الموجودة في قائمة المركز المالي 

التدفقات النقدیة الناتجة من : ویتم تقسیم التدفقات النقدیة إلى ثالث مجموعات هي ،سابات النتائجوقائمة ح

عملیات التشغیل، التدفقات النقدیة الناتجة من عملیات االستثمار، التدفقات النقدیة الناتجة من عملیات 

ائم المالیة وأدوات التحلیل األخرى التمویل، ومیزة هذا التحلیل تركیزه على التدفقات النقدیة على عكس القو 

  .التي تركز على أساس االستحقاق

  

  

  
                                                

1 Krishna G.palepu, Paul M. healy, Business Analysing and Valuating: Using Financial Statement, 3rd Ed, 
Text and cass, South-Western, 2003, p:430 
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  واقع القوائم المالیة وأثرها على التحلیل المالي في البنوك :المبحث الثاني

قید التحلیل، ومدى ما أسفرت عنه  البنكیم للتعرف على وضع یعتبر التحلیل المالي المنطلق السل

السیاسات والقرارات التي تم تطبیقها من آثار على النشاط والسیولة والربحیة، مما یساعد على تنفیذ عملیة 

  .التخطیط المالي للبنك بكفاءة وفعالیة

ا لتحلیل المالي أهمیة خاصة بعد أن ثبت لهلوتعتبر البنوك التجاریة واحدة من الجهات التي أولت 

وعملیة التحلیل المالي تنصب على  ،جدوى هذه الوسیلة كأداة ذات میزة تساعد في اتخاذ القرارات المختلفة

مجموعة من القوائم المالیة، حیث یقوم المحاسبون عادة بتحضیر وٕاعداد القوائم المالیة أهمها قائمة المركز 

  ).رباح والخسائرحساب األ( وقائمة نتیجة األعمال )المیزانیة العمومیة( المالي

هذا ها وهذا ما سنوضحه في لمن خالل ما تم ذكره یجب التعرف على هذه القوائم وكیفیة دراستها وتحلی

مفهوم التحلیل المالي، أهدافه والمهتمون به،  جاء في المطلب األولالمبحث من خالل أربع مطالب، 

المطلب الثالث م البنوك التجاریة، أما المالي لقوائ التحلیل سیخصص لمعاییر وأسالیب والمطلب الثاني

  .أسس إعداد القوائم المالیةالمطلب الرابع  ویتضمنمعرفة نقاط الضعف في التحلیل المالي، فسیخصص ل

  )المهتمون به - األهداف - المفهوم( في البنوك التحلیل المالي: المطلب األول

البنوك التجاریة سـنقوم بدراسـته من ناحیة المفهوم نظرا ألهمیة التحلیل المالي بالنسبة لتقییم األداء في 

  .واألهداف واألطراف التي تهتم بنتائج التحلیل المالي

  في البنوك مفهوم التحلیل المالي: الفرع األول

تعتبر نتائج التحلیل المالي من أهم األسس التي یستند إلیها في الحكم على كفاءة إدارة البنك، أي مدى 

في إدارة أموال البنك، فعند إجراء التحلیل المالي بالشكل الصحیح من قبل متخصصین نجاحها أو فشلها 

وبالتالي ستنخفض  ،ن قرارات اإلدارة فیما یتعلق باالئتمان مثال سوف تكون رشیدةإأكفاء في التحلیل المالي ف

  .نسبة القروض الهالكة وسینعكس على أریاح البنك

ل مع البیانات المالیة المتاحة باستخدام الوسائل واألدوات والنسب أسلوب للتعام "التحلیل المالي هو ف

وتحویلها إلى معلومات وعرضها للجهات  ،لتحلیل العناصر المالیة االقتصادیة المحیطة بالمشروع ،المالیة

المستفیدة لغرض االسترشاد بها عند اتخاذ القرارات، ویمكن استخدامها لقیاس كفاءة التنفیذ وفي متابعة 

  1".لخطط وتحدید المشاكل ومعالجتهاا

                                                
، الوطنیة في قطاع غزة، مدى اعتماد المصارف على التحلیل المالي للتنبؤ بالتعثر دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة عمار أكرم عمر الطویل 1

 15: ، ص2008رسالة ماجستیر، تخصص محاسبة وتمویل، كلیة التجارة بالجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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مجموعة من األدوات واألسالیب التحلیلیة التي تساعد في التحقق "  على أنهالتحلیل المالي كما یعرف 

  1".من سالمة المركز المالي للمؤسسة وكذا في تقییم األداء واتخاذ القرارات

واألعمال التي تسمح بدراسة الوثائق  األفكار مجموعة من "ویمكن تعریف التحلیل المالي بأنه 

، وتفسیر نتائجها، والتنبؤ بتطورها على المدى الطویل للمؤسسةالمحاسبیة والمالیة، ووصف الوضع المالي 

  2".من أجل اتخاذ القرارات التي تنتج عن هذا العمل

تقییم وضع أنه عنصر من عناصر التشخیص العام للمؤسسة، وأن  "كما ینظر للتحلیل المالي على 

وٕانما على وضعیتها في قطاع الصناعة التي تنشط فیها، وطریقة  ،المؤسسة ال یقتصر على تدفقاتها المالیة

  3".تنظیمها وٕانتاجها، والعالقات اإلنسانیة للعناصر األساسیة

لجة یات الحسابیة التي تعنى بمعان التحلیل المالي عبارة عن مجموعة من العملإلتعاریف السابقة فل اوفق

بهدف الحصول على معلومات ونسب تستعمل في عملیة اتخاذ  ،لبیانات المتاحة في القوائم المالیة للبنكا

وتحلیل  ،وفي تقییم األداء في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون علیه في المستقبل ،القرارات اإلداریة

رف والحكم على مواطن القوة في وضع وتفسیر النتائج المتوصل إلیها، أي أن التحلیل المالي یهدف إلى التع

  .البنك لتعزیزها، وعلى مواطن الضعف لوضع العالج الالزم لها

   :من التعاریف السابقة یمكن استنتاج أهمیة التحلیل المالي بالنسبة للبنوك التجاریة وهي كاآلتي

یساعد التحلیل المالي اإلدارة العلیا في البنك وغیرها من اإلدارات المتخصصة مـن المتابعـة   - 

یعطي التحلیل المالي الكثیر من المعلومـات تفیـد فـي عملیـة  ابة وقیاس أداء أنشطتها، كماوالرق

 ؛التخطیط المستقبلي

 لى مدى كفاءة اإلدارة في تجمیـعیساعد التحلیل المالي للقوائم المالیة في البنك في التعرف ع  - 

األموال من ناحیة، واستخدامها من ناحیة أخرى، وأیضا المحافظة على التوازن بـین هـدفي البنك 

 4؛المتناقضة وهما السیولة والربحیة

عن  یكشف التحلیل المالي األهمیة النسبیة لكل جزء من أجزاء المیزانیة، كما یساعد على الكشـف  - 

 .التي یقوم بها البنك من ناحیة، ومكانته المالیة مع غیره من ناحیة أخرى طبیعة العملیات

  

                                                
 249: صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 1

2 Jean-Pierre Jobard, George Depallens, Gestion financière de l’entreprise, 11ème édition, Sirey,1996, p:185 
3 Alain Rivet, Gestion financière: analyse et politique financières de l'entreprise, Ellipses, Paris, 2003, p:11 

  269:صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 4
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  في البنوك أهداف التحلیل المالي: الفرع الثاني

 ،یهدف التحلیل المالي بشكل عام إلى تقییم أداء البنوك من عدة زوایا لتحدید جوانب القوة والضعف

ومن ثم االستفادة من المعلومات التي یوفرها التحلیل المالي لهم في ترشید قراراتهم المالیة، ومن أهم 

  :األهداف مایلي

 1.الحكم على مدى كفاءة إدارة األصول والخصوم للبنك )1

للمؤسسات وبیان مدى تناسق توزیع األموال المتاحة على أوجه  يالتحقق من سالمة المركز المال )2

المختلفة، ومدى كفایة استغالل البنك لتلك األموال بما یعود على المساهمین بعائد مجزي  االستخدام

 .یشجع على استثمار األموال المتاحة له في النشاط الذي یزاوله

ة ذاتها، والرقابة أالرقابة الداخلیة التي تضطلع بها إدارة المنش: شكالهاأتحقیق الرقابة المالیة ب )3

راقبي الحسابات ومن أهم وسائلها تحلیل الحسابات الختامیة والمیزانیات الخارجیة ویقوم بها م

 .العمومیة الدوریة

على ضوء المعرفة التامة بالمركز المالي للمؤسسة في الماضي والحالة : تحقیق التخطیط المالي )4

 التي وصل إلیها في الحاضر للوقوف على االتجاهات العامة لمصادر األموال واستخداماتها بغرض

 .وضع خطة للمستقبل على أساس علمي سلیم

عن طریق ) جدول المیزانیة التقدیریة(تحقیق المتابعة لألهداف الموضوعة بالموازنة التخطیطیة  )5

مقارنة نتائج التنفیذ الفعلي بالتقدیرات الموضوعة، لحصر االنحرافات وتحلیلها ومعرفة أسبابها 

حد األسالیب للحكم على كفاءة أن الموازنة التقدیریة تعد إومعالجتها في الوقت المناسب، وبذلك ف

   2.اإلدارة

  :أن طبیعة التحلیل تتوقف على عدد من العوامل أهمها ویمكن القول

  .هدف ووجهة نظر الجهة التي تقوم بالتحلیل المالي  - 

  .ق في التحلیلومدى الحاجة إلى التعمدرجة اهتمام القائم بالتحلیل   - 

  .والعملي العلمي وتأهیله المحلل قدرة  - 

  .المعلومات والبیانات المتاحة كمیا وكیفیا  - 

  في البنوك المهتمون بالتحلیل المالي: الفرع الثالث

إن كل فئة تستخدم في التحلیل المالي معلومات تختلف عن المعلومات التي تستخدمها الفئات األخرى 

   3:تبعا الختالف الغایة لكل منها كما یتضح فیما یلي

                                                
، 2006، دار وائل، عمان، األردن،  - العملیةاألسالیب واألدوات واالستخدامات  - االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتمانيمحمد مطر،  1

  3:ص
 . 252:صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 2
 12: ، ص1990، اتحاد المصارف العربیة، التحلیل المالي للمصارفخلیل الشماع، خالد أمین عبد اهللا،  3
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  )المودعین والمقرضین( الدائنون: أوال

یقوم المودعین بإیداع أموالهم في البنوك بأشكال وصور عدیدة وألغراض مختلفة یحصلون مقابلها على 

فوائد، إضافة إلى ذلك یقوم البنك بإصدار سندات تمثل قروضا طویلة األجل یسدد البنك مقابلها فوائد معینة 

لتي تمیز كافة العالقات السابقة هي المنفعة التي تعود على المودعین والخاصیة البارزة ا. بصفة دوریة

صل الودیعة أو القرض أن إنه إذا واجه البنك خسائر فأوحملة السندات مهما حقق البنك من نجاح، إال 

ن القوائم المالیة تمكن المودعین والمقرضین من التعرف على المركز إوفوائده یتعرضان للخطر، وبالتالي ف

مالي للبنك وربحیته والمخاطر المحیطة بأعماله قبل إیداعهم األموال أو االكتتاب في السندات التي ال

 1.یطرحها للجمهور

 هؤالء یهتمون بالحصول على المعلومات التالیة من أجل تقییم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته

  2:ومعرفة

  ؛وفاء بالتزاماته في المدى القصیرسیولة البنك ألنها المؤشر األمثل على قدرته على ال  - 

ربحیة البنك وهیكله المالي والمصادر الرئیسیة لألموال واستخداماتها والتوقعات الطویلة األجل   - 

  ؛ألنها المؤشر األفضل على قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في المدى الطویل

قدرة البنك على تحقیق األرباح والتي تعتبر أحد الموارد الرئیسیة للوفاء بالدیون قصیرة وطویلة   - 

  ؛األجل

  ؛السیاسات التي اتبعها البنك في الماضي لمواجهة احتیاجاته المالیة  - 

 .مدى سالمة المركز المالي للبنك  - 

  إدارة البنك : ثانیا

التالیة للحكم على مدى كفاءتها في إدارة دقة األمور خالل تهتم إدارة البنك بالحصول على المعلومات 

  :الفترة المعنیة

 .ضرورة التوفیق بین ربحیة البنك وسیولته وعوائد االستثمار - 

ألنها تعنى  ،بنتائج التحلیل المالي) اإلدارة المسؤولة عن المركز النقدي(تهتم اإلدارة النقدیة  - 

 .االحتیاطات الثانویة أو العكس لتعزیز السیولة أو توظیفهابإدارة االحتیاطات األولیة والتحول إلى 

، باعتبار أن التحلیل المالي یمثل التغذیة )التخطیط والرقابة(ممارسة الوظائف اإلداریة  - 

  .للمعلومات عن األداء الذي یقارن بالخطط لتأشیر االبتعادات وتصحیحها

  .االتجاهات التي یتخذها أداء البنك - 

  .البنك بأداء البنوك األخرى المماثلة في الحجم وطبیعة النشاط نتیجة مقارنة أداء - 

                                                
  25:حماد ، مرجع سابق، صطارق عبد العال  1
 12: خلیل الشماع، خالد أمین عبد اهللا، مرجع سابق، ص 2
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 .كیفیة توزیع الموارد على أوجه االستخدام - 

 .كفاءة إدارة األصول - 

والهدف الرئیسي لإلدارة من وراء التحلیل المالي هو ممارسة الرقابة على أعمال البنك والنظر إلیها من 

نه یقع على عاتق إدارة أجیة المهتمة بالبنك، وتجدر اإلشارة إلى طراف الخار األنفس الزاویة التي تراها بها 

البنك أیضا القیام بالتحلیل األساسي للظروف االقتصادیة العامة وظروف الصناعات المختلفة والشركات 

داخل كل صناعة وذلك لترشید قرارات منح االئتمان وقرارات االستثمار في األوراق المالیة التي یقوم بها 

  .المتاجرة أو االحتفاظبغرض 

  المحللون المالیون المختصون : ثالثا

على تكلیف  اهناك مؤسسات متخصصة في التحلیل المالي تقوم بهذه العملیة إما بمبادرة منها أو بناء

قوم وقد ی ،من إحدى المؤسسات المهتمة بأمر بنك ما وذلك مقابل أتعاب محددة تتقاضاها هذه المؤسسات

لقیام بتحلیالتها ونشر نتائجها لمعرفة ترتیبها ل  طلب إلى مؤسسات التحلیل هذهالتحلیل ب البنك ذاته موضوع

مما یعكس بالتالي قدرة البنك على إصدار أوراق مالیة كالسندات مثال أو االقتراض ألن البنوك  ،في السوق

 .أقلذات التصنیف الجید ستتمكن من االقتراض بسعر فائدة أقل من تلك التي تحتل مكانة 

  الجهات الرقابیة: رابعا

البنك المركزي باعتباره  ،من أهم الجهات الرقابیة التي تحتاج إلى المعلومات ونتائج التحلیل المالي

السلطة النقدیة والمسؤول عن رقابة البنوك وعن تنفیذ السیاسة النقدیة للتعرف على سالمة المركز المالي 

للبنوك والهیاكل التمویلیة لها ومدى التزامها بنسب االحتیاطي القانوني ونسب السیولة وحدود السقوف 

  .1االئتمانیة

ة مثل اإلدارة الضریبیة إلى المعلومات المالیة عن البنوك إلمكان كما تحتاج بعض الجهات الحكومی

فالسلطة الضریبیة باعتبارها تمثل الدولة بحاجة إلى تحلیل دقیق لمصادر  2.حساب الضرائب المستحقة

اإلیرادات والمصاریف، إذ أن لكل مجموعة فقرات من اإلیرادات والمصاریف أحكامها الضروریة، مثل 

ن إلذلك فالخ، ...الرأسمالیة دخل، الضریبة على فوائد األوراق المالیة، ضریبة على األرباحالضریبة على ال

القوائم المالیة السنویة المسندة بتحالیل مالیة مفصلة تساعد السلطة الضریبیة كثیرا في ممارسة مهامها اتجاه 

 . الدولة والبنك بقرارات صحیحة ودقیقة

  العاملون في البنك: خامسا

  :العاملون في البنك بنتائج التحلیل لسببین رئیسیینیهتم 

                                                
 249:صالح الدین حسن السیسي، مرجع سابق، ص 1
  25: طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص 2



 

 178 

�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 مما یؤثر في مستوى اإلنتاجیة ویعزز الشعور باالنتماء ،الحكم على كفاءة وفعالیة االنجاز.  

  النتائج الفعلیة مما یجعلهم في وضع أفضل لتقدیم مطالب معقولة إلى إدارة البنك علىالتعرف. 

  لقوائم البنوك المالي یلالتحل معاییر وأسالیب: المطلب الثاني

إن القوائم المالیة تتضمن كما كبیرا من البیانات المالیة والمحاسبیة الخاصة بالفترات المالیة السابقة 

والفترة المالیة الحالیة، لذلك ال یكفي إعداد هذه القوائم وٕانما یجب تحلیلها باستخدام األسالیب واألدوات 

معلومات مفیدة عن أداء المنشأة في الماضي إضافة إلى التنبؤ بمستقبلها، المناسبة لتحویل تلك البیانات إلى 

وتوجد عدة أسالیب یمكن للمحلل المالي ثم تفسیر نتائج التحلیل لخدمة كافة األطراف المستخدمة للبیانات 

وقبل التعرف على األسالیب ینبغي علینا معرفة  ،اختیار أفضلها أو المزج بینها للقیام بعمله على أكمـل وجـه

 .مفهوم المعاییر وخصائصها

  هر وخصائصیامفهوم المع: الفرع األول

القاعدة أو قانون عام یسترشد به المحاسب في إنجاز عمله في تحضیر الكشوفات أو " یقصد بالمعیار 

محددة كي یقوم المحاسب بإنجاز عمله للمنشأة، وبهذا المفهوم البد من وجود قیاسات  التقاریر المالیة

   1".بموجبها

واألحداث والظروف التي  تعتبر المرشد األساسي لقیاس العملیات المعاییر نإحسب هذا التعریف ف

أن تكون  تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، وٕایصال المعلومات إلى المستفیدین، لذا یجب

  .باألهدافالمعاییر وثیقة الصلة 

  2:ومن خصائص المعاییر

 .أي إمكانیة تنفیذ المعیار فال یتصف بالمثالیة وال بالتواضع: الواقعیة - 

ن كان هذا ال یمنع إدخال تعدیالت علیه إذا دعت الظروف إلى إ و  ،االستقرار إلى حد ما - 

 .ذلك وبعد القیام بالدراسات الالزمة

  .تمال ألكثر من معنى للمعیارالبساطة والوضوح وسهولة التركیب وعدم وجود اح - 

لالستفادة من نتیجة التحلیل البد من وجود مقاییس معینة یتم بموجبها مقارنة النتائج محل الدراسة و 

   3:معاییر رئیسیة تستخدم كأساس للحكم على النسب واألرقام المستخلصة وهي عدةوالتحلیل وهناك 

                                                
ــي رفــع كفــاءة اإلفصــاح أحمــد یوســف محمــد، فــتح الــرحمن الحســن منصــور،  1 ــام للمصــارف اإلســالمیة ودوره ف ــرض واإلفصــاح الع ــار الع ــق معی تطبی

 82:ص، 2015، جامعة السودان، 16، مجلة العلوم االقتصادیة، العدد محاسبي للتقاریر المالیة بالتطبیق علي عینة من المصارف اإلسالمیةال
 14:خلیل الشماع، خالد أمین عبد اهللا ، مرجع سابق، ص 2
  :باالعتماد على 3

، ص 2015، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، جدة،  لمیة و العملیةالتحلیل المالي األصول العصابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكتزي،  - 

  44،45:ص

  95،96:نوي فطیمة الزهرة، مرجع سابق، ص ص - 
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 باستخراج نسب سابقة لعنصر معین ومقارنته مع یعتمد على المدى الزمني : المعیار التاریخي

، ولكن یعاب على هذا المعیار عدم سيأسنوات الحقة أو داخل السنة الواحدة، كما في التحلیل األفقي والر 

قدرته على المقارنة بین وضع البنك بالنسبة لبقیة البنوك األخرى، ویؤخذ علیه أیضا عدم دقته السیما في 

  .خال خدمات جدیدة مبتكرةحالة توسع البنك أو إد

 خر یعني آعبارة عن نسب ومعدالت متعارف علیها في التحلیل المالي، بمعنى : المعیار النمطي

المعیار النمطي وجود خاصیة مستأصلة تأخذ شكل قیمة ثابتة لنسبة معینة مشتركة بین جمیع البنوك 

األخرى من حیث األهمیة وذلك لضعف قبولها وتقاس بها التقلبات الواقعیة، وهي أقل وأضعف من المعاییر 

  .من قبل المالیین كمؤشر للمقارنة

  تشیر هذه المعاییر إلى معدل أداء مجموعة من المؤسسات البنكیة في : )القطاع(معیار الصناعة

القطاع الواحد، أي مقارنة المؤشرات المالیة للبنك بالمؤشرات المالیة لبقیة البنوك األخرى، بالتالي هي 

الشبیهة لنفس الصناعة،  عاییر خاصة بقطاع معین، لقیاس القطاع الصناعي محل التحلیل مع الصناعاتم

لكن یؤخذ على  ،عرفة وضع المؤسسة مع مثیالتها المنافسة ومدى تقدم أو تراجع الصناعة أو المؤسسةوم

هذه المعاییر أنها تعطي مقاییس موحدة في هذا القطاع أو الصناعة، وال تأخذ بعین االعتبار الخصائص 

 .الخاصة بالمؤسسات بشكل فردي

 عبارة عن البیانات التي تحددها إدارة البنك كمعیار یوضع على : معیار التحلیل المالي المخطط

عینة، ومقارنة ما كان متوقعا من البنك تحقیقه مع ما حققته فعال أساس أهداف مخطط لها مسبقا ألنشطة م

تخاذ الوبالتالي یحدد البنك فیما إذا كانت هناك انحرافات  ،مسبقا وذلك خالل فترة مالیة مع المقیاس المعد

  .اإلجراءات التصحیحیة لها

  )للقوائم المالیةالمقارن  التحلیل( التحلیل األفقي والرأسي للقوائم المالیة: الفرع الثاني

  : للتحلیل المقارن نوعان

 التحلیل المقارن األفقي: أوال

یعتمد على المقارنة بین بند من البنود الواردة في القوائم المالیة للبنك في تاریخین متتالیین أو أكثر، 

 بوحدات النقود،وعادة ما یظهر هذا التحلیل التغیرات والفروقات المجردة في قیمة هذا البند من البنود مقیمة 

بأسلوب األرقام  ،نه یمكن تشبیه التحلیل بهذا األسلوبإكما یظهر معدل التغیر في هذا البند، وعلى ذلك ف

وتقاس على أساسه التغیرات في قیم البنود في الفترات  100القیاسیة التي تعتبر أن رقم األساس هو 

  . الالحقة
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 1:ویتم التحلیل األفقي على خطوتین

 حساب التغیر لكل بند من بنود المیزانیة سواء بالزیادة أو بالنقصان على مدى فترتین : األولى

  : زمنیتین قد تكونان متعاقبتین أو غیر متعاقبتین وفقا للمعادلة التالیة

  .قیمة البند خالل فترة األساس - قیمة البند خالل فترة التحلیل الحالیة= التغیر بین فترتین

 حساب األهمیة النسبیة لهذا التغیر ویقصد بها النسبة المئویة لهذا التغیر، بقسمة مقدار : الثانیة

  : الزیادة أو النقصان على قیمة البند في سنة األساس وفقا للمعادلة التالیة

  قیمة نفس البند خالل فترة األساس ÷ التغیر بین فترتین= النسبة المئویة للتغیر

ق هذه المعادالت، وذلك عندما تكون قیمة البند في فترة األساس مثال قیمة ولكن یجب االنتباه عند تطبی

  .سالبة عندها یكون من غیر الممكن حساب النسبة المئویة للتغیر

یقوم المحلل المالي بفحص التغیرات التي تظهرها المقارنة والتعلیق علیها، ومن الضروري معرفة 

وعلى الرغم مما  ،یجابیة التخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهتهااال غیروالعوامل وراء حدوث التغیرات  األسباب

یتمتع به أسلوب التحلیل المقارن األفقي من مزایا متمثلة في سهولة الحساب والمقارنة وحصر التغیرات، كما 

المستقبل كون علیه قیم البنود في ع لما سوف ترات متالحقة یفید في عملیة التوقأن تحلیل عدد من القوائم لفت

  :نه یؤخذ علیه ما یليأإال  بفرض ثبات الظروف،

بحیث تصلح كمقیاس لتعلیل  ،اعتماده على فترة األساس التي قد ال تمثل فترة عادیة من حیاة البنك - 

 .تغیرات الحقة

ما هي إال تصویر موجز وسریع للمركز  - والمقصود هنا المیزانیة العمومیة  - إن القوائم المقارنة  - 

  .لحظة معینة، وال تبین حجم النشاط خالل العام المالي في

جله تم القیام أن االقتصار على هذا األسلوب من التحلیل قد ال یفي بالغرض الذي من إوبذلك ف

بالتحلیل، حیث قد یوضح تقدما في تطویر هیكلي كل من الموارد واالستخدامات أو اإلیرادات والمصروفات 

  .ركز المالي أو نتائج األعمال تكون دون المستوى المطلوبن المإالمقارنة ومع ذلك ف سنةعن 

  )األهمیة النسبیة(التحلیل المقارن العمودي أو الرأسي : ثانیا

 عناصر من عنصر كل نسبة بتحدید وذلك رأسیا، تحلیال حدى على مالیة قائمة كل تحلیل یعني

 كل نسبة تحدید أو ،المالیة القائمة داخل مجموعة إجمالي إلى أو نفسها، القائمة إجمالي إلى المالیة القائمة

  2 .القائمة في متحكم معین عنصر إلى النسبة أو نفسها، القائمة مجموعة إلى القائمة داخل مجموعة

                                                
 96: أسعد حمید العلي، مرجع سابق، ص 1
 ن،تجاریة في مصر ولبنـااإلسالمیة والالسیاسات المصرفیة، تحلیل القـوائم المالیة، الجوانب التنظیمیة، البنوك  –إدارة المصارف عبد الغفار حنفي،  2

  317:ص ،2002دار الجامعـة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، مصر، 
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یوضح النسبة المئویة التي یساهم بها كل بند أو عنصر من عناصر قائمة المركز فالتحلیل العمودي 

بق ذلك بالطبع على كل وینط ،ومدى تأثیره على نشاط البنكالمالي أو قائمة الدخل إلى إجمالي أي منهما، 

میعها وبذلك یمكن ربط فقرات القوائم المالیة ومجا، فاتو واالستخدامات واإلیرادات والمصر من الموارد 

والهدف من دراسة هیكل الموارد واالستخدامات هو  الفرعیة في جدول جدید معد على أساس النسب المئویة،

  . السابقة أو الحالیة بنكیةالتأكد من سالمة هذا التوزیع الذي یمثل ناتج السیاسات ال

فإذا كانت  المجردة للبنود،ویقتصر البعض أحیانا على إعداد هذه القوائم المئویة فقط دون إظهار القیم 

فإنه یلزم تغییر سیاسة جذب وتجمیع األموال واستخدام  ،الودائع ال تمثل إال جزءا بسیطا من خصوم البنك

سیاسات جدیدة من شأنها زیادة الودائع حتى یحدث التوازن الهیكلي للموارد، كما أن التوزیع النسبي لألصول 

واألصول غیر االیرادیة لما لذلك من تأثیر مباشر على ربحیة یوضح ذلك القدر من األصول االیرادیة 

إعادة توزیع  البنك، كذلك قد یوضح قصورا أو نقصا ظاهرا في األصول السائلة األمر الذي یدعو إلى

  .األصول

أما فیما یخص قائمة الدخل، فإن تحویل أرقام قائمة الدخل في شكل نسب مئویة یبین أهمیة كل بند 

وهى خطوة أساسیة لبحث أسباب القصور في بند  ،ادات والمصروفات إلى إجمالي كل منهمامن بنود اإلیر 

  . والزیادة في بند آخر تمهیدا التخاذ ما یلزم من اإلجراءات بهدف تصحیح ما یظهره التحلیل

فقد یظهر التوزیع النسبي مثال نقص بند العموالت المحصلة بالنسبة للسنة الماضیة، األمر الذي قد 

وهو أمر هام حیث یتطلب من البنك تأدیة الخدمة  ،بنكیةیوضح قصور البنك في تأدیة بعض الخدمات ال

وٕاذا ما كانت نسبة الفائدة  ،وبالتالي ال یتعرض البنك ألیة مخاطر ،وتوظیف األموال بصورة أخرى بنكیةال

   .المدفوعة مرتفعة، فإن هذا یشیر إلى زیادة حجم الودائع ذات التكلفة

 أساس على المعدة المالیة القوائم أهمیة ازدیاد هو المالي التحلیل في المعاصرة االتجاهات ضمن إن

 من حینئذ بد ال المالیة القوائم هذه تحلیل عند فإنه األساس هذا وعلى سنوي، نصف أو سنوي ربع أو شهري

 ربع في قیمته كمجموع المقارنة مدار فترات على المماثلة األشهر في العنصر قیم بین المقارنة تكون أن

 بعض تفعله ما وحسنا المقارنة، مجال المالیة الفترات في المناظر الربع خالل المناظرة بقیمته الحالیة السنة

 ربع مالیة قوائم بإعداد أسواقها في للتداول أسهمها تعرض التي الشركات إلزام من المالیة األسواق إدارات

 المحلل فالمستثمر المحتملین، والمستثمرین للمستثمرین مهما مجاال منه یجعل مما سنویة، نصف أو سنویة

 رشدا أكثر قراره یكون أن على قادر والثالث والثاني األول الربع عن لمنشأة المالیة القوائم أمامه تتاح الذي

  1 .القوائم هذه أمامه متاحة تكن لم لو مما

                                                
  256:، ص2009مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، : ، عمانمقدمة في اإلدارة المالیة والتحلیل الماليمفلح محمد عقل،  1
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نه یمكن إدماج التحلیل الرأسي مع التحلیل إالتحلیلین فنه لتالفي القصور لكال أ ونخلص في القول

وعلى التغیر في أهمیتها النسبیة من  ،األفقي حتى یمكن التغلب على حجم التغیرات في البنود من ناحیة

  . فضل استخدام الرسومات البیانیةولسهولة قراءة نتائج التحلیل ی، ناحیة أخرى

  المالیةالتحلیل باستخدام النسب : الفرع الثالث

، وذلك على الرغم من أنه 1930لم ینتشر استعمال التحلیل المالي بالنسب انتشارا واسعا إال بعد عام 

كان معروفا قبل ذلك التاریخ بوقت طویل، ویعود سبب هذا االنتشار الواسع للتحلیل المالي بالمؤشرات إلى 

أوجبت نشر البیانات المالیة خاصة عن انفصال ملكیة المؤسسات عن إدارتها وما تبع ذلك من تشریعات 

المؤسسات ذات الملكیة الجماعیة، األمر الذي أوجد الحاجة لتحلیل المعلومات المنشورة وقراءة مؤشراتها 

ومنذ ذلك التاریخ والتحلیل باستعمال  ،وتعریف المستثمرین بها لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم االستثماریة

مستعملة في تفسیر وتقییم القوائم المالیة، سواء ألغراض االستثمار أو ألغراض النسب هو األداة الرئیسیة ال

  .التسلیف، وذلك لصفات میزت هذه األداة عن غیرها من األدوات

لتقییم األداء المالي بحكم ما تتوافر من استخداما من قبل البنوك  تعتبر النسب المالیة من أكثر األدوات

ل البنكي، وهذا راجع للخصائص والسمات التي تتمیز بها هذه النسب عن معلومات مالیة تمثل جوهر العم

   1:بقیة أدوات التحلیل المالي، حیث

  تعمل على مساندة تحقیق التخطیط المالي في البنك في ضوء ما توفره هذه المؤشرات من معرفة

وقوف على لل ،تامة بالمركز المالي للمؤسسة في الماضي والحالة التي وصل إلیها في الحاضر

االتجاهات العامة لمصادر األموال واستخداماتها لغرض وضع خطة للمستقبل على أساس علمي 

 ؛سلیم

  تساهم في تحقیق الرقابة المالیة للبنك، بأشكالها المختلفة سواء كانت داخلیة أو خارجیة، وبذلك

األداء في  تعمل على منع حدوث التجاوزات عند القیام بأعمال البنك، مما یساعد على وضع

 ؛المسار الصحیح والمخطط

 توضح النسب المالیة مدى التزام البنك بالحدود االئتمانیة المقررة وفقا للسیاسة النقدیة واالئتمانیة 

  ؛المستهدفة

 تسمح النسب المالیة بقیاس مدى نجاح البنك في تعبئة المدخرات لتمویل عملیة التنمیة االقتصادیة.  

  مع المتابعة لألهداف الموضوعة للبنك عن طریق مقارنة نتائج التنفیذ الفعليتحقق النسب المالیة 

 ؛التقدیرات الموضوعة

  تمكن النسب المالیة البنك من التحقق من سالمة مركزه المالي، وبیان مدى تناسق األموال المتاحة

 .وتوزیعها على أوجه االستثمار المختلفة بما یحقق لها عائد مجزي

                                                
 56- 54:فهد نصر حمود مزنان، مرجع سابق، ص ص 1
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حلیل المالي باستعمال النسب المالیة على إیجاد عالقات كمیة إما بین بیانات المركز وتقوم فكرة الت

المالي فحسب، أو بین بیانات قائمة الدخل فحسب، أو بین بیانات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل معا، 

موارد البنك أي أن التحلیل بالمؤشرات المالیة یوضح العالقة االرتباطیة بین  وذلك في تاریخ معین،

واستخداماته من ناحیة وكذلك العالقة بین مجموعة الموارد ببعضها البعض وكذلك مجموعة االستخدامات 

ثم عالقة نتائج أعمال البنك متمثلة في إیراداته ومصروفاته وصافى أرباحه بموارده  ،من ناحیة أخرى

وكذلك االتجاهات التي اتخذتها هذه العالقات على مدى الزمن، وتسهل  واستخداماته وكافة أوجه نشاطه،

دة یسهل استعمالها بما و هذه العالقات التحلیل المالي الختصارها لكمیة هائلة من المعلومات إلى كمیة محد

سبة تختصر بن –مثال  –لها من مؤشرات ذات معنى، فالعدد الكبیر لألصول المتداولة وااللتزامات المتداولة 

على  البنك على الوفاء بالتزاماتهواحدة هي نسبة التداول التي تستطیع أن تعطي معلومات معبرة عن قدرة 

  .المدى القصیر

یمكن أن یساعد قیاس األداء البنكي أیضا على تحسین األداء اإلداري عن طریق تحدید أفضل وأسوأ 

یتم قیاس وتقییم أداء البنك باستخدام و خفضة، الممارسات المرتبطة بقیاس الكفاءة سواء المرتفعة أو المن

  :تحلیل النسب بهدف

 معرفة توجهات البنك السابقة والحالیة. 

 تحدید التقدیرات المستقبلیة الخاصة بأداء البنك. 

مختلف مجاالت أداء البنك، مثل الربحیة وجودة األصول  علىالمالیة بالتعرف  النسبیقوم تحلیل و 

ت التي یمكن استخدامها لحساب األداء من المعلومات التي تكشف عنها التقاریر والمالءة، وتستمد األدوا

  1.المالیة الدوریة التي یصدرها النظام المحاسبي والمیزانیة العمومیة وقائمة الدخل

یعد اختیار مؤشرات األداء المالي وتركیبها من أهم مراحل عملیة تقییم األداء المالي في البنوك كما 

فهي تتطلب التحدید الواضح والدقیق لمدلوالت المؤشرات المستخدمة في التقییم وتركیبها وطرق التجاریة، 

  .الخ... حسابها

هذا األسلوب من أهم األسالیب في عملیة تقییم األداء في البنوك التجاریة، بسـبب تنوع وتعدد كما یعد 

  . ذه النسب فـي المبحـث الموالي بالتفصیلأدواته، أي تعدد النسب المالیة المستعملة فیه، وسنقوم بدراسة ه

  

  

  

                                                
1 Mustafa Hassan Mohammad Adam, Evaluating the Financial Performance of Banks Using Financial Ratios- 
A Case Study of Erbil Bank for Investment and Finance, European Journal of Accounting Auditing and Finance 
Research, Vol.2, No.6, August 2014, p:171 
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  نقاط الضعف في التحلیل المالي: المطلب الثالث

ألن هذا  ،هناك مجموعة من نقاط الضعف في التحلیل المالي، من الحكمة أن یحیط المحلل علما بها

العلم قد یتیح له فرصة ابتكار بعض الوسائل واألسالیب للتغلب علیها أو على األقل تجعله مدركا للمدى 

الذي یمكن أن یذهب إلیه في اعتماده على التحلیل المالي في استخالص النتائج  وتتمثل نقاط الضعف هذه 

  1:فیما یلي

  یل الماليطبیعة البیانات المستعملة في التحل :الفرع األول

المیزانیة العمومیة وقائمة الدخل، وبالرغم من أن  تتمثل فيیستعمل في التحلیل المالي قوائم مالیة 

هاتین القائمتین یتم إعدادهما وفقا لمتطلبات المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها، غیر أنهما تعانیان من 

ما یدعو المحلل إلى تعتمد علیها، وهذا  التحلیل التي بعض نقاط الضعف التي تنعكس آثارها على أدوات

الحذر سواء عند القیام بالتحلیل أو عند تفسیر نتائجه، وفیما یلي أهم نقاط الضعف التي تعاني منها القوائم 

  :المالیة

  :نقاط ضعف قائمة المركز المالي: أوال

 .لألصول والخصومال تعكس المیزانیة القیمة الحالیة، ألنها أعدت على أساس القیم التاریخیة  - 

واألصول  ن تحصیلهااستعمال التقدیرات في تحدید قیم بعض األصول، مثل الحسابات المدینة الممك - 

 .الثابتة، األمر الذي ال یجعلها تمثل الواقع تمثیال حقیقیا

  االهتالك أمر مقبول محاسبیا، لكن الزیادة في القیمة ال تؤخذ بعین االعتبار إال في حدود خاصة، علما

بأن لزیادة قیمة األصل أهمیة خاصة في الشركات التي لدیها بعض االستثمارات والعقارات التي ترتفع 

 .قیمتها، وهو أمر ال تعكسه أرقام المیزانیة

 ن المبادئ المحاسبیة أل ،عدم إظهار بعض األصول لصعوبة تقییمها كالشهرة والعنصر البشري المتمیز

 .تقضي بعدم إظهار هذه األمور

 بیان تاریخي باألرصدة ال یعطي الصورة الحقیقیة لجمیع ما حدث، فقد تتم عملیات إقراض  أنها

واقتراض وسداد لهذه القروض، كما تحصل عملیات اقتناء لبعض األصول وبیعها قبل إعداد قائمة 

 . وبالتالي ال تظهر هذه العملیات في هذه القائمة ،المركز المالي

 األمر الذي قد  ،من الحاالت یكون في فترة النشاط األدنى للمؤسسة موعد إعداد المیزانیة في كثیر

 . یظهر صورة غیر معبرة عن الواقع

                                                
  :باالعتماد على 1

، 2008، دار الحامـد، عمـان، األردن، اإلدارة المالیة االستثمار والتمویـل، التحلیـل المـالي، األسـواق المالیـة الدولیـةمحمد سعید عبد الهـادي،  - 

 83- 69:ص ص

 22:خلیل الشماع، خالد أمین عبد اهللا، مرجع سابق، ص - 
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   األمر الذي یؤدي  البنك ببیع بعض دیونهقوم انیة بحیث تبدو بصورة أفضل، كأن ییمكن تجمیل المیز

 .إلى ظهور معدل دوران الحسابات المدینة بشكل أفضل من واقعه

  تزال تسهم في اإلنتاج وتحقیق  ألصول الثابتة صفرا، رغم أنها الالدفتریة لبعض اقد تكون القیمة

 .األرباح

 ال تعكس التغیرات التي حدثت بعد  تعكس المیزانیة المركز المالي للمؤسسة في لحظة إعدادها، بالتالي

  .ذلك

  1:نقاط ضعف قائمة الدخل: ثانیا

  والخسائر یؤدي إلى جعل المصروفات واإلیرادات األخذ بمبدأ االستحقاق في إعداد حساب األرباح

غیر معبرة عن التدفق النقدي الخاص بها، وهذا أمر سبب صعوبات جمة في استخدام حساب 

  .األرباح والخسائر لتقدیر سیولة المشروع

 وذلك بسبب اختالف طریقة  الدخل، ال یتطابق رصید النقدیة مع صافي الربح الذي یظهر في قائمة

قائمة التدفق النقدي تقوم على أساس الدفع الفعلي والقبض الفعلي للنقد بغض النظر عن اإلعداد، ف

مبدأ االستحقاق، أما قائمة الدخل فتقوم على مبدأ االستحقاق الذي یقضي بتحمیل كل فترة مالیة ما 

  .لدخل، أو لم تدفع هذه المصروفاتیخصها من دخل ومصروفات حتى لو لم یقبض هذا ا

  الدخل بعض األعمال التي تمت خالل الفترة المحاسبیة السابقة، وتوضح آثارها في تلخص قائمة

  .شكل ربح أو خسارة، ولكن ال تبین قدرة المشروع على الدفع

  قد یكون هناك عدم دقة في األرباح الظاهرة في حسابات البنك نتیجة لتطبیق بعض المبادئ

علق بسیاسات االهتالك، وتحدید الدیون المحاسبیة الخاضعة لالجتهاد الشخصي خاصة فیما یت

  .المشكوك فیها

  محدودیة المعلومات المتاحة للمحلل المالي الخارجي: الفرع الثاني

االعتماد على البیانات یعني أن علیه هذا في معظم األحیان،  البنككون المحلل شخصا من خارج 

الذي تسمح به تلك المعلومات مع العلم بأن حسب، لذا فهو ال یستطیع أن یتعمق أكثر من الحد المنشورة ف

هناك الكثیر من المعلومات القیمة التي یمكن أن تساعد إلى حد كبیر في التحلیل المالي ودقته، لكنها ال 

 2.تنشر العتبارها من أسرار البنك الخاصة التي یجب عدم إطالع اآلخرین علیها

  

  

                                                
  23:خلیل الشماع، خالد أمین عبدا هللا، مرجع سابق، ص 1
  23:المرجع السابق، ص 2
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  طبیعة المؤشرات وحدود استخدامها :الفرع الثالث

مما یدعو الكثیرین إلى المبالغة في  ،یوحي مظهر المؤشرات كرقم ریاضي أنها كاملة ودقیقة ونهائیة

أهمیتها في الداللة على المركز المالي والنقدي واالئتماني، لكن هناك بعض العوامل التي تحد من أهمیة 

  :المؤشرات المالیة في هذا المجال وهي

ئم المالیة لتعبر عن العالقات المالیة، لذا ترث ما فیهم من أن المؤشرات تنبثق من بیانات القوا - 1

 .ضعف

التحلیل بالمؤشرات ساكن في طبیعته، أي أن المؤشرات تفترض أن المشروع سیتوقف عن العمل  - 2

أعدت فیها التي وتقیس كفایته وسیولته وربحیته وقدرته على السداد في لحظة معینة، وهي اللحظة 

أو  البنكا في معظم األحیان هو معرفة القدرة على التسدید فیما لو توقف القوائم المالیة، ومنطلقه

 . صفیت أعماله أو لو انخفضت قیمة أصوله وأرباحه

المؤشرات في حد ذاتها رقم بدون داللة إال إذا قورن بغیره، وهذا یستوجب استعمال المعاییر  - 3

 .المختلفة التي علیها مآخذها هي األخرى

یر في المؤشرات بالسرعة المطلوبة، فقد یكون تغیر المؤشرات ناتجا أسباب التغمن الصعب تحدید  - 4

  :عن أحد االحتماالت التالیة 

 زیادة البسط وثبات المقام أو العكس.  

 تغیر البسط والمقام باتجاهات مختلفة.  

 تغیر البسط والمقام بمقادیر متفاوتة.  

بعین االعتبار أیة األخذ لمقارنة بنك بآخر من الضروري  عندما تستعمل المؤشرات المالیة - 5

  .اختالفات في األسس المحاسبیة المعدة علیها میزانیتي البنكین

  مشكالت تتعلق بالتضخم : الفرع الرابع

تقضي المبادئ المحاسبیة المتعارف علیها بضرورة إظهار األصول في المیزانیة وفقا لقیمتها الدفتریة 

ها االحاللیة، وقد یكون هذا المبدأ مقبوال في ظل الظروف االقتصادیة العادیة، إال أن ولیس وفقا لقیمت

االلتزام به خالل فترات التضخم یجعل التحلیل المالي عدیم الجدوى وال یمكن االعتماد على نتائجه كأساس 

  .لتقییم األداء

والتي تقل عن القیمة االحاللیة  ( فمثال یؤدي االستمرار باحتساب االهتالك على أساس القیمة التاریخیة

هم من إلى عدم كفایة أقساط االهتالك المتجمعة في نهایة حیاة األصل الستبداله بأصل جدید، واأل) لألصل

ذلك أن احتساب االهتالك على أساس القیمة التاریخیة والتي تقل عن القیمة االحاللیة سوف یترتب علیه 

زیادة في الربح عما ینبغي أن یكون علیه لو لم یحدث التضخم، وٕاذا لم یتم إعادة تقییم األصول الثابتة في 
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

ن جمیع المؤشرات المالیة التي إذا األساس، فالمیزانیة وفقا لقیمتها االحاللیة وحساب قسط االهتالك على ه

  .یكون الربح طرفا فیها لن تصلح للحكم على كفاءة اإلدارة

  أسس إعداد القوائم المالیة: المطلب الرابع

إن إعداد القوائم المالیة لیست غایة في حد ذاتها ولكنها وسیلة من وسائل توصیل المعلومات لمتخذي 

  .ثل المصدر األساسي والمهم للحصول على معلومات موثوق بصحتهاالقرارات االقتصادیة، حیث تم

فالقوائم المالیة تعتبر أداة من أدوات التحلیل المالي للعدید من األطراف الداخلیة والخارجیة لمساعدتهم 

  .في تقییم األداء واتخاذ العدید من القرارات

قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وحسابات  - یهدف هذا المطلب لقراءة وفهم وتفسیر القوائم المالیة

ألغراض الحكم على مدى تحقیق البنك ألهدافه والتوازن المفترض أن تحققه اإلدارة بین  - خارج المیزانیة

 التسییر في ألهمیتها الثالثة الوثائق هذه إختیار تم وقد ،مصادر األموال وأوجه استخدام تلك األموال المتاحة

بنكي  محاسبي مخطط وضع تم لقدو ، المالي مركزه وٕاظهار التجاري، البنك أنشطة كل ولتلخیص البنكي

   1.طبیعتها حسب الرئیسیة الحسابات تجمع والتي تسعة إلى الواحد من مرقمة مجموعات تسع على یشتمل

 عدا فیما والمصروفات اإلیرادات بنود بین المقاصة یمنع المعیار فإن المالیة القوائم شفافیة ولتدعیم

 معدالت متوسط عن إیضاحات بتقدیم اإلدارة تقوم أن األفضل من كذلك ،باإلحتیاطات المرتبطة البنود

 .الفترة خالل كمصاریف تدفع التي الخصوم على الفائدة ومتوسط إیرادات تدر التي األصول على الفائدة

 درجة حسب وترتیبها لطبیعتها وفقا البنك میزانیة في والخصوم األصول تبویب یتم أن یجب كما

 إذا إال العكس أو والخصوم األصول بین مقاصة بإجراء یسمح ال كما إستحقاقها، تواریخ وحسب سیولتها،

  .المقاصة هذه بإجراء یسمح قانوني نص هناك كان

  )المیزانیة العمومیة( قائمة المركز المالي: الفرع األول

في لحظة معینة من خالل ما تحویه من أصول وخصوم، وبتعبیر  للبنكهي مرآة تعكس الوضع المالي 

   .لألوضاع المالیة في لحظة معینة  ن المیزانیة العامة ماهي إال صورةإآخر ف

األصول أي استخدامات األموال وهي تلك البنود  مجموعة األیمن جانبه في یظهر جدول المیزانیةف

األیسر  جانبه وفي ،إیرادات أو دخل تقبضه في المستقبل التي استثمرت بها البنوك أموالها لغرض تولید

 األموال والذي یسجل فیها كل الدیون أو مصادر الحصول على البنك تلكهایم التي الخصوم مجموعة

  .الطرفین تساوي على یث یحافظح الملكیة واالقتراضات وحقوق

عند  سائلة نقود إلى تحویلها قدرة أي، سیولتها المتناقصة درجة حسب األصول عناصر ترتیب یتم

حاجة البنك إلى ذلك، وال شك أن النقدیة في الصندوق أكثر سیولة أو هي كاملة السیولة تلیها النقدیة لدى 

البنوك األخرى، وهكذا تدرج األصول األقل سیولة مثل األوراق التجاریة المخصومة فاالستثمار في األوراق 

                                                
1 Joël bessis, op.cit , P:25 
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 تواریخ حسب فترتب الخصوم عناصر أما ،تمثل في األصول الثابتةالمالیة حتى تصل إلى أقلها سیولة وت

س المال أو حقوق أاستحقاقها من أقل استحقاق إلى أكبر استحقاق فتظهر الودائع ثم االقتراضات ثم ر 

 .الملكیة

ومن الواضح أنه عند إعداد قائمة المركز المالي یجب أن تشتمل على جمیع البیانات والمعلومات التي 

الل الفترة المالیة مع ضرورة وصف العناصر المختلفة وصفا كامال وواضحا، وال یختلف أسلوب حدثت خ

مصادر  إظهارإعداد المیزانیة العمومیة في البنوك عنه في المؤسسات االقتصادیة األخرى من حیث 

ف یظهر األموال في جانب الخصوم، وأوجه استخداماتها في جانب األصول من المیزانیة، إال أن االختال

 وبنود أوجه استخداماتها) الخصوم( في األسلوب الذي یتم به ترتیب كل من بنود مصادر األموال

  ).األصول(

 التي الدورة نتیجة عن عبارة هو والخصوم األصول طرفي بین والفرق دائما، متوازنة میزانیة كل وعموما

  .والمصاریف اإلیرادات بین الفرق خالل من النتیجة إلى الوصول یمكن كما خسارة وٕاما ربح إما تظهر

في حین أن قائمة المركز المالي ال یتم إعدادها إال ألغراض التحلیل المالي، ولبیان ودراسة األهمیة 

النسبیة لكل مفردة من مفرداتها إلى المجموع، إضافة إلى إجراء المقارنة بین السنة المالیة الحالیة والسنوات 

  .التغیرات التي طرأت على بنود المیزانیة سواء كانت من األصول أو الخصومالسابقة للتعرف على 

  :یبین نموذج لمیزانیة بنك تجاري التاليوالجدول 

  نموذج لمیزانیة بنك تجاري حسب المجموعات): 7( الجدول رقم

  الخصوم  األصول

  الخزینة وعملیات مابین البنوكعملیات : 01المجموعة   عملیات الخزینة وعملیات مابین البنوك: 01المجموعة 

  العملیات مع العمالء: 02المجموعة   العملیات مع العمالء: 02المجموعة 

  العملیات على األوراق المالیة: 03المجموعة   العملیات على األوراق المالیة: 03المجموعة 

  مخصصات حسابات األصول الثابتة :04المجموعة   حسابات األصول الثابتة: 04المجموعة 

  أموال خاصة ومماثلة: 05المجموعة   

 االقتصادیة، التخصص العلوم في ماجیستر رسالة، والرقابة التدقیق في البنكیة المحاسبة استعمال فعالیةزرمان،  توفیق :المصدر

  41:، ص2007- 2006قسنطینة، الجزائر، ، منتوري التسییر، جامعة وعلوم االقتصادیة العلوم وتأمینات، كلیة بنوك

 نوع تحت أدرجتا قد البنوك بین وما الصندوق عملیات أن نالحظ المحاسبیة، المیزانیة مع بالمقارنة

 عملیات بین محدودیة ال أن أساس على منطقي التركیز هذا ،المجموعة األولى عملیات ضمن أي واحد،

 تجرى الصندوق عملیات أغلبیة أن اعتبار على للتنفیذ سهلة لیست أنها كما الغیر، مع والعملیات الصندوق

 األوراق على فالعملیات العملیات، وتداخل الغموض لیوضح جاء البنكي المحاسبي المخطط وأن السوق، في

  1األولى المجموعة ضمن والصندوق الثالثة، المجموعة ضمن صنفت مثال المالیة

                                                
1 Joël bessis, op.cit, P; 26 
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

   1:تجاري یمكننا التعرف على مایلي ومن خالل التحلیل االقتصادي لمیزانیة بنك

األهمیة النسبیة لألنشطة المختلفة التي یقوم بها البنك مثل نشاط اإلقراض واالستثمار في األوراق  - 

الخ، ویمكن التعرف على األهمیة النسبیة لكل نشاط عن طریق نسبته إلى ...المالیة ونشاط الودائع

  .أحد األنشطة المختلفة التي یقوم بها البنكفكل بند في المیزانیة یعبر عن  ،اإلجمالي

التعرف على نتائج التقییم االقتصادي بمعنى الكشف عن األداء االقتصادي لهذا البنك حیث ما إذا  - 

  .كان یوازن بین السیولة و الربحیة من عدمه

  .مة رأس المال من عدمهءمدى مالالتعرف على درجة أمان البنك و  - 

  .ة والضعف والتعرف على المركز التنافسي لبنك بالمقارنة بالبنوك األخرىالوقوف على نقاط القو  - 

  النتائج  جدول حسابات: الفرع الثاني

 المتحدة الوالیات في سائد تعبیر هو الدخل قائمة تعبیر أن إذ القائمة لهذه متعددة مسمیات هناك

 باإلیرادات مبتدئ معینة، فترة في األعمال نتیجة عن یعبر تقریر مالي شكل في عادة ویعرض األمریكیة،

 فرنسا وفي والخسائر، األرباح حساب تعبیر فیستخدم بریطانیا في أما األخرى، المصاریف منها مطروح

  2.النتائج حسابات بجدول الدخل قائمة النتائج، وفي الجزائر تسمى حسابات بجدول یسمى

من الزمن، وهي تلخص جمیع اإلیرادات تقدم قائمة الدخل تقریرا عن أداء البنك خالل فترة محددة 

المكتسبة والنفقات المتحملة خالل فترة محاسبیة معینة، یتم إعدادها حتى یعرف البنك صافي أرباحه أو 

  خسارته أي الفرق بین إیراداته ونفقاته،

ویسدد فتعكس قائمة الدخل الطبیعة المالیة للبنك، فمعظم مصادر األموال تأتي من الودائع واالقتراض 

البنك مقابل ذلك فوائد التي تشكل مدفوعات البنك على شكل مصاریف رئیسیة للبنك، كما یوجه معظم 

استخداماته نحو اإلقراض واالستثمار في األوراق المالیة، حیث تشكل الفوائد على القروض الممنوحة وعلى 

ولكي یحقق البنك أرباحا یجب أن محفظة االستثمارات األخرى مجمل مصادر ربحیته أي إیراداته األساسیة، 

  3.تكون عوائده من المقبوضات تغطي نفقاته ومدفوعاته خالل نفس المدة

 .رئیسین قسمین إلى الدخل قائمة تقسیم یتم حیث بالمبدأین یؤخذ أصبح الحالي الوقت في

 صافي رقم بتحدید القسم هذا وینتهي التشغیلي النشاط أو الجاري النشاط بیان خصیو  :األول القسم - 

 . الجاري النشاط عملیات ربح

 .الجاري بالنشاط ترتبط ال التي أو التشغیلیة غیر األخرى األنشطة باقي یشمل :الثاني القسم - 

                                                
 110:صمرجع سابق، ، - األساسیات والمستحدثات - اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید،  1
 الصادر فـي 19 العدد ، 2008جویلیة 26 في مؤرخ المالیة الكشوف ومحتوى والمحاسبة التقییم قواعد الجزائریة، قرار یحدد للجمهوریة الرسمیة الجریدة 2

 41:، ص 2010،مارس 25
 87: أسعد حمید علي، مرجع سابق، ص 3
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 قائمة إعداد ویتم، الشامل الربح صافي على تحصلن الثاني القسم أنشطة مع األول القسم أنشطة جمعب

 :التالیة الخطوات خالل من الدخل

 الفوائد المتحصلة  من نتجت التي أي ،للبنك العادي النشاط مزاولة من تحققت التي اإلیرادات تحدید

عموالت التي تحصل علیها من عملیات اإلقراض واالستثمار في األوراق المالیة، باإلضافة إلى ال

  .البنك نشاط ضمن تدخل التي الخدمات البنك من

 بالفوائد المدفوعة على الودائع  المرتبطة المصروفات بها ویقصد الموارد تكلفة الحصول على تحدید

 . وباقي الموارد المالیة التي تحصل علیها البنك، باإلضافة إلى عموالت الخدمات

   1:النتائج مایلي حسابات جدولویظهر في 

 :الصافیة البنكیة لنتیجةا 1-

 االستغالل وتكالیف البنكیة االستغالل إیرادات بین الفرق خالل من النتیجة الصافیة البنكیةتحسب 

 على كالعملیات المعتادة أو المستمرة البنك عملیات من الناجمة والتكالیف اإلیرادات بها نقصد التي البنكیة،

 ویمكن المالیة، السنة نتیجة على لنحصل األرباح، على الضریبة فرض بعد طبعا وهذا المالیة األوراق

 :البنكیة الصافیة للنتیجة أساسیة مكونات ثالثة استنتاج

 یحصل فالبنك المالي، السوق في هي مثلما العمالء مع المالیة الوساطة بدور البنك یقوم :الفوائد 1.1

 ذات المالیة األوراق من المتأتي والدخل البسیط التأجیر عملیات من واإلیرادات الفوائد نوع من دخل على

 أو التأجیري التمویل لشركات أو إیجار بكراء البنك قام إذا ما حالة في الحال هو وكما المتغیر الدخل

 تكالیف في فتتمثل اإلستغاللیة البنك تكالیف أما ،المتغیر الدخل ذات المالیة األوراق من الناتجة األرباح

 أنه وبما المالیة، األوراق على العملیات العمالء، مع العملیات البنوك، بین ما العملیات العادي، التأجیر

 تحصیلها في مشكوك لمستحقات مخصصات بحساب مقابلته من البد المعدومة المستحقات حساب یوجد

 وٕاسترداد المخصصات إسترجاع ضمن یسترجع المخصص الجزء فإن معدومة مستحقات هناك تكن لم فإذا

 .الهالكة مستحقات على

 بإختالف تتعدد والعموالت، الخدمات تقدیم مقابل عموالت یتحصل البنك على :العموالت 2.1

 أو النتائج، حسابات جدول من يبنكال اإلستغالل إیرادات 70 الحساب ضمن وتسجل، المقدمة الخدمات

 .يبنكال اإلستغالل مصاریف 60 الحساب في تستعمل

 من الخسارة أو والربح القروض محفظة عملیات من خسارة أو ربح ضمن تدخل :قیمة أقل و أكبر3.1 

 التفاوض بمحفظة المتعلقة العملیات خالل من وتأتي النتائج، حسابات جدول في التوظیف محفظة عملیات

 قیمة أقل أو أكثر :مالحظة یمكن البنك مستوى على فإنه الموظفة، المالیة األوراق محفظة في هو مما أكثر

 المالیة األوراق وكذلك المخصص قیمة إسترجاع الوقت نفس وفي البنك حسابات في محاسبیا تسجل التي

                                                
 73،74: ، مرجع سابق، ص صزرمان توفیق 1
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 السوقیة القیمة مبدأ تطبیق حسب مباشرة محاسبیا تسجل التي منتظرة قیمة أقل أو أكثر .والمستحقة الموظفة

 .قیمتها لتدني مخصص لها تكون وبالتالي تقییمها خالل من التفاوضیة المالیة لألوراق

 الضرائب قیمة إقتطاع بعد البنكیة الصافیة اإلیرادات من اإلستغالل نتیجة تحسب :اإلستغالل نتیجة2-

 لإلسترداد قابلة غیر مستحقات على والخسائر للمخصصات حصص وكذلك المختلفة والمصاریف والرسوم

 المختلفة اإلیرادات وزیادة ،المادیة وغیر المادیة الثابتة األصول على للمخصصات حصص وكذلك

 .هالكة مستحقات على وٕاسترداد المخصصات وٕاسترجاع

 بعد اإلستغالل نتیجة بین الفرق عن تنتج الدورة نتیجة حساب ضمن موجودة :اإلستثنائیة النتیجة3-

 .التجاري للبنك اإلستثنائیة والمصاریف اإلستثنائیة اإلیرادات إضافة

 ،الدخل على الضریبة نصیب اقتطاع بعد اإلستثنائیة النتیجة من تحسب :المالیة السنة نتیجة4-

 تلك بتحقیق المرتبطة والمصروفات البنك إیرادات بین المقابلة عملیة إلجراء النتائج حسابات جدول یستخدمو 

 الجزئیة التسویات من مجموعة إجراء یتطلب الحساب هذا إعداد فإن، السلیمة المقابلة ولتحقیق اإلیرادات

  .المحاسبیة المبادئ به تقضي الذي المحاسبي االستحقاق ألساس وفقا

 مؤسسة أیة لدى موجود هو عما یختلف ال أنه نالحظ النتائج حسابات جدول مكونات إستقراء خالل فمن

 المخصصات إسترجاع 77 الحساب مثل الحسابات بعض أسماء تغییر یخص فیما إال إقتصادیة،

 الثابتة األصول على والمخصصات لإلهتالكات حصص 68 والحساب ،هالكة مستحقات على وٕاستردادات

  .منها المادیة وغیر المادیة

هو  إعدادهاوأخیرا یبقى مضمون قائمة الدخل وهدفها واحدا رغم اختالف التسمیات، فالهدف من 

الوصول إلى نتیجة أعمال الدورة من ربح أو خسارة، وتقییم مدى كفاءة اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة، 

 .حیث یقاس الربح بمقارنة إیرادات الدورة بمصروفاتها

  المیزانیة خارج حسابات: الثالثالفرع 

 لما التجاري، البنك في المیزانیة إعداد بعد البالغة األهمیة وثیقة ذات المیزانیة حسابات خارج تعتبر

وهي حسابات لها مقابل وتمثل التزامات عرضیة وال یدخل  بالمیزانیة، العالقة ذات إلتزامات من علیه تشتمل

للمیزانیة، إال أنها قد تصبح التزامات حقیقیة في حالة اضطرار البنك إلى دفع مجموعها مع المجموع العام 

ن یخل أحد العمالء المكفولین بالشروط التي كفله البنك على أساسها، أك ،قیمتها عندما یطلب منه ذلك

 وعندما یدخل مجموع هذه الحسابات في مجموع المیزانیة في كال الجانبین على شكل التزام حقیقي على

العمیل في جانب األصول والتزام حقیقي على البنك في جانب الخصوم، أو على شكل زیادة التزامات 
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

العمیل في جانب األصول وٕانقاص أحد بنود األصول األخرى بنفس المقدار كالنقدیة مثال، وفي كل 

   1.الحاالت یشطب هذا االلتزام العرضي من الحسابات النظامیة ألنه أصبح التزاما حقیقیا

 المستلمة والتعهدات المقدمة التعهدات تشمل أنها لنا یتبین المیزانیة جدول خارج تفحص خالل من

  :في تتمثل حسابات إلى المختلفة االلتزامات تصنیف تم 2010 لسنة البنكي المحاسبي المخطط وحسب

  المیزانیة لبنك تجاري خارج بنیة): 8( جدول رقم

رقم 

  الحساب

رقم   المدین

  الحساب

  الدائن

للمؤسسات  ممنوحة تمویل إلتزامات  901

  المالیة

  من المؤسسات المالیة مستلمة تمویل إلتزامات  902

      للعمالء ممنوحة تمویل إلتزامات  903

 المؤسسات ألمر ضمان إلتزامات  911

  المالیة

  المالیة من المؤسسات مستلمة ضمان إلتزامات  912

 ألمر ضمان إلتزامات  913

  العمالء

  مستلمة من العمالء ضمان إلتزامات  914

  مستلمة مالیة أوراق  922  ممنوحة مالیة أوراق  921

  مستلمة الصعبة بالعملة عملیات  932  ممنوحة الصعبة بالعملة عملیات  931

  مستلمة أخرى إلتزامات  962  ممنوحة أخرى إلتزامات  961

  .التجاریة الجزائریةمن إعداد الباحثة باالعتماد على میزانیات البنوك : المصدر

   2:مستلمة وتتمثل في وأخرى ممنوحة إلتزامات فقرات خارج المیزانیة إلى تنقسم

 كان اسواء المستفید بطبیعة یرتبط شرط ولها الخزینة من بتمویل عهود عن عبارة :التمویل إلتزامات )1

 علیه المتفق المبلغ إجمالي من یخفض سوف العمیل سحب إذالكن  أحد العمالء، أو بنك المستفید

 إلتزامات بین من ،المیزانیة في یسجل أن المفروض من والذي اإلستخدامات، ضمن یعتبر وبالطبع

 عقاري ضمان مؤكدة، قروض فتح معین، تمویلي نشاط إلتزامات التمویل، إعادة إتفاقیات: التمویل

 .مستندي إعتماد التمویل، إلتمام

 یخص فیما اإلحتیاطیة، والضمانات الكفاالت في تتمثل الضمان إلتزامات :الضمان إلتزامات  )2

 أو عمیل من بأمر المضمون المستفیدة، األطراف أحد لصالح الضامن البنك في تتم التي العملیات

 .األمر مانح على ینصب اإللتزام وتحمل األمر مقدم بنك

                                                
 30- 29:، مرجع سابق، ص صخالد أمین عبد اهللا خلیل الشماع، 1
 69،71:ص ص، مرجع سابق، زرمان توفیق 2
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 المعامالت مبلغ فیها تسجل األوراق المالیة على اإللتزامات بنود إن :المالیة األوراق على إلتزامات )3

 العملیة تاریخ في المعامالت تسجل و ،المنفذة وبالقیمة العملیة تاریخ في المالیة، المرتبطة باألوراق

 على اإللتزامات بین ومن المستلمة، أو المالیة الممنوحة األوراق بطبیعة وتتبع المیزانیة خارج في

 على التنازل مثل أخرى وعملیات بمكافأة، شراء أو بیع اإلصدار، في المساهمات :المالیة األوراق

 .المالیة األوراق

 قبل المیزانیة، خارج في تسجل الصعبة العملة على العملیات إن :الصعبة بالعملة مرتبطة إلتزامات )4

 نالحظ المستقبلیة، القیمة وتاریخ العملیة تاریخ بین اإلتفاق مدة أثناء عامة وبصفة التنفیذ، تاریخ

 الصعبة للعملة التسویة حسابات ألجل، بالمعامالت متعلق نشاط: اآلتیة الحسابات البند هذا ضمن

 إستلمت أو دفعت الفوائد مجموع المیزانیة، خارج من متأتیة خسارة أو ربح مقابل المیزانیة خارج

 بالعملة المالي التغطیة عقد إطار في المبادالت مجموع إن وكمالحظة .المغطاة الصعبة بالعملة

 التي التغیرات هو هذه الحسابات إستعمال من واألهم ألجل، الصرف عملیات ضمن یظهر الصعبة

 .بها المتعامل العمالت قیمة على تطرأ

 على وأخرى ألجل، الوسائل عقود بقیم مرتبطة اإللتزامات هذه :ألجل المالیة الوسائل على إلتزامات )5

 ضمن نجد بحیث المال، رأس سوق معامالت في خاصة وتظهر الشرطیة، بالعملیات متعلقة وسائل

 بعملیات مرتبطة عملیات الفائدة، معدل كتثبیت المالیة، الوسائل على عملیات اإللتزامات، هذه

 في بالتعامل خاصة وترتبط المضاربة، إطار في المنفذة المعامالت الصرف، سعر كتثبیت ألجل،

 .المالیة األوراق

 .التقاعد إلتزامات اإلیجار، قرض إلتزامات في وتتلخص :أخرى إلتزامات )6
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  قیاس األداء من منظور النتائج المالیة مؤشرات: المبحث الثالث

فهناك عدد  ،لیس هناك اتفاق بین الباحثین المتخصصین على عدد النسب المالیة وال على حجمها

كبیر من النسب التي یمكن استخدامها في تقییم أداء البنوك التجاریة، ومن هنا تبرز مشكلة االختیار وبذلك 

  .تتعدد الخیارات تبعا لطبیعة وظروف وأهداف التقییم

وسوف نحاول أن نناقش  ،لى عالقات تسهل عملیة تقییم األداءإ وتبویب النسب المالیة إلى مجموعات و 

  .العالقات للتعرف على مدى ما یتمتع به مركز البنك من قوة أو مدى ما یشوبه من ضعف بعض هذه

غیر أنه باإلمكان  ،وهناك الكثیر من المؤشرات المالیة التي تستخدم في دراسة ومتابعة أداء البنك دوریا

  :تبویبها ومعالجتها ضمن المجموعات الرئیسیة اآلتیة

  . مؤشرات السیولة  - 1

  . توظیف األموالمؤشرات  - 2

  . مؤشرات كفایة رأس المال - 3

  . مؤشرات الربحیة - 4

  قیاس األداء من منظور السیولة  معاییر: المطلب األول

تحاول نسب السیولة قیاس قدرة البنك على سداد التزاماته قصیرة األجل، ویتم ذلك من خالل مقارنة 

إن ارتفاع نسب السیولة یعني أن البنك لدیه هامش  ،األصول األكثر سیولة للبنك بالتزاماته قصیرة األجل

 .أكبر من األمان والقدرة على تغطیة التزاماته قصیرة األجل

تعتمد المؤسسات المالیة خاصة منها البنوك التجاریة على مجموعة من المؤشرات متعارف علیها في و 

درة على الوفاء بكافة التزاماتها اتجاه الساحة البنكیة لمعرفة سیولتها في لحظة زمنیة معینة، مما یجعلها قا

  .اآلخرین

تیاجات السحب اح(على السیولة  فنسب السیولة تقیس مخاطر عدم القدرة على تلبیة نوعین من الطلب

وهذه النسب هي نسب سیولة األصول وسیولة الخصوم  )من الودائع وطلبات العمالء للتمویل واالستثمار

 1.وسیولة البنك

بسیولة مفرطة أو نقصان في ذلك یعتبر أمر غیر مرغوب فیه من طرف إدارة البنك، ففي فاالحتفاظ 

حالة االحتفاظ بكمیات سیولة مرتفعة تزید عن الحد المطلوب سوف ینعكس بالسلب على ربحیتها، والعكس 

لمقترضین یحدث في حالة انخفاض السیولة الذي یؤثر على كفایته في الوفاء بالتزاماته اتجاه المودعین وا

ونظرا ألهمیة وجود السیولة في البنوك فقد وجدت عدة مؤشرات تعطي صورة واضحة عن مركز ووضعیة 

سنوجزها في هذا یوجد في التطبیق البنكي عدد من النسب التي تقیس مستویات السیولة و  ،السیولة فیها

  المطلب

                                                
 400:العجلوني، مرجع سابق، صمحمد محمود  1
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  ونسبة الرصید النقدي  االحتیاطي القانوني معدل: الفرع األول

یحدد مجلس إدارة البنك المركزي هذه النسبة وتمثل العالقة بین األرصدة  :االحتیاطي القانوني معدل: أوال

  1:لدى البنك المركزي وبعض بنود الخصوم وتحسب النسبة كما یلي

  التزامات أخرى+ إجمالي الودائع ÷لبنك المركزي األرصدة لدى ا)= %(االحتیاطي القانوني  معدل

ویمكن أن تتغیر هذه النسبة وفقا للظروف االقتصادیة ووفقا للسیاسة النقدیة التي ینتهجها البنك 

المركزي، ففي حالة االنكماش یخفض ویقلل نسبة االحتیاطي القانوني، أما في حالة االنتعاش االقتصادي 

  . یزید النسبة

إلى مدى قدرة األرصدة النقدیة التي بحوزة البنوك التجاریة  المعدل هذاشیر ی :الرصید النقدي معدل :ثانیا

الیة الناجمة على ذمة في خزائنها واألرصدة لدى البنك المركزي والبنوك األخرى على الوفاء بااللتزامات الم

عرضة للتغیرات في أي لحظة سواء بالزیادة أو النقصان وهنا ینبغي مراعاة التغیر في  المعدل االبنك، وهذ

  2:على النحو التالي المعدل ایمكن التعبیر عن هذو لیس التغیر في حجم الرصید النقدي، و  ،نسبةال

  التزامات أخرى+ إجمالي الودائع ÷النقدیة )= %(الرصید النقدي  معدل     

   3:الرصید النقدي تتمثل في معدلتوجد عوامل من شأنها تحسین 

  .والمؤسساتتقدیم ودائع جدیدة من جانب األفراد  - 

  .تسدید قروض سبق وأن أقرضها البنك للمتعاملین االقتصادیین - 

 .زیادة رأسمال البنك في شكل نقدي ولیس عن طریق تجمید االحتیاطات - 

 *.وجود رصید دائن للبنك لدى البنوك األخرى نتیجة المقاصة - 

 ).سندات ،أسهم(االقتراض من البنك المركزي مقابل األوراق المالیة  - 

دون التأثیر على الحجم المطلق للرصید **هناك عاملین یؤثران على فاعلیة الرصید النقديإال أن 

قیام البنك المركزي بخفض الثاني اتجاه األفراد لتحویل ودائعهم الجاریة إلى ودائع ألجل، و  ، األول هوالنقدي

و كالهما معا یؤدي إلى زیادة أ ینءاإلجراهذین أحد النسبة القانونیة لالحتیاطي النقدي على الودائع، أي أن 

فاعلیة الرصید النقدي نتیجة لتحریر جانب من األرصدة النقدیة التي كانت مقیدة، وبالتالي زیادة الموارد 

                                                
 142:، ص2004، دار النهضة العربیة، بیروت ، لبنان، اقتصادیات النقود والمصارفمحمد عزت غزالن،  1
 143:محمد عزت غزالن، مرجع سابق، ص 2
، جامعة الجزائر، الجزائر، التسییرلعلوم االقتصادیة وعلوم ، أطروحة دكتوراه في انحو تطویر وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائرمحرزي جالل،  3

 100 :ص، 2006

دي للبنوك تجدر اإلشارة أنه بالنسبة للبنوك مجتمعة، یتعین إهمال أثر العامل الخاص بعملیات المقاصة ألنه ال یؤثر على الحجم الكلي للرصید النق *

  .مجتمعة وٕانما یؤثر على الرصید النقدي فیما بینها

  .یمثل مدى استیعابه لتوظیف الموارد المتاحةفاعلیة الرصید النقدي   **
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الحرة التي یستطیع البنك التجاري أن یستخدمها في نشاطه الجاري، وبالعكس تقل فعالیة الرصید النقدي في 

دائعهم ألجل إلى ودائع جاریة، أو قیام البنك المركزي بزیادة النسبة حالة قیام األفراد بتحویل جزء من و 

القانونیة لالحتیاطي النقدي، فهذین اإلجراءین یقید جزء أكبر من الموارد المتاحة للبنك التجاري بحیث ال 

   1.یستطیع أن یستخدم هذه الموارد في نشاطه

  السیولة العامة  معدل: الفرع الثاني

 الدول، كافة في للبنوك والرقابیة النقدیة السلطات حددتها التي األولى االحترازیة المعاییر بین من

 المعیار ویوفر هذا العامة، السیولة نسبة معیار هو األموال واستخدامات مصادر آجال مواءمة لمبدأ تطبیقا

 واجبة االلتزامات سائر لها وكذلك تتعرض قد التي السحوبات طلبات مواجهة المبدأ إمكانیة حیث من للبنوك

 مجموع مع معینة فترة خالل في البنك األموال السائلة تتساوى أمثل عندما بشكل الهدف هذا ویتحقق ،األداء

  :وتحسب كمایلي %100 السیولة نسبة تبلغ حین أي التزاماته،

  %100>) الخصوم المستحقة في األجل القصیر  ÷األصول السائلة في األجل القصیر (= نسبة السیولة العامة 

هناك حاجة إلى األصول السائلة لدعم التقلبات التي یمكن التنبؤ بها والتي ال یمكن التنبؤ بها في 

من ناحیة أخرى، في بیئة  ،في الحاالت القصوى %20إلى  نسة األصول السائلة وتصل ،المیزانیة العمومیة

من إجمالي  %5تتمیز باألسواق المالیة المتقدمة، ال تمثل األصول السائلة عموما سوى حوالي  بنكیة

 كیةولتقییم ما إذا كان مستوى األصول السائلة مرضیا، ینبغي أن یستند الفهم المتعمق لدینامی ،األصول

   2.المعني البنكالسوق النقدیة في 

، حیث تقوم هذه الطریقة )مؤشر مخاطر السیولة(حة كما یمكن اعتماد طریقة األصول والخصوم المرج

 على أساس ترجیح األصول والخصوم لكل مرحلة من مراحل االستحقاقیة بمتوسط السنوات لكل مرحلة

   3:كمایليالنسبة  ، وتحسب1والنسبة تقارن برقم 

  .مجموع األصول المرجحة ÷مجموع الخصوم المرجحة= مؤشر مخاطر السیولة 

األدق للسیولة هي تلك القائمة على أساس التدفق النقدي، أي كمیة النقد المتوقع دخوله إن المقاییس 

إلى البنك من مختلف المصادر، والمتوقع خروجه لمختلف الغایات، ومستوى األصول السائلة المطلوب 

هي األكثر  لكن صعوبة تقدیر مثل هذه التدفقات، تجعل المقاییس القائمة على األساس الكمي ،االحتفاظ بها

  .استعماال

                                                
 144:محمد عزت غزالن، مرجع سابق، ص 1

2 Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, op;cit, P:63 
،  (2008 - 2012)حالة بنك المؤسسة العربیة المصرفیة للفترة -قیاس وتحلیل مخاطر السیولة في البنوك التجاریة قایدي، أمینة بن خزناجي،  3

  82:ص 2015الجزائر،، ، سیدي بلعباس،03مجلة االبتكار والتسویق، العدد 
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  معدل إقراض الودائع :ثالثالفرع ال

، فارتفاع هذه النسبة وقدرته على اإلقراضللبنك لسیولة اقاییس بر هذه النسبة بصورة عامة إحدى متعت

تدني مستوى السیولة، كما أنها تدل على المدى الذي تم فیه تخفیض حجم القروض وعالقة  علىؤشر لم

ذلك بقاعدة الودائع لدى البنك، ویعتبر هذا األمر مؤشر الحتماالت تحویل المزید من الودائع الحالیة إلى 

ة أو زیادة أصوله، قروض، كذلك الحتماالت لجوء البنك إلى األسواق المالیة والنقدیة لتمویل قروض إضافی

حیث أن اللجوء لهذه األسواق قد یكون مكلفا وذو طبیعة متقلبة، فإنه من الممكن أن یؤثر على االستقرار 

المالي للبنك المعني وربحیته، ولذلك فإن نسبة القروض إلى الودائع قد تكون أداة مهمة لإلدارة وألغراض 

 1:الرقابة، ویتم حسابه كما یلي

 الودائع ÷ القروض ) =%( معدل إقراض الودائع             

لم یحد من أهمیة هذه النسبة مفهوم السیولة القائم على إدارة الخصوم، ألن شهادات اإلیداع واألموال 

المشتراة تدخل ضمن المقام عند احتساب هذه النسبة ومع ذلك فهناك مجموعة من المحددات لهذه النسبة 

  :وهي

هذه النسبة ما یشیر إلى نوعیة القروض، سواء من حیث االستحقاق، أو من حیث نوعیة  لیس في -  أ

  .المدین، لذا یصعب الحكم على نوعیتها

لبنكین % 70، %50ال تعطي أي مؤشر عن احتیاجات السیولة، فمثال قد تكون هذه النسبة  -  ب

مختلفین، ومع ذلك قد یعتبر األول أكثر سیولة، إذا كانت ودائعه مستقرة، بینما كانت ودائع البنك الثاني 

  .التقلبسریعة 

 األصولالبنك خارج نطاق القروض، إذ قد تتركز هذه  أصول تعطي أیة معلومات عن طبیعة ال -  ج

األمر في هذه الحالة یعتبر الثابتة،  األصولكز في قد تتر و  ،ضمن األصول السائلة، ویكون األمر هنا جیدا

  .هنا سلبیا

 واستخدامات مصادر جمیع تتضمن أن المهم من هفإن البنك، لسیولة مقیاس هي النسبة هذه أن وحیث

 أو لإلقراض كالتعهدات المیزانیة خارج العناصر بعض النسبة هذه تتضمن أن یجب لذلك،، الممكنة الموارد

 بأن هذه قناعة فیه تتوفر الذي بالقدر المستندیة، اإلعتمادات وخطابات والقبوالت، والضمانات، االقتراض،

  .المنظور المستقبل في بها التعامل سیتم العناصر

  

  

  

                                                
  83: خمیسي قایدي، أمینة بن خزناجي، مرجع سابق، ص1
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  إلى مجموع الودائع تحت الطلبالودائع  معدل: الفرع الرابع

 :تحسب هذه النسبة كاآلتي

  الودائع  إجمالي ÷ تحت الطلبإجمالي الودائع ): %(المعدل 

هذه النسبة تفید البنك في تحدید احتیاطاته من النقدیة، بالنظر إلى حجم الودائع الجاریة باعتبارها كثیرة 

  .التقلب والسحب، وزیادة هذه النسبة تعني زیادة الحاجة إلى األرصدة السائلة والعكس صحیح

   الودائع إلىاألصول السائلة معدل : الفرع الخامس

األصول السائلة عادة من األرصدة النقدیة بمختلف أنواعها، بما فیها النقد الموجود لدى البنك تتكون 

هناك من یقصر ذلك على األوراق المالیة (، باإلضافة إلى األوراق المالیة االختیاري حتیاطيالالمركزي، كا

 األصولالقة مباشرة بین وتعتبر هذه النسبة أفضل من سابقتها، لقیامها على ع ).التي تستحق خالل سنة

لكن یؤخذ على هذه النسبة . السائلة والودائع، بدال من العالقة غیر المباشرة التي تعكسها النسبة السابقة

وجود جزء مهم من األصول السائلة، لمواجهة احتیاجات السیولة القانونیة التي یفرضها البنك المركزي ال 

  .یسمح للبنوك باستعمالها

وكلما  ،النسبة المئویة للودائع واألموال قصیرة األجل المتاحة للوفاء بالسحب المفاجئوهي تشیر إلى 

  1 .كلما كان البنك التجاري أكثر سیولة وأقل تعرضا لمخاطر السیولةالمعدل ارتفع هذا 

  :على النحو التالي المعدلیتم حساب هذا  

  .ودائع العمالء ÷األصول السائلة = األصول السائلة إلى الودائعمعدل 

، والعكس البنكانخفاض في حجم ودائع  أو /النقدیة و األصولن ارتفاع هذه النسبة یعني ارتفاع في إ

ارتفاع في  أو /و البنكانخفاض هذه النسبة یعني انخفاض في حجم النقدیة لدى  أن، إذ أیضاصحیح 

درجة تحكمه  أنسائلة، ذلك  البنكي یبقیها وعادة ما یستخدم هذا المعیار للتحكم في حجم النقدیة الت ،ودائعه

 2.بها تفوق درجة تحكمه بالودائع

  الودائع إلى إجمالي األصول معدل: الفرع السادس

 ةقو الثقة و الهذه النسبة تشیر إلى قاعدة و  مؤشرات التقلیدیة لقیاس السیولة في البنوك،التعتبر أحد 

الودائع فقط، أي استبعدت النسبة من  هلیتمو تم تحدد كم من أصول البنك كما  واسعة من التمویل للبنك،ال

  .3التي تستخدم لتمویل األصول األموال المقترضة أو حقوق الملكیة مقدار

                                                
1Yesuf Legs Abdu, Performance Evaluation Of The Commercial Banks Of Ethiopia: Ore And Post 
Liberalization, A Research Project submitted for the partial Fulfillment of the Degree of Master of Science in 
Finance & Investment, College of Business and Economics, Mekelle University, Ethiopia, June, 2010, P:27 

  11:، مرجع سابق، ص عبد السالم لفته سعید 2
3 Mustafa Hassan Mohammad Adam, op cit, p: 167 
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فوجود  ،یقیس مركز السیولة الكلي للبنك: األصول السائلة لمجموع األصول باإلضافة إلى مؤشر

لسیولته، وارتفاع النسبة تعني وجود سیولة كافیة لمقابلة التزامات ة في البنك مؤشر جید ل السائلو األص

 1.البنك

  توظیف األموال قیاس األداء من منظور معاییر :المطلب الثاني

تستهدف هذه المؤشرات الحكم على كفاءة البنك التجاري في توظیف األموال المتاحة له في المجاالت 

، كما تستخدم هذه النسب في األوراق المالیةستثمار االلبنك وسیاسة المختلفة قي إطار السیاسات االئتمانیة ل

  :كأسلوب رقابي على األداء وفیما یلي أهم هذه النسب

  توظیف الودائع  معدل :الفرع األول

  معدل إقراض الودائع : أوال

تم التطرق لهذه النسبة ضمن مؤشرات السیولة، كما تعتبر من أهم النسب لقیاس درجة توظیف البنك 

وفي ضوء تجربة البنك یمكن وضع لودائعه في عملیات اإلقراض باعتبار القروض المصدر الرئیسي للربح، 

یشمل الودائع فقط، عاب على هذه النسبة في مجال التوظیف أن المقام ، وی%)75- 65(حدین أعلى وأدنى 

  :ویحسب المؤشر كمایلي 2" بالتالي ال یبین مدى استخدام األموال المتاحة

  الودائع  ÷ القروض) = %( معدل إقراض الودائع           

البنك حكمه وفقا  ویبني ،مما لدیه من ودائع %50أي أن البنك یقرض  %50إذا كانت النتیجة 

   3:للنتیجة المتوصل إلیها، ولكن هذا القرار مبني على أساس غیر علمي ألنه

  .ال یوجد معدل عالمي یمكن المقارنة به - 

تم إصدار الحكم قبل مقارنة النتیجة بأي نتیجة أخرى لبنود مثیلة قي نقس الوقت ونفس  - 

  الظروف

 إلى الودائع )االستثمارات الكلیة(معدل إجمالي التوظیفات الكلیة  :ثانیا

وترجع أهمیته إلى أن الودائع ع في استثمارات یتولد عنها عائد یقصد بهذا المعدل مدى استخدام الودائ

یدفع عنها فوائد صریحة وضمنیة وما لم تستغل استغالال فعاال فسوف یكون لذلك آثار غیر مرغوبة على 

حصول على صورة صادقة عن مدى توظیف البنك لودائعه، یجب أن ٕاذا أردنا ال، و 4صافي األرباح المتولدة

نضیف إلى قیمة القروض كافة الوجوه األخرى لتوظیف األموال في البنك، عندئذ یمكن توضیح مدى 

                                                
1 D.Maheshwara Reddy, K.V.N.Prasad, Evaluating performance of regional rural banks: an application of 
camel, Journal of Arts, Science & Commerce, Vol.– II, Issue –4, Oct. 2011, p:66 

 464:محمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص 2
 129: ، مرجع سابق، صاقتصادیات البنوك من األساسیات إلى المستحدثاتعبد المطلب عبد الحمید،  3
  430، ص 1996، مكتب العربي الحدیث، اإلسكندریةال ،، الطبعة الثالثةإدارة البنوك التجاریةمنیر إبراهیم هندي،  4



 

 200 

�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

توظیف البنك للودائع، ونستطیع الحكم على طبیعة سیاسته، أهي توسعیة أم انكماشیة مع االلتزام بالضوابط 

  .الموضوعة للبنك

  :كاآلتي المعدل ویحسب 

 إجمالي الودائع ÷ إجمالي التوظیفات) = %( معدل توظیف الودائع

 معدل االستثمار في األوراق المالیة إلى الودائع :ثالثا

یستخدم هذا المعدل خاصة في البنوك التي تتعامل باألوراق المالیة، غیر أنه ال یطبق في الدول 

التعامل بها خاصة األسهم والسندات، كما نجد غیاب سوق رأسمال فعال النامیة، وهذا لضآلة أو غیاب 

  :ویعطى المعدل بالعالقة التالیة 

  إجمالي الودائع ÷ األوراق المالیة) = %( معدل االستثمار في األوراق المالیة

  معدل توظیف الموارد التقلیدیة :الفرع الثاني

الملكیة، وهما یمثالن المصدران الرئیسیان لألموال  فالموارد التقلیدیة كما ذكرنا هي الودائع وحقوق

 :لمعظم البنوك حیث یتم حساب المعدل كما یلي

   حقوق الملكیة+ الودائع ÷ إجمالي التوظیفات) = %( معدل توظیف الموارد التقلیدیة

  معدل توظیف األموال المتاحة :الفرع الثالث

اتسعت دائرة األموال المتاحة نظرا لتبني البنوك التجاریة فكرة تنمیة ودائعها وبالتالي فتحت لنفسها آفاق 

وتوضح هذه العالقة مدى ما لتنمیة مواردها كاعتمادها كذلك على االقتراض كمورد مالي ومصدر للتمویل 

أذون خزانة وأوراق مالیة واستثمارات یوظفه البنك أو یستخدمه من أموال في القیام بنشاطه المالي في شكل 

ك من زاویة و وأوراق تجاریة مخصومة وقروض وسلفیات، وتعد هذه العالقة خیر مؤشر لبیان سیاسة البن

وتحسب العالقة بین االستثمارات إلى إجمالي الموارد على  ،موقفها الراهن وتطورها الماضي وآفاقها المحتملة

  : النحو التالي

المستحق + ودائع العمالء  ÷ األوراق المالیة+ القروض )= %(الموارد المتاحة معدل توظیف 

  .حقوق المساهمین+ السندات + القروض طویلة األجل + للبنوك 

ترجع أهمیة إدراج حقوق الملكیة ضمن المقام، ذلك أن البنك یدفع عنها عائد یزید عن العائد الذي 

  1.لمصادر األخرىیدفعه على األموال التي یحصل علیها من ا

مما سبق نالحظ أنه كلما ارتفعت معدالت التوظیف، كان ذلك جیدا لربحیة البنك، فهدف البنك أساسا 

  .ویتم التوصل إلى معرفة كفایتها وهل هي جیدة أم ال بتحلیل نسب للربحیة ،هو تحقیق أرباح

                                                
  431:، ص، مرجع سابقإدارة البنوك التجاریةمنیر إبراهیم هندي،  1
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  التوظیفات طویلة األجل معدل: الفرع الرابع

األولى أن تكون غالبیة استثمارات البنك من النوع  ،بطبیعة استثمارات البنكهناك نظریتان خاصتان 

القصیر األجل لعدم تعریض البنك لمخاطر التوقف عن رد قیمة الودائع إذا ما طلبت بالكامل، والثانیة تستند 

ن للبنك أن على أن المودعین لن یتقدموا للبنك طالبین استرداد ودائعهم حتى في أسوأ الظروف، ومن ثم یمك

وقد دلت التجارب على ثبات جزء كبیر من الودائع  ،یوجه جزءا من أمواله ناحیة التوظیف طویل األجل

  . ودوام بقائها لدى البنك وبالذات الودائع بإخطار والودائع ألجل وودائع التوفیر

ات الطویلة تثمار ویمكن قیاس مساهمة البنك في التمویل الطویل األجل عن طریق العالقة بین االس

  :التي تتمیز بالثبات، وتحسب هذه النسبة على النحو التالي والودائع اآلجلة

  الموارد طویلة األجل  ÷التوظیفات طویلة األجل =  )%( نسبة التوظیفات طویلة األجل

  تحلیل هیكل التمویل والرافعة المالیة واألصول االیرادیة: الفرع الخامس

توضح تحدید وتحلیل المزیج  ،یمكن للبنك إضافة جداول یستعین بهاباإلضافة للمؤشرات السابقة 

  .النسبي لهیكل التمویل والرافعة المالیة للبنك من جهة واستثماراته من جهة أخرى

 تحلیل مزیج هیكل التمویل والرافعة المالیة: أوال

اقتراضات، و لبنوك یقوم البنك بإعداد جداول لمختلف الموارد التي بحوزة البنك من ودائع، مستحق ل

  :حقوق الملكیة وغیرها وفق مایلي

 تحت الطلب أو ودائع (یوضح هذا التحلیل التكوین النسبي للودائع : ودائع العمالء مزیج تحلیل

 - تجاه المودعین والتمییز بین الودائع األساسیة اوذلك لتحدید طبیعة التزامات البنك  )الخ...ألجل

الحساسیة لسعر الفائدة وانعكاسات ذلك على سیاسة توظیف األموال واألموال ذات  - تحت الطلب 

 - ملكیتها - نوعها(  نه یجب تحلیلها حسبإ، ونظرا ألهمیة الودائع في تمویل نشاط البنك، فبنكیةال

 ).قطاعات النشاط - استحقاقها 

 تحلیل مزیج هیكل التمویل. 

 الحسابنوع  - نوع العملة( تحلیل مزیج المستحق للبنوك ویكون حسب.( 

 تحلیل مزیج القروض واألوراق المالیة: ثانیا

تبعا ألنواع القروض الرئیسیة التي منحها البنك خالل ) حسب التكوین( یوضح تحلیل مزیج القروض

 ،المدة محل التحلیل، فالتكوین النسبي یعكس مجاالت تركز قروض البنك وانسجامها مع سیاسته اإلقراضیة

ن اإلقراض الفعلي متوافقا مع تلك السیاسة، ومن بین العوامل المهمة األخرى التي كما یقدم أداة لمتابعة كو 

تتطلب الدراسة هنا مدى توجه سیاسة البنك نحو المخاطرة، السیولة، الربحیة، التنویع، أو غیاب تركز 

 : المحفظة، ویشمل تحلیل مزیج القروض

   األصول االیرادیة(تحلیل مزیج إجمالي التوظیف.( 
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  تحلیل مزیج القروض للعمالء والبنوك. 

  تحلیل مزیج القروض حسب قطاعات النشاط. 

   جل االستحقاقأتحلیل مزیج القروض حسب. 

  تحلیل مزیج االستثمار في األوراق المالیة .  

  مة رأس المالءمعاییر قیاس األداء من منظور مال: المطلب الثالث

وألجل تحدید  ،یختلف من بنك آلخر ومن وقت آلخریعد رأس المال مفهوم نسبي من المتوقع أن 

ر معایییون وضعوا بنكفإن ال ،الحجم المالئم لرأس المال الذي تمتلكه البنوك لمواجهة أي خسارة تتعرض لها

  .تم حصرها في مجموعتین األولى تسمى المعاییر األساسیة والثانیة تسمى المعاییر الثانویة

  المعاییر األساسیة: الفرع األول

  معیار حقوق الملكیة إلى مجموع الودائع: أوال

مة رأس المال، وتفید ءدمة من طرف البنوك لقیاس مدى مالتعد هذه النسبة من أقدم المعاییر المستخ

كمقیاس مناسب  %10هذه النسبة في معرفة قدرة البنك على سداد أموال المودعین وحددت هذه النسبة بـ 

أو أن یكون رأس المال في حدود  ،مرات حجم رأس المال 10لمدى كفایته، أي أن تعادل حجم الودائع 

من إجمالي الودائع، وٕان فاقت الودائع هذه النسبة تزداد درجة مخاطرة البنك في عدم قدرته على  10%

یة واحتیاج أمریكا لتمویل الحرب اضطرت واستمرار الحرب العالمیة الثان 1942بحلول سنة و  ،سداد التزاماته

للتخلي على هذا المعیار وقامت بتوظیف كل الودائع لدیها في خلق نقود الودائع بشراء سندات حكومیة، إال 

  1.البنوك أصولأن هذا المعیار انتقد لعدم أخذه بعین االعتبار التنوع الحاصل في محفظة 

حجم من الودائع، لكن أحدهما یوظف ودائعه في أصول فقد نجد بنكان لهما نفس رأس المال ونفس ال

فإن النسبة قلیلة المخاطر بینما یوظف البنك اآلخر ودائعه في أصول عالیة المخاطر، حسب المعیار 

رأسماله قادر إن البنكین، لكن منطقیا غیر صحیح، فالبنك الذي یمتلك أصول قلیلة المخاطر ف متماثلة لكال

ماله غیر كافي بحوزته أصول شدیدة المخاطر، فرأسققة على خالف البنك الذي على تغطیة الخسائر المح

  .:، ویعطى المؤشر بالعالقة التالیةلتغطیة هذه المخاطر

  إجمالي الودائع  ÷ حقوق الملكیة(%) =  المعیار

  حقوق الملكیة ÷ إجمالي الودائع) = عدد مرات( المعیار

 البنوك، بعمل الصلة ذات القوانین بموجب الودائع إلى المال رأس من معینة نسبة تحدید یتم وعادة

 حد عن تقل ال أن ینبغي لذلك البنك، في لدى المودعین كبرأ وثقة أمانا وفرت كلما النسبة هذه زادت وكلما

                                                
، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة كفایة رأس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بازلالطیب لحیلح،  1

 16:، ص2005جوان 7- 6تقنیات، المركز الجامعي، جیجل، الجزائر، - مخاطر- الثالثة، منافسة
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

 وحسب الودائع طبیعة على تعتمد والتي للبنك، العملیة الممارسة نتیجة أو بالقانون هتحدید تم سواء معین

  .وانتظامها  الحركة هذه منها، وسرعة والسحب فیها اإلیداع وحركة أشكالها،

  معیار حقوق الملكیة إلى مجموع األصول: ثانیا

وتقیس هذه النسبة المقدار  ،استخدم هذا المعیار من طرف البنوك التجاریة بعد الحرب العالمیة الثانیة

فكلما زادت النسبة كلما دل على وجود عنصر  ،رأس المال لتمویل إجمالي األصول الذي یمكن أخذه من

  1  .األمان للمودعین، لكنه یخل مع مصالح المالك وانخفاض العائد على حقوق الملكیة

كما أن نسبة رأس المال إلى األصول في وضع أفضل لمواجهة أیة طوارئ أو خسائر غیر متوقعة قد 

عیة األصل ونوعیة وحجم الخطر المرتبط به، وهذا ویؤخذ على هذه النسبة أنها ال توضح نو یتكبدها البنك، 

ویحسب المقیاس . مة رأس المالءنسب أخرى تكفي للحكم على مدى مالما أدى إلى التحویل لحساب 

 :كمایلي

  مجموع األصول ÷ حقوق الملكیة ) = %( المعیار                  

  حقوق الملكیة ÷  مجموع األصول ) = عدد مرات( المعیار         أو       

 یمكن االعتماد علیهیقیس هذا المعدل قدرة حقوق الملكیة على تغطیة األصول وهناك معدل عالمي 

أداء البنك من  ویعتبرفإذا كان أكبر فإن أداء البنك جید ، %6أال یقل عن  وهذا المعدل یجب والمقارنة به

   2.حیث األمان جید أو مقبول

  :حقوق الملكیة إلى مجموع األصول الخطرةمعیار : ثالثا

تشیر هذه النسبة إلى مدى االعتماد على حقوق الملكیة في تمویل األصول الخطرة بغض النظر عن 

فالحجم  ،األصول السائلة التي تعتبر أصول غیر خطرة، فكلما زادت النسبة دل على كفایة رأس المال

وبناء على ذلك فإن  ،المالئم لرأس المال یتوقف على مجموع األصول التي بحوزته ودرجة المخاطر فیها

كما أنها أكثر منطقیة وذلك على أساس أن حقوق  ،هذه النسبة أقرب إلى الواقع من النسبتین السابقتین

وهذا بسبب أن  ،بنك ال ودائعهالمساهمین هي الضمان األخیر ضد المخاطر التي قد تتعرض لها أصول ال

  .الودائع ال تتضمن أیة مخاطر إال إذا قام البنك باستثمارها

ارتفعت النسبة التي یحتفظ بها البنك من رأسماله لتغطیة هذه المخاطر لیكون رأس المال في حدود قد و 

العتبار درجة هذه النسبة انتقدت، بحیث ال تأخذ بعین ا إال أن 3التي تحمل مخاطر األصولمن  10,5%

خطورة األصول والتي تختلف وفقا لنوعیة األصول المستثمرة من طرف البنك، فاألصول الخطرة هي 

األصول التي تتحمل المخاطر االئتمانیة أو المخاطر السوقیة مع ضرورة استثناء بعض األصول التي ال 

                                                
 418:ق، ص، مرجع سابإدارة البنوك التجاریة، منیر إبراهیم هندي 1
 127: ، مرجع سابق، صاقتصادیات البنوك من األساسیات إلى المستحدثاتعبد المطلب عبد الحمید،  2
 16:الطیب لحیلح، مرجع سابق، ص  3
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�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

ك والنقدیة لدى البنك المركزي تتعرض لهذه المخاطر ألنها مضمونة الدفع وتشمل النقدیة في خزینة البن

 ، ویعطى المعیار بالعالقة لتالیةباإلضافة إلى سندات الحكومة وأذون الخزانة

  األصول الخطرة  ÷حقوق الملكیة ) = %( المعیار            

  حقوق الملكیة÷ األصول الخطرة ) = عدد مرات( أو     المعیار    

یمكن للبنك أن یستوعبها لتغطیة الخسائر من رأس المال، أما إذا وهذه النسبة تمثل الحد األقصى الذي 

  .فإن الخسائر تمتد ألموال المودعین المقدار زادت عن

  المعاییر الثانویة : الفرع الثاني

باإلضافة إلى المعاییر األساسیة المشار إلیها سابقا هناك مجموعة من المعاییر الثانویة أو المساعدة 

  :ومن أهم هذه المعاییر ما یأتيلكفایة رأس المال 

  رأس المال الحر إلى األصول الخطرة : أوال

قریبة الشبه من النسبة السابقة  )كل أصول البنك الخطرة( تعد نسبة رأس المال الحر إلى االستثمارات

على  وكثیرا ما تفضل عنها، إذ أننا نقصر المقارنة عند قیاس كفایة رأس المال في مقابلة مخاطر االستثمار

والذي یعرف "ذلك الجزء السائل من رأس المال، أي غیر المستخدم في الحصول على أصول البنك الثابتة 

برأس المال الحر وهو مجموع األموال النقدیة والشبه النقدیة المتاحة ویحسب بطرح األصول الثابتة من 

له رأس المال الحر من مخاطر یتضح لنا أن هذه العالقة تقیس مدى ما یمكن أن یقابو . 1"حقوق الملكیة

وكانت عالقة رأس المال  ،عدم الوفاء عامة بدون التعرض للودائع أو االعتماد علیها في مقابلة الخسائر

  :كما یلي ویحسب المعیار % 10 تقدر بــالحر إلى األصول الخطرة 

  األصول الخطرة ÷ رأس المال الحر) = %( المعیار

من قیمة األصول % 10المال الحر یستطیع أن یقابل خسائر نسبتها ویفهم من هذه العالقة أن رأس 

  .من قیمة األصول%  10حق الملكیة لمقابلة نقص نسبته  يالخطرة، بینما یكف

  ) األصول االیرادیة(التوظیفات  الملكیة إلى معیار حقوق: ثانیا

مقابلة مخاطر االستثمار أیا كان تعد عالقة حقوق الملكیة إلى االستثمارات مقیاسا لمقدرة البنك على 

والمقصود باالستثمارات هنا هو كل أوجه التوظیف التي یقوم بها البنك وتمثل هذه النسبة االنخفاض  ،نوعها

الكلى في قیمة االستثمارات الممكن أن یقابلها رأس المال األساسي بدون المساس بالودائع والتأثیر على 

  :ویعطى المعیار بالعالقة التالیة ،ما ارتفعت هذه النسبة تحسن مركز الودائعوكل ،تجاه الغیراالتزامات البنك 

  األصول االیرادیة ÷حقوق الملكیة ) = %( المعیار

                                                
 86:فالح حسن عداي الحسیني، مؤید عبد الرحمان عبد اهللا الدوري، مرجع سابق، ص 1
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تفید هذه النسبة في مدى مواجهة مخاطر القروض المعدومة : معیار حقوق الملكیة إلى القروض :ثالثا

تعني أن النسبة من  إلیها عند حساب هذه النسبةمتوصل وٕامكانیة تمویلها من رأس المال، فالقیمة ال

القروض تم تمویلها من رأس المال والباقي من أموال الغیر، فلو زادت النسبة عن هذا المقدار فإنها 

  .ستمتد ألموال المودعین وتعرض هذه األموال للضیاع

  قروض بدون ضمان عیني÷  حقوق الملكیة)= %( المعیار                 

  :و یعبر عنها كاآلتي ،لب النسبة وتسمى معدل توزیع مخاطر اإلقراضویمكن ق

 حقوق الملكیة÷ قروض بدون ضمان عیني ) = %( المعیار                 

  1.مضمونة تزید أو تقل لعدد المرات لحقوق الملكیةالغیر یمثل هذا المعدل في أن القروض 

  

 األوراق المالیةمعیار حقوق الملكیة إلى االستثمار في : رابعا

تظهر هذه النسبة مدى قدرة البنك على مواجهة مخاطر انخفاض القیمة السوقیة لألوراق المالیة، فهي 

  .تعبر عن هامش أمان في مقابلة مخاطر االستثمار

  االستثمار في األوراق المالیة÷  حقوق الملكیة )=%( المعیار    

  معیار االلتزامات العرضیة: خامسا

امات العرضیة مجموعة الحسابات خارج المیزانیة العامة للبنوك، وغالبا ما تمثل مبالغ تمثل االلتز 

ویحتسب هذا المعدل  ،االعتمادات المستندیة التي تظهر في الحسابات لتأدیة التزامات المستوردین المحلیین

مؤشرا إیجابیا على قدرة  ،بقسمة هذه االلتزامات العرضیة إلى حقوق الملكیة، ویعكس انخفاض هذا المؤشر

البنوك على الوفاء بالتزاماتها العرضیة الناجمة في بعض األحیان من متغیرات غیر محسوبة أو غیر 

  :ویعطى بالعالقة التالیة 2.مستمرة

  حقوق الملكیة÷ االلتزامات العرضیة )= %(المعیار 

 أسلوب فوجتا: الفرع الثالث

 مارسة أنشطتهإذا كان البنك مستمرا في میهدف هذا األسلوب إلى قیاس مدى متانة رأس المال 

تغطیة خسائر التوظیف من أرباح العملیات في ظل الظروف العادیة، وٕاجراء توزیعات  فبإمكانه، العادیة

یضیف المزید إلى مناسبة على المالك، وفي ظل هذه الظروف فإن البنك باحتجازه لجزء من األرباح سنویا 

  .هیكل رأس المال

  

                                                
  206، مرجع سابق، ص الحدیثة في البنوك التجاریةاإلدارة عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف،  1
 86:فالح حسن عداي الحسیني، مؤید عبد الرحمان عبد اهللا الدوري، مرجع سابق، ص 2
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  1:نوعین من المعاییر لقیاس متانة رأس المال 1973سنة " George vojeta"فلقد اقترح 

 ار التأكد من أن األرباح بعد الضریبة وتوزیع المقدار اختبار تشغیلي ویختص هذا االختب

 .المناسب على المساهمین تبلغ ضعف الخسائر المتوقعة من التوظیف

 غیر قدرة البنك على مقابلة الخسائر ویقیس م ،ار مدى استیعاب رأس المال للخسائراختب

المتوقع مرة الخسائر  40متوقعة، لذلك ینبغي أن یكون حجم رأس المال یساوي على األقل ال

  .خمس سنوات الماضیةالخالل  مواجهتها، وتقدر الخسائر المتوقعة بناء على الخبرة

  الربحیة  قیاس األداء من منظورمؤشرات : المطلب الرابع

التي تستخدم لتحدید  ،واحدة من أكثر األدوات المستخدمة في تحلیل النسب المالیة هي نسب الربحیة

   2:وتقسم نسب الربحیة إلى نوعین للبنك وأدائه، وتظهر نسب الربحیة الكفاءة الكلیة للبنكالقیمة النهائیة 

مبیعات إلى أرباح في المش قدرة المؤسسة على تحویل وتمثل النسب التي تظهر الهوا: الهوامش - 

 .مراحل مختلفة من القیاس

قدرة المؤسسة على قیاس الكفاءة الكلیة للمؤسسة في  ، أيوتمثل النسب التي تظهر العوائد: العوائد - 

 .تحقیق عائدات لمساهمیها

قیام اإلدارة العلیا للبنك  بصفة عامة، یعرف أداء الربحیة أیضا باألداء اإلداري، وهو یشیر إلى كیفیة

  .بزیادة أرباح المساهمین عن طریق استخدام الموارد المتاحة تحت تصرفهم

  3:تهدف البنوك كأي منشآت األعمال إلى تحقیق الربحیة، فاألرباح لها وظائف اقتصادیة یمكن ذكرها

 ر التي یتعرض لها البنك، فمخاطر إن الحصول على أرباح یعني توفیر قدر كبیر لمواجهة المخاط

البنوك متعددة من أهمها مخاطر االئتمان ومخاطر تدهور قیمة محفظة األوراق المالیة، كذلك حین 

یطلب العمالء سحب ودائعهم فإن ذلك یؤدي إلى التصفیة اإلجباریة لبعض من أصوله بخسارة 

هذه المخاطر المترتبة بعد قیام فاألرباح ضروریة لتغطیة  ،خاصة إذا كانت الظروف غیر مالئمة

 .اإلدارة باتخاذ كافة االحتیاطات الالزمة لكل نوع من المخاطر 

 إن األرباح ضروریة للحصول على رأس المال الالزم في المستقبل وذلك عن طریق:  

  إعادة استثمار األرباح بصفة مباشرة، وهو أحد وسائل التمویل الذاتي.  

  ى االكتتاب في البنك عند زیادة رأسماله إذا كان مسموحا تشجیع أصحاب رؤوس األموال عل

  .به قانونا

  إعطاء المساهم عائد مقبوال عن رأسماله یزید من ثقته في البنك الذي یساهم في.  

                                                
 206، 205: مرجع سابق، ص ص اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریةعبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف،  1

2 YESUF LEGAS ABDU, op.cit, p:27 
 467- 466حمد سعید أنور سلطان، مرجع سابق، ص ص م 3
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  إن تحقیق أرباح عالیة من طرف المنشآت البنكیة لدلیل على االستخدام األمثل لموارد البنك، ونجاح

لمنشودة وهذا ما یزید من ثقة مالك البنك، كذلك زیادة ثقة المودعین، اإلدارة في تحقیق األهداف ا

حیث یسعى دوما لتحقیق هذه الثقة، العتماده على الودائع كمصدر رئیسي  ،وهو أمر له بالغ األهمیة

 .ألمواله

هذه وقد تم وضع مجموعة من النسب المالیة توضح قدرة البنك على تحقیق األرباح، وفیما یلي أهم مكونات 

 .المعدالت التي تعتبر من أكثرها داللة على األداء البنكي خالل مدة زمنیة

  معدل العائد على األصول: الفرع األول

وزیادة هذا المعدل  ،یقیس هذا المعدل نصیب كل وحدة من األصول من صافي الربح بعد الضریبة

ثر األنشطة التشغیلیة أتالي فهو یعكس مرة في األصول االیرادیة، وبالثتعني كفاءة استخدام األموال المست

ثر كافة أإذ یعتبر هذا المعدل مقیاسا كلیا یعبر عن أداء البنوك، ویتضمن المقیاس  ،والتمویلیة بالبنك

  1.األنشطة التشغیلیة والتمویلیة واالستثماریة ویبین األرباح المتولدة عن كل وحدة نقدیة من األصول

  : ویعطى بالعالقة التالیة

  إجمالي األصول÷ النتیجة الصافیة )= %(العائد على األصول  معدل

  2.%1یقل عن  وحسب المعاییر القیاسیة والعالمیة فإن معدل العائد على األصول یجب أن ال

  معدل العائد على حقوق الملكیة :الفرع الثاني

عملیاتها تعتمد البنوك بسبب طبیعتها الخاصة على الرفع المالي أي على الودائع في تمویل 

س المال، والتي تزداد كلما زادت قدرة أاالستثماریة، ومن ثم تحقیق العوائد على األموال المتاحة من غیر ر 

   3.وكفاءة اإلدارة في استثمار الودائع

یقیس ما یحصل علیه وهو یتم التوصل إلى هذا المعدل بقسمة النتیجة الصافیة على حقوق الملكیة، 

ارهم ألموالهم في نشاط البنك وتتمثل أموالهم في رأس المال واالحتیاطات واألرباح ن من وراء استثمو المساهم

  .المحتجزة

   حقوق الملكیة÷ النتیجة الصافیة )= %( معدل العائد على حقوق الملكیة  

                                                
قــوة الســوق وهیكــل الكفــاءة علــى أداء البنــوك التجاریــة دراســة تطبیقیــة علــى البنــوك التجاریــة المدرجــة فــي بورصــة عـز الــدین مصـطفى الكــور، أثــر  1

والمصـرفیة  المالیـة للعلـوم العربیـة األكادیمیـة والمصـرفیة، المالیـة العلـوم اإلدارة المالیـة، كلیـة قسـم المصـارف، تخصـص ، أطروحـة دكتـوراه فلسـفة ،عمـان

  34: ، ص ص2006،  األردن عمان،
2 Refat Homsi, Key Performance Indicators for some Jordanian Banks, 2016, متاح على الموقع:  

https://ae.linkedin.com/pulse/key-performance-indicators-some-jordanian-banks-refat-homsi 

consulte le 12/1/2016 
 35: عز الدین مصطفى الكور، مرجع سابق، ص 3
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یهدف هذا المؤشر إلى قیاس النسبة المئویة للعائد لكل وحدة نقدیة من حقوق الملكیة، فارتفاعه یمكن 

  .توزیع المزید من األرباح على المساهمین، وزیادة األرباح المحتجزة وهذا في حالة زیادة األرباح البنك من

  .الي یوضح ذلكالشكل التو صول كما یمكن إیجاد العائد على حقوق الملكیة من خالل العائد على األ

  ROEكیفیة تحدید العائد على حقوق الملكیة ):8( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

 

source: Krishna G.palepu, Paul M. healy, Business Analysing and Valuating: Using 
Financial Statement, 3rd Ed, Text and cass,South-Western, 2003, p:423 

  :حیث

  منفعة األصول xالربح صافي هامش = األصولالعائد على 

هذه الصیغة توضح مصدر األداء  ،إدارة ومراقبة التكالیفیعكس مؤشر هامش الربح مدى الكفاءة في 

أكثر كفاءة  البنك أن فهذا یعنيعلى األصول مرتفع  ااألفضل أو األداء السیئ، فمثال إذا حقق البنك عائد

في التحكم ومراقبة التكالیف وهو ما یعكسه مؤشر هامش الربح المرتفع أو باستخدام أفضل لألصول وهو ما 

ن إنفعة األصول أو إنتاجیة األصول أو عن طریق التحسین في كال المجالین، وبالمقابل فیعكسه مؤشر م

  .األداء الضعیف قد یعود لجانب منهما أو كلیهما

هي شرح وتوضیح العالقة بین العائد على األصول ) Dupont(أما المساهمة الثانیة لنموذج 

  .ومضاعف حقوق الملكیة

  حقوق الملكیةمضاعف  Xالعائد على األصول = الملكیةالعائد على حقوق مع العلم 

  معدل منفعة األصول :الفرع الثالث

یدل على االستغالل األمثل أو االستعمال األفضل لألصول أي إنتاجیة األصول، حیث یقیس 

وزیادة هذا المعدل تعني زیادة قدرة األصول على تولید أرباح،  ،اإلیرادات التي حققتها األصول للبنك

  :حسب بالعالقة التالیةوی

  إجمالي األصول÷ إجمالي إیرادات التشغیل )= %(معدل منفعة األصول                 

الدخل = الربحهامش صايف 

إمجايل اإليرادات/ الصايف  

 إمجايل= األصول منفعة

األصول إمجايل/ اإليرادات  

        =  العائد على حقوق الملكیة
حقوق الملكیة/ الدخل الصافي   

/ الدخل الصايف=لعائد على األصولا

األصول إمجايل  

=مضاعف حقوق امللكية   

حقوق امللكية/ األصول إمجايل   
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  إلى إجمالي األصول لفوائدهامش صافي ا: الفرع الرابع

بین إجمالي الفوائد المستحقة على البنك، أي التي یدفعها وٕاجمالي الفوائد المكتسبة أي  الفرقیبین  

، وكلما ارتفعت النسبة ي مختلف األصولف إجمالي ما تحصل علیه البنك من عوائد متولدة من االستثمارات

  1:كبر للبنك ویعطى المعدل بهذه العالقةأدل ذلك على تحقیق إیرادات 

  إجمالي األصول ÷) الفوائد المستحقة÷ فوائد المكتسبة ال()= %( المؤشر

، وهو الفرق بین إیرادات الفوائد ومصروفات )بصافي دخل الفوائد(كما یسمى هامش الفائدة الصافیة 

ویركز المحللون  ،كما یعتبر هامش الربح اإلجمالي ألنشطة اإلقراض واالستثمار التي یقوم بها البنك. الفوائد

إلى على نسبة هامش صافي الفائدة ألن التغیرات الصغیرة في هامش اإلقراض لدى البنك یمكن أن تترجم 

وكلما ارتفعت النسبة كلما كان التمویل أقل أو أعلى الهامش الذي یحصل  ،تغییرات كبیرة في صافي الربح

  2 .علیه البنك

أصبحت تقوم بتنویع محفظة كما یمكن للبنك االستعانة بمؤشر العائد دون الفوائد ، ألن البنوك التجاریة 

  3:ویحسب المؤشر كمایلي ،أنشطتها، أي األنشطة غیر التقلیدیة ونتجت عنها إیرادات من دون الفوائد

  إجمالي األصول ÷الدخل من غیر الفوائد ) = %(المؤشر غیر الفوائد 

 معدل العائد على الموارد التقلیدیة: لخامسالفرع ا

  :یتم حسابه كاآلتي 

  الودائع+ حقوق الملكیة÷ صافي الربح بعد الضریبة )= %(معدل العائد على الموارد التقلیدیة 

  .یقیس هذا المعدل ربحیة الموارد التقلیدیة والتي تشمل حقوق الملكیة والودائع 

یقیس مدى قدرة البنك على تولید األرباح من الودائع التي نجح : الودائعمعدل العائد على : الفرع السادس

في الحصول علیها ویقیس نصیب كل وحدة من وحدات الودائع من صافي الربح المحقق بعد دفع الضرائب 

  :ویحسب بالعالقة التالیة

  ع بأنواعهاالودائ ÷صافي الربح بعد الضریبة )= %(معدل العائد على الودائع                 

 

  

  

  

                                                
1 HABBA Badr, Les effets de la diversification des activités sur la création de valeur par les Banques, XXIVe 
Conférence Internationale , Dire et faire, la performativité en management stratégique Management Stratégique, 
Université Paris-Dauphine, 3, 4 et 5 juin 2015, p:11 
2 Yesuf Legas Abdu, op.cit, P:27 
3 HABBA Badr, op cit, p:11 



 

 210 

�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم����البنوك�التجار�ة�من�منظور�قياس�مؤشرات��داء�معاي���تقييم: الفصل�الثالث

ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  :خالصة الفصل الثالث

یعد تقییم األداء وسیلة تمكن اإلدارة في البنوك من تقییم كفاءة قراراتها فیما یخص كفاءة إدارة األصول 

والخصوم، وبذلك یكون قیاس األداء كمرحلة من عملیة التقییم لحصر النتائج والتشخیص للوصول إلى حكم 

یمكن صناعة قرارات سلیمة، فوظیفة تقییم األداء تعتبر من أهم الوظائف في معین، فبدون تقییم األداء ال 

اإلدارة البنكیة، ذلـك ألنهـا تعـد كمؤشر لنجاح أو فشل السیاسة المتبعة من قبل البنك، وبعد عرضنا لهذا 

  :الفصل نستخلص ما یلي

 قتصادیة باستخدام مجموعة من تقییم األداء هو جزء من عملیة الرقابة، وظیفته قیاس نتائج المؤسسة اال

مؤشرات الفعالیة والكفاءة ومقارنتها بمعاییر النشاط، ومن ثم إصدار أحكام تقییمیة وتحلیلیة تساعد على 

اتخاذ القرارات، أما تقییم األداء المالي في البنوك فهو من أنواع تقییم األداء وهو الحكم على مدى فاعلیة 

ا من حیث تأثیرها على المركز المالي للبنك وقدرته المالیة، وتقییم مدى القرارات المالیة التي تم اتخاذه

ومن  ،كفاءة وفاعلیة األنشطة والسیاسات المختلفة المستخدمة بالبنك في التأثیر على ربحیة البنك

خصائص عملیة تقییم األداء أنها عملیة إیجابیة ال تسعى إلى كشف العیوب في األداء فقط، إنما تهتم 

  .القوة في المؤسسة أیضا، وتطمح إلى تحسین األداء في المستقبلبنقاط 

 ،وهو مجموعة  من أهم أسالیب تقییم األداء والمستخدم كثیرا في البنوك التجاریة أسـلوب التحلیل المالي

من العملیات الحسابیة التي تعنى بمعالجة للبیانات المتاحة في القوائم المالیة للبنك بهدف الحصول على 

مات ونسب تستعمل في عملیة اتخاذ القرارات اإلداریة وفي تقییم األداء في الماضي والحاضر وتوقع معلو 

 .ما ستكون علیه في المستقبل وتحلیل وتفسیر النتائج المتوصل إلیها

 من عنصر كل نسبة بتحدید وذلك یستخدم التحلیل المالي عدة أسالیب منها أسلوب التحلیل الرأسي 

 تحدید أو المالیة القائمة داخل مجموعة إجمالي إلى أو نفسها، القائمة إجمالي إلى المالیة القائمة عناصر

الذي یعتمد على المقارنة بین  والتحلیل األفقـي نفسها، القائمة مجموعة إلى القائمة داخل مجموعة كل نسبة

 والتحلیل بواسطة النسـب المالیة ثر،بند من البنود الواردة في القوائم المالیة للبنك في تاریخین متتالیین أو أك

إما بین بیانات نفس القائمة المالیة فحسب أو بین قائمتین  التي تقوم فكرته على إیجاد عالقات كمیة

وتعتمد البنوك هذه األسالیب على أسلوب المقارنة، أي مقارنـة نتـائج العـام الماضي مع الحالي،  ،مالیتین

وتسمى بالمقارنة التاریخیة، أو بمقارنة النتائج المخططة مع النتائج الفعلیـة، أمـا أسلوب النسب المالیة 

 .فیكون أیضا من خالل مقارنة هذه النسب بنسب نمطیة بالقطاع البنكي

 إعداد القوائم المالیة لیست غایة في حد ذاتها ولكنها وسیلة من وسائل توصیل المعلومات لمتخذي  إن

 ،القرارات االقتصادیة، حیث أنها تمثل المصدر األساسي والمهم للحصول على معلومات موثوق بصحتها

یة والخارجیة لمساعدتهم في فالقوائم المالیة تعتبر أداة من أدوات التحلیل المالي للعدید من األطراف الداخل

 .تقییم األداء
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ك�التجار�ة����ظل�إدارة�املخاطرو النظري�إلدارة�محفظة�أصول�وخصوم�البنطار�� : الثا�ي

  لى عالقات تسهل عملیة تقییم األداء للتعرف على مدى ما إ تبویب النسب المالیة إلى مجموعات و

كزنا على النسب المالیة كوسیلة األكثر یتمتع به مركز البنك من قوة أو مدى ما یشوبه من ضعف، ور 

هناك عدد كبیر من النسب المالیة المستخدمة في  أنه من المالحظاستخداما في تحلیل القوائم المالیة، إال 

 :عملیة تقییم أداء البنوك، فنجد

 تم وضع مجموعة من النسب المالیة توضح قدرة البنك على تحقیق األرباح  :نسب الربحیة

 .معدل العائد على األصول، العائد على حقوق الملكیة أهمها

 قدرة البنك على سداد التزاماته قصیرة األجل، فارتفاع نسب تقیس نسب السیولة : نسب السیولة

 .السیولة یعني أن البنك لدیه هامش أكبر من األمان والقدرة على تغطیة التزاماته قصیرة األجل

  س المال في البنك الستخدامه في أوتعنى بالمقدار المالئم لوجود ر : مة رأس المالءنسب مال

 .نكمواجهة أي مخاطر یتعرض لها الب

  الحكم على كفاءة البنك التجاري في توظیف هو  نسب التوظیف هدف :نسب التوظیف

األموال المتاحة له في المجاالت المختلفة قي إطار السیاسات االئتمانیة للبنك وسیاسة 

 .االستثمار في األوراق المالیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  :الفصل�الرا�ع

تقييم�كفاءة�إدارة��صول�وا��صوم�          

بو�االت� العموميةالبنوك��ملجموعة�من

 �سكرة
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  :تمهید

عرفنا في الفصول السابقة أن اعتماد البنك على تنویع أصوله االستثماریة سوف یؤدي إلى تحقیق عائد 

الكفأة ألصول ، وهو ما یحقق اإلدارة لماركویتز وهذا وفقا لما جاء في نظریة المحفظة الحدیثة ،بأقل مخاطرة

ن البنك یعتمد بدرجة كبیرة على تنمیة موارده بصفة إف ،البنك، أما فیما یخص الكفاءة في إدارة الخصوم

  .وتنمیة ودائعه بصفة خاصة ،عامة

وحتى ال تبقى دراستنا نظریة سنقوم بإسقاطها على الواقع من  ،لهذا سنحاول من خالل هذا الفصل

لى ع) CPA ،BNA ،BADR ،CNEP( التجاریة الجزائریة تتمثل في خالل دراسة حالة عینة من البنوك

مبرزین الدور الذي تقوم به هذه البنوك في مجال إدارة  ،)2017- 2007(مستوى والیة بسكرة خالل الفترة 

حساب كال من العائد محل الدراسة للبنوك ل القوائم المالیة وسیتم االعتماد علىمحفظتها االقراضیة، 

 االرتباط، كما سیتم حساب معامل والمتوسط الحسابي اإلنحراف المعیاري خالل حساب من والمخاطرة،

، بالتالي الحكم على مدى كفاءة عوائد محفظة قروض هذه البنوكوذلك لمعرفة مدى الترابط الموجود بین 

لى ع االعتمادالتنویع بین قروض المحفظة، وفي األخیر سیتم قیاس أداء محفظة هذه البنوك من خالل 

  .مؤشر شارب وهو المقیاس األكثر مالءمة مع قلة المعلومات المتاحة

ومن جهة أخرى ولتعزیز تقییم كفاءة البنوك محل الدراسة من ناحیة قیاس األداء سنعتمد على التحلیل 

المالي لحساب عدة مؤشرات مالیة تستخدم لقیاس سیولة هذه البنوك وربحیتها ومخاطرتها ومستوى توظیفاتها 

 :والها، لهذا فقد تضمن هذا الفصل المباحث التالیةألم

 نظرة وصفیة حول البنوك العمومیة عینة الدراسة وتحلیل نشاطها الوظیفي: المبحث األول. 

 في إدارة محفظة قروضها وتقییم أدائهاالبنوك عینة الدراسة  كفاءة :المبحث الثاني. 

 للبنوك عینة الدراسةتحلیل مؤشرات قیاس األداء المالي : المبحث الثالث.  
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  نظرة وصفیة حول البنوك العمومیة عینة الدراسة وتحلیل نشاطها الوظیفي: المبحث األول

عمومیة البنوك محل الدراسة والمتمثلة في أربع بنوك تجاریة  تقدیممن خالل هذا المبحث نحاول 

ومراحل تطورها والمنتجات  ،نشأتهاإعطاء لمحة تاریخیة عن یتضمن المطلب األول  بوكاالت بسكرة، حیث

 أي معرفة تطور ،التي تقدمها، وفي المطلب الثاني سنتعرض إلى هیكل أصول وخصوم هذه البنوك

  .كما سنقدم تطور ودائعها وقروضها، )2017- 2007(میزانیتها للفترة 

  لمحة تاریخیة عن نشأة البنوك محل الدراسة ومراحل تطورها :المطلب األول

الجزائریة والمتمثلة في بنك الفالحة  بنكیةبتقدیم أربع بنوك عمومیة تنشط على مستوى الساحة السنقوم 

والتنمیة الریفیة، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط، 

 .وهذا من خالل تعریفها ومراحل تطورها ومهامها ومنتجاتها

  تقدیم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة: الفرع األول

والبنك على مستوى وكالة بسكرة، كما سنعرض لمختلف  ،سنقوم بتقدیم نشأة للبنك الرئیسي أوال

 .المنتجات التي یقدمها منذ نشأته

   بنك الفالحة والتنمیة الریفیةنشأة  :أوال

بعد إعادة هیكلة البنك الوطني بموجب أنشأ هذا البنك في إطار سیاسة إعادة الهیكلة التي تبنتها الدولة 

حیث أسندت له مهمة المساهمة في تطویر القطاع  ،13/03/19821المؤرخ في  106 - 82المرسوم رقم 

ت الخاصة المتواجدة آالفالحي وترقیة النشاطات الفالحیة، الحرف الیدویة وكذلك الصناعات الزراعیة والمنش

   2.لما أملته سیاسة الحكومة في الریف أیا كان نوع نشاطها وهذا وفقا

وخالل السنوات األولى من نشأته سعى البنك إلى فرض وجوده ضمن المجال الریفي بفتح العدیـد مـن 

وهذا طبقا لمبدأ تخصص البنوك حیث كان كل بنك عمومي یختص بإحـدى  ،الوكاالت في المناطق الریفیة

لذي منح استقاللیة أكبر ، ا1990/04/14لقرض في القطاعات الحیویة العامة، وبعد صدور قانون النقد وا

أصبح بنك الفالحة والتنمیة الریفیة كغیره من البنوك یباشر جمیع  ،نظام التخصص لغى مـن خاللـهأللبنوك و 

بدایة مع في تمویل القطاع الفالحي فقط ص إلى التخصعاد  لكنه ،البنوك التجاریة الوظائف التي تقوم بهـا

  . 2005سنة 

                                                
  62:، ص2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،   1

2 Ammour Ben Halima, Le système bancaire Algérien, Ed dahlab, Alger,1996, p p:54-55 
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باعتبارها من  ،یعتبر بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوالیة بسكرة من أهم البنوك بالوالیة :لوكالة بسكرةتقدیم 

وهذا ما ترجمه تأسیس بنك الفالحة والتنمیة الریفیة والذي یقع مقره بشارع ابن بادیس في  ،المناطق الفالحیة

  . وسط المدینة

قانون والنقد  وبعد صدور ،تزامنا مع تأسیس البنك 1982بسكرة في مارس  BADRتأسست وكالة 

أصبح البنك كغیره من البنوك  ،لغي من خالله نظام التخصصأكبر للبنوك و أاستقاللیة والقرض الذي منح 

ویقوم بنفس  ،2004نه عاد للتخصص نهایة أ إالیباشر جمیع الوظائف التي تقوم بها البنوك التجاریة، 

  .المهام والوظائف الموكلة للبنك الرئیسي

  بنك الفالحة والتنمیة الریفیة منتجات: ثانیا

في  كقبول الودائع بمختلف العمالت ،التقلیدیة بنكیةیقوم بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بكافة األعمال ال

في رؤوس  واإلسهاممختلفة، تأسیس  ادخاریة متنوعة، تمویل المشروعات في قطاعات نشاط أوعیةشكل 

المالیة، كما یقوم أیضا ببعض الخدمات  لألوراقالجدیدة  اإلصداراتوتسویق  وٕادارةأموال المشروعات 

في شبكة سویفت  تحویالت النقدیة نتیجة اشتراكهبتعامالت سریعة في مجال ال كقیامهالممیزة لكبار العمالء 

  1.امة للعمالء في خزائن خاصةالدولیة، حفظ الممتلكات والوثائق اله

  2:فتتمثل فيالقروض المقدمة من قبل البنك  أما

من سحب على المكشوف وتسهیالت  ةتتمثل في قروض االستغالل العام: قروض االستغالل .1

  :تمثل فيیو الصندوق، وأكثر القروض المقدمة هو قرض الرفیق 

القرض سنة قابلة للتمدید بستة مدة ، و 2008ه سنة ؤ تم إنشا ):crédit RFIG( قرض الرفیق - 

ولكن ال یعفى  ،أشهر، أي في حالة تعثر المقترض عن سداد القرض یقوم البنك بتمدید مدة القرض

  :المقترض من تسدید الفوائد وینقسم قرض الرفیق إلى نوعین

 قرض الرفیق للزراعة )Crédit RFIG Compagne( ،عبارة عن قرض خاص بالمنتوجات 

 .غذیة للحیواناتبینها زراعة الحبوب والبطاطا وتربیة المواشي وتوفیر األالزراعیة من 

 قرض الرفیق للتصدیر )Crédit RFIG Export( : عبارة عن قرض خاص بتصدیر المنتوجات

  .معفى من الفائدة الفالحیة كالتمور وهو

 :تنقسم إلى القروض التالیة: قروض االستثمار .2

 قرض التحدي )Crédit Ettahedi( : وهو قرض یقدم  ،2012سنة من القروض تم طرح هذا النوع

، %5.25نه قرض مدعم بنسبة فائدة ألألشخاص الطبیعیین والمعنویین ومن ممیزات هذا القرض 

                                                
، رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص بنوك تسعیر القروض المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیةمسعي سمیر،  1

 .2008، 97:وتأمینات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، ص
  .ن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة وكالة بسكرةوثائق مقدمة م 2
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 7وأن هناك فترة سماح بدون فائدة من سنة إلى سنتین بالنسبة للقرض متوسط األجل ألقل من 

سنة ففترة السماح التي ال یدفع فیها  15سنوات إلى  8سنوات، أما بالنسبة للقرض طویل األجل من 

  .المقترض سعر الفائدة من سنة إلى خمس سنوات

 وهي قروض مرتبطة بأجهزة الدعم وتتمثل في : قروض مدعمة وموجهة للقطاع الفالحي

، وقروض دعم وتشغیل )ANGEM( ، القرض المصغر)CNAC( مین على البطالةأقروض الت

  .من قیمة المشروع %70ة وفیها یساهم البنك بتمویل المؤسسات بقیم) ANSEG( الشباب

 قروض اإلیجار )LEASING( : عبارة عن عقد بین البنك لتأجیر العتاد والمعدات واآلالت

مقابل معدل  2010للمشروع وتم استخدام هذا النوع من القروض في وكالة بسكرة بدایة  الالزمة

  .من قبل الدولة مدعمة %4منها  %9بـــ قدر فائدة ی

 تقدیم القرض الشعبي الجزائري: الفرع الثاني

  نشأة القرض الشعبي الجزائري :أوال

من أقدم البنوك التجاریة في CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE) ( القرض الشعبي الجزائريیعتبر 

الرئیسي شارع العقید عمیروش بالجزائر العاصمة  ، مقره1966دیسمبر  26بتاریخ  حیث أنشئ، الجزائر

 48إلى  2017ملیون دینار جزائري، إال أن هذا المبلغ عرف تطورا ووصل رأسماله سنة  15برأسمال قدره 

مجموع النشاطات البنكیة التي كانت تدیرها من قبل البنوك الشعبیة والمتمثلة في  ملیار دج، وقد ورث البنك

: 

  :والمتمثلة في: بنوك شعبیة-

 البنك الشعبي التجاري والصناعي للجزائر. 

  . BPCIA لبنك الشعبي التجاري والصناعي للجزائرا -

  . BPCIC لبنك الشعبي التجاري والصناعي لقسنطینةا -

  . BPCIO لبنك الشعبي التجاري والصناعي لوهرانا -

  . BPCIAN لبنك الشعبي التجاري والصناعي لعنابةا -

 . BICIA الجهوي للقرض الشعبي للجزائر العاصمةلبنك ا -

  :باإلضافة إلى اندماج ثالث بنوك أجنبیة أخرى وهي

  . SMC: شركة مارسیلیا لإلقراض -

  . CFCB الشركة الفرنسیة لإلقراض والبنوك -

  .البنك المختلط الجزائري المصري -
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 1971/12/31 في305 تأسست وكالة القرض الشعبي الجزائري ببسكرة رقم  :التعریف بالوكالة

واحدة من بین الست وكاالت التابعة للمدیریة الجهویة بباتنة، وتحتل الوكالة موقعا استراتیجیا في وسط ك

المدینة بساحة العربي بن مهیدي، وتضطلع الوكالة بنفس مهام القرض الشعبي الجزائري الرئیسي، وقد بلغ 

ومن أهم المصالح المتواجدة على مستوى الوكالة مصلحة  ،2017موظف سنة  30دد المستخدمین فیها ع

القروض وتقوم هذه المصلحة بتنفیذ اإلجراءات والتعلیمات المتعلقة بشؤون القرض وفقا للمبادئ المعتمدة من 

یة الدراسات والتحلیل، حیث قبل اإلدارة، كما تضم هذه المصلحة كل من أمانة االلتزامات وخلیة تسمى بخل

تقوم هذه األخیرة بدراسة طلبات القروض، مع العلم أن الوكالة ال تقدم الموافقة المباشرة على منح القرض، 

بل إنها تقوم بتحویل ملفات القروض المقبولة مبدئیا إلى الفرع المتواجد بوالیة باتنة لیمنح الموافقة النهائیة 

یة، شرط أن ال تتعدى قیمة القرض مبلغ معین یحدد من قبل البنك الرئیسي، بإعطاء القرض للمؤسسة المعن

  1.وٕاال فإن الملف یتم تحویله إلى المدیریة العامة بالجزائر العاصمة

  :بدورها إلى قسمین تنقسم  :باإلضافة إلى مصلحة الصندوق

 متابعة كل اإلجراءات المتعلقة ویقوم باستالم طلبات فتح حسابات الودائع وتحدد نوعها،  :قسم الودائع

بفتح الحسابات والتأكد من توفیر جمیع الشروط القانونیة ومتابعة عملیات إیداع والسحب من الحساب 

  .لصالح المودعین

 قوم النقدیة لكافة أنواع العمالت، وی یسمى أیضا الشباك ویقوم بقبض ودفع المبالغ: قسم الدفع والقبض

  .وتسجیلها والعمل على تطبیق األنظمة واإلجراءات المعتمدة من طرف المدیربإعداد جرد حركة النقد 

 :وللقرض الشعبي الجزائري عدة وظائف نذكر منها

المؤسـسات  وعموما، إقراض الحرفیین والفنادق وقطاعات السیاحة والصید والتعاونیات غیر الزراعیة - 

 .الصغیرة والمتوسطة والكبیرة

 من حیـث اإلصـدار،  )السندات العامة(القیام بدور الوسیط في العملیات المالیة لإلدارات الحكومیة  - 

 إلى اإلدارات المحلیة وتمویل مـشتریات الجماعـات المحلیة - لقاء تلقي سندات –والفوائد وتقدیم القروض

 .والشركات الوطنیة

 .تلقي الودائع من الزبائن والقیام بتنمیتها - 

  :منتجات البنك: ثانیا

حرص البنك على تقدیم تشكیلة متنوعة من المنتجات بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العمالء  سواء 

، یة والخدمات التي یحتاجها العمیلإضافة إلى مجموعة من المنتجات االلكترون ،رضینتالمودعین أو المق

 :ویقدم البنك جملة من المنتجات تتمثل فیما یلي

                                                
  مقابلة مع مدیر القرض الشعبي الجزائري بوكالة بسكرة 1
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عبارة عن قروض  يإلخ، وه...كاألطباء والجراحین والمهندسین والمحامین :المهنیینقروض إلى  .1

لتمویل شراء تجهیزات صحیة، إصالح، توسیع أو شراء عقار، و یمكن  همتوسطة وطویلة األجل موجه

توسیع عقار، أما في حالة شراء عقار فیمكن  سنوات في حالة التجهیزات أو7أن تصل مدة القرض إلى 

 .نواتس 10المدة إلى  أن تصل

تتمثل أساسا في قروض اإلستغالل من سحب على المكشوف، تسهیالت  :لشركاتموجهة لقروض  .2

 .الخ...الصندوق

أراد  موجهة خاصة إلى مجال اإلسكان، فیمكن أن یمنح البنك للمستفید قرضا إذا :قروض إلى األفراد .3

 .1999ض سنة و القر  هفي منح هذ البدءوتم  .توسیع، بناء أو شراء مسكن

  البنك الوطني الجزائريتقدیم : الفرع الثالث

 نشأة البنك الوطني الجزائري: أوال

المرسـوم موجب ب، )BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE( أنشـئ البنــك الــوطني الجزائــري

كشــركة وطنیــة تسـیر بواسـطة القـانون األساسـي لهـا والتشـریع  ،1966جــوان  13الصــادر بتــاریخ  178- 66

التجـاري والتشـریع الـذي یخـص الشـركات الخفیـة، مـاال یتعـارض مـع القانون األساسي المنشئ لها، وحتى 

كان له حق االمتیاز في تمویل الوظائف كأي بنـك تجـاري و قام البنك الوطني الجزائري بكل  1982سنة 

فیفـري  16وفي  ،قطاع الزراعي، وذلك بمد الـدعم المـالي وهـذا تطبیقـا لسیاسـة الحكومـة في هذا المجالال

بلغ عدد . أصـبح البنـك الوطني الجزائـري مؤسسـة عمومیـة اقتصـادیة علـى شـكل شـركة باألسـهم 1989

  .موزعة عبر التراب الوطني 2016وكالة في بدایة  211وكالتها 

ویقع مقرها في وسط المدینة، تشـغل الوكالة  الرئیسي، تأسست تزامنا مع تأسیس البنكلة بسكرة أما وكا

لزیـادة خبـرتهم وكـذا تدریب العمال ویقوم البنك بتكوین و  ،تعتمد على خبراتهم 2017نهایة  عامال 14

  .كفاءتهم في التعامل مع التحدیث الجاري في البنك

   :لينجد ما ی ومن بین وظائف البنك

 مـنح القـروض لمختلـف القطاعـات االقتصـادیة. 

  البنك (توظیف األموال المتحصل علیها من قبل العمالء بشروط معینة یستفید منها الطرفان

 ).والعمیل

 یقوم بجمیع عملیات االكتتاب، الخصم، و شراء كل األوراق التجاریة والمالیة.  
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  شراء وبیعقبول ودائع األموال من الجمهـور في الحسـابات تحـت الطلـب أو ألجـل، كمـا یمكـن لهـا 

 .قبول أشكال اإلعتمادات والقروض والتسبیقات بضمان أو بدونه ،أذونـات وسندات الخزینة

  منتجات البنك: ثانیا

الصناعة، التجارة، (المجاالت في تمویل الشركات العامة أو الخاصة التي تنشط في كل BNA" "یتدخل

ماعدا القطاع الفالحي، ) إلخ...البناء واألشغال العمومیة، الخدمات، النقل، الجانب الطبي، السیاحة، الفندقة

  :عن طریق توفیر مجموعة من المنتجات المالئمة لكل هذه النشاطات، وتتمثل فیما یلي

  :تتمثل في :قروض االستغالل .1

 تسهیالت الصندوق، السحب على المكشوف، خصم : ه القروض منوتتكون هذ: قروض الصندوق

قروض (األوراق التجاریة، تسبیقات على السندات، تسبیقات على الفاتورة، تسبیق على الورق 

  ).التصدیر

 ضمان ، )الضمانات البنكیة ( الكفاالت، تعهدات: تتمثل هذه القروض في: القروض باإلمضاء

  .، القرض المستنديحسن التنفیذ، الكفالة الجبائیة

 .طویلة األجلة األجل والقروض وتتمثل في القروض متوسط: قروض االستثمار .2

  تقدیم الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط: الفرع الرابع

  نشأة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط: أوال

أوت  10المؤرخ  227- 64بموجب القانون رقم  CNEPأنشئ الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

على أساس شبكة لصندوق تضامني بین الوالیات والبلدیات الجزائریة، وتمثلت مهامه األساسیة في  1964

  .جمع أموال التوفیر

في حین أن تسویق  تلمسان، يف 1967مارس  1خ أما أول وكالة للصندوق فقد افتتحت أبوابها بتاری

خالل الفترة الممتدة بین سنتي  ،الوطني للتوفیر كان قبل ذلك بسنة على مستوى شبكة البریددفتر الصندوق 

 ،قائما على جمع أموال التوفیر باإلعتماد على الدفتر المخصص لذلك البنك، كان نشاط 1970 - 1964

تشتمل على أما هیكلیا فكانت شبكة الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط  ،مع منح قروض إجتماعیة رهنیة

  .نقطة جمع متواجدة على مستوى شبكة البرید 575وعلى  1967وكالتین افتتحتا للعمالء سنة 

، صدرت تعلیمة تكلف الصندوق الوطني للتوفیر واإلحتیاط بتمویل برامج إلنجاز 1971في أفریل و 

تمت أول عملیة بیع سكنات لصالح مالكي  1975 وفي نهایة ،سكنات باستعمال موارد الخزینة العمومیة

   .دفاتر التوفیر
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في سنوات الثمانینات، كلف الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بمهام أخرى، ویتعلق األمر بالقروض 

كما  ،العقاریة الموجهة للخواص وذلك من أجل بناء سكنات وتمویل السكن الترقوي حصریا لفائدة الموفرین

 الصحة اعتمد الصندوق سیاسة تنویع القروض الممنوحة ال سیما لصالح أصحاب المهن الحرة، عمال قطاع

  .والخدمات والنقل باستثناء عملیات التجارة الخارجیة

المرتبطة بإعادة التمركز اإلستراتیجي للبنك السماح له  2007كما قررت الجمعیة العامة العادیة سنة 

ریة للخواص، القروض الرهنیة المقررة بالنصوص القانونیة الساریة المفعول لدى البنك، بمنح القروض العقا

ثم بعد ذلك  ،كما تم إقرار منح القروض بصفة األولویة وبصورة أساسیة للموفرین ،والقروض االستهالكیة

ناء السكنات وٕانجاز أما فیما یتعلق بتمویل الترقیة العقاریة، فتم السماح بإقتناء أراضي لب ،لغیر الموفرین

  .1برامج السكن، مع التركیز على منح األولویة في برامج التمویل للموفرین

یوفر  بنك- ق الوطني للتوفیر واالحتیاط ن الصندو إوخالصة ما تم ذكره من تطور وظائف البنك ف

  :2مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات البنكیة أبرزها

 .القروض العقاریة للخواص - 

 .واإلیداعات التوفیر - 

 .تمویل المقاولین والمؤسسات - 

 .باإلضافة إلى عدید الخدمات البنكیة - 

 ،ومقره الرئیسي وسط مدینة بسكرة 2007جوان  10في  ء البنكتم إنشا: لوكالة بسكرة CNEPتقدیم 

وانطلق نشاطه األساسي في جمع المدخرات من المواطنین، لیتم تسییره في أول عملیة أسندت إلیه وهي 

هو منح قروض  البنكبها  قامالمهام التي  ىمهمة تمویل السیارات وتمویل العقارات في نفس السنة، ومن أول

ویل القطاع العقاري بمختلف وبعده بدأ البنك في تم ،2007لألفراد بغرض اقتناء سیارات فقط وهذا سنة 

  .الصیغ التي تم التطرق إلیها سابقا لكن ضمن حدود معینة من المبالغ

 إطار تحلیلي لهیكل أصول وخصوم البنوك محل الدراسة: المطلب الثاني

، CPA(في هذا المطلب من خالل تحلیل بنود میزانیة البنوك الجزائریة محل دراستنا  سیتم توضیح ذلك

BNA ،BADR ،CNEP(، القروض التي تعتبر أهم بند  هاأساسلتي تضم شقین هما بنود األصول وا

، وتجدر تعتمد علیه البنوك في تحقیق العوائد، وبنود الخصوم وتمثل الودائع أهم مصدر من مصادر التمویل

نظرا ) مدینالرصید ال(وحسابات االستخدامات ) الرصید الدائن(اإلشارة أنه تم االعتماد على حسابات الموارد 

على مستوى الوكاالت، وٕانما یقتصر إعدادها على مستوى المدیریة  لعد توفر محاسبة تعطي المیزانیة العامة

  .العامة الرئیسیة

                                                
1 http://www.cnepbanque.dz/ar/index_ar.php?page=historique 

http://www.cnepbanque.dz/fr/index_fr.php?page=cadre_legislatif 2  
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  لبنوك محل الدراسة ل تحسابات الموارد واالستخداماتحلیل تطور : الفرع األول

حیث یظم  ،محل الدراسة التجاریةالمیزانیات العمومیة للبنوك الحسابات المرتبطة بإجمالي  سنعرض

وبین ) المدیریات الجهویة( حسابات التسویة واالرتباط بین الوكاالت فیما بینها وبین الوكالة والوحدات 

للبنك الرئیسي وهو ما یؤثر على الرصید اإلجمالي لمصادر األموال واستخداماتها الوكالة والمدیریة العامة 

اإلشارة لتطور الحسابات للوكاالت عینة الدراسة وحساب التغیر ونسبة  یمكن، ومع ذلك ذات المبالغ الكبیرة

  :علما أنه یتم احتساب قیمة التغیر ونسبة التغیر على النحو التاليالتغیر، 

  قیمة السنة السابقة –قیمة السنة الحالیة = قیمة التغیر

  100 *) قیمة السنة السابقة/  قیمة التغیر= (نسبة التغیر

  BADRبنك الفالحة والتنمیة الریفیة ل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور : أوال

   )2017- 2007( للفترة الحسابات الدائنة والمدینةتطور إجمالي  التاليیوضح الجدول 

وكالة - بنك الفالحة والتنمیة الریفیةل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور ): 9(الجدول رقم 

  )2017- 2007(خالل الفترة  - بسكرة

  ألف دج: الوحدة                                  

   مصادر األموال واستخداماتها التغیر نسبة التغیر

- - 57,469,561 2007 

-1.54% -883,390 56,586,171 2008 

59.05% 33,412,462 89,998,633 2009 

1.96% 1,763,856 91,762,489 2010 

6.35% 5,826,397 97,588,886 2011 

-55.52% -54,185,462 43,403,424 2012 

23.74% 10,303,852 53,707,276 2013 

20.79% 11,167,834 64,875,110 2014 

20.34% 13,196,452 78,071,562 2015 

18.18% 14,196,962 92,268,524 2016 

10.85% 10,011,322 102,279,846 2017 

  الباحثة باالعتماد على المیزانیات المجمعة للبنك من إعداد: المصدر

 بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بوكالة بسكرة تطورا ملحوظا خالل فترة الدراسةموارد واستخدامات عرفت 

ملیار دج  57، حیث بلغ إجمالي المیزانیة %78ملیار دج أي بتغیر قدره  45بمقدار ) 2017- 2007(

األرصدة المدینة  ، وهو انخفاض طفیف بسبب انخفاض2008سنة  %1.54وانخفضت بنسبة  2007سنة 

بمعدل  2011، 2010، 2009لكنه ارتفع ارتفاعا كبیرا في السنوات  وأصول أخرى في جانب األصول،

لكنه انخفض إلى  ،على التوالي وسببه االرتفاع المستمر في الودائع والقروض 6,35%، 1,96% ،59%
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وهذا االنخفاض كان بسبب انخفاض  ،2011مقارنة بسنة  %55بنسبة أي  2012دج سنة  ملیار 43

األرصدة المدینة وأصول أخرى، إال أنه سرعان ما عاود االرتفاع في السنوات المقبلة بدرجات متفاوتة 

 ،2012مقارنة بسنة  %23أي بزیادة  ،ملیار دج 53بلغ إجمالي المیزانیة  2013ومتزایدة، ففي سنة 

، 2016، 2015، 2014لسنوات  %10,83، %18,18، %20,34، %20,79بنسب واستمر االرتفاع 

باإلضافة إلى األرصدة الدائنة في  ،وكانت الودائع بأنواعها هي سبب االرتفاع المتزاید ،على التوالي 2017

  .البنكمیزانیة روض دور كبیر في ارتفاع وتزاید ن للقإف ،جانب الخصوم، أما في جانب األصول

   CPAالقرض الشعبي الجزائري  بنكل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور : ثانیا

  : بین الجدول التالي تطور إجمالي موارد واستخدامات القرض الشعبي الجزائري لوكالة بسكرة

     القرض الشعبي الجزائري  بنكل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور ): 10(الجدول رقم 

  )2017- 2010 ( خالل الفترة - بسكرةوكالة  - 

  ألف دج: الوحدة                                                        

مصادر األموال  التغیر نسبة التغیر

 واستخداماتها

 

- - 46,657,775 2010 

9.24% 4,310,800 50,968,575 2011 

0.50% 252,588 51,221,163 2012 

35.14% 17,999,943 69,221,106 2013 

19.10% 13,218,887 82,439,993 2014 

-70.45% -58,077,607 24,362,386 2015 

94.80% 23,094,864 47,457,250 2016 

60.03% 28,488,289 75,945,539 2017 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على المیزانیات المجمعة للبنك: المصدر

ملیار دج  51 إلىلیرتفع تقریبا  2010ملیار دج سنة  46 واالستخداماتحسابات الموارد بلغ إجمالي 

 2014 ،2013، 2012للسنوات  اومستمر  املحوظ ا، لیواصل ارتفاع%09,24أي بمعدل  2011سنة 

ملیار دج سنة  82حیث وصل إجمالي المیزانیة  ،على التوالي %19.10، %35.14، %0.50ل بمعد

وكذا  ،، وسبب االرتفاع كان ارتفاع األرصدة النقدیة بالصندوق والبنك المركزي، الصكوك البریدیة2014

لیصل إلى أدنى مستوى لها  2015سنة  %70,45بمعدل  المیزانیة إجمالي ارتفاع القروض، لكن انخفض

هو االنخفاض في األرصدة النقدیة واألرصدة المدینة وأصول أخرى ملیار دج وسبب االنخفاض  24بمبلغ 

 47على التوالي بمبلغ  %60، %94,80بمعدل  2016،2017بمبالغ كبیرة، لكنه عاود االرتفاع سنتي 
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ملیار دج بسبب ارتفاع الودائع والقروض باإلضافة إلى ارتفاع األرصدة الدائنة والمدینة  75ملیار دج، 

  .زانیةضمن المیاألخرى 

  CNEP ط الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیابنك ل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور : ثالثا

نه أإال  ،2007بالرغم من إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط حدیثا لوكالة بسكرة نهایة سنة 

خالل  هاوالجدول الموالي یبین تطور  ،حسابات الموارد واالستخداماتحاول تحقیق أرقام مقبولة حول إجمالي 

  ). 2017- 2007(لفترة ا

الصندوق الوطني للتوفیر  بنكل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور  ):11( الجدول رقم

   - وكالة بسكرة - واالحتیاط

  )2017- 2007( خالل الفترة

 ألف دج: الوحدة                                                     

مصادر األموال  التغیر نسبة التغیر

 واستخداماتها

 

 - - 702,300 2007 

70.04% 491,891 1,194,191 2008 

17.33% 206,998 1,401,189 2009 

25.12% 352,024 1,753,213 2010 

34.07% 597,299 2,350,512 2011 

14.35% 337,403 2,687,915 2012 

-8.27% -222,165 2,465,750 2013 

-20.35% -501,723 1,964,027 2014 

31.61% 620,754 2,584,781 2015 

-14.50% -374,696 2,210,085 2016 

-23.75% -524,883 1,685,202 2017 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على المیزانیات المجمعة للبنك: المصدر

ملیون دج  702من ) 2017- 2007(للبنك خالل فترة الدراسة  ي الموارد واالستخداماتارتفع إجمال

، وكانت أصول وخصوم البنك في %140 تغیر بنسبةأي  2015سنة دج ونصف  ملیار 2أكثر من إلى 

، %34.07، %25.12 ،%17.33، %70.04بمعدالت  2012إلى  2007تطور مستمر من 

على التوالي والسبب الرئیسي في هذا التطور إلى ارتفاع ودائع وقروض البنك، لكنه انخفض  14.35%

مقارنة  2017سنة  %75.إلىوتوالت االنخفاضات  2013مقارنة بسنة  2014سنة  %20.35بمعدل 

  . ویرجع السبب النخفاض في حجم القروض الممنوحة 2016بسنة 
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   BNAلبنك الوطني الجزائري ل واالستخداماتحسابات الموارد تحلیل تطور : رابعا

  .االجزائري واستخداماته الوطنيیوضح الجدول الموالي إجمالي مصادر أموال البنك 

وكالة  - الوطني الجزائري  بنكلل حسابات الموارد واالستخداماتتحلیل تطور ): 12(الجدول رقم 

  )2017- 2007(خالل الفترة  - بسكرة

  ألف دج: الوحدة                                                                  

مصادر واستخدامات  قیمة التغیر نسبة التغیر

 األموال

  

-  - 31,666,666 2007 

9.08% 2876679 34,543,345 2008 

-13.51% -4666791 29,876,554 2009 

79.26% 23679013 53,555,567 2010 

3.51% 1877899 55,433,466 2011 

9.22% 5110208 60,543,674 2012 

31.57% 19111671 79,655,345 2013 

-1.37% -1087358 78,567,987 2014 

43.24% 33969075 112,537,062 2015 

18.34% 20635967 133,173,029 2016 

13.00% 17311577 150,484,606 2017 

  المجمعة للبنكمن إعداد الباحثة باالعتماد على المیزانیات : المصدر

، )2017- 2007(لبنك الوطني الجزائري ارتفاعا ملحوظا خالل الفترة ا موارد واستخداماتبلغ إجمالي 

، ویرجع التطور الكبیر 2017ملیار دج سنة  150إلى  2007ملیار دج سنة  31حیث ارتفع من 

البنك الرتفاع الودائع من سنة إلى أخرى، كما قام البنك بتوجیه هذه الموارد إلى مختلف القروض،  لحسابات

خاصة القروض االستهالكیة في السنوات األولى من الدراسة، باإلضافة للقروض المدعمة والموجهة من قبل 

یث انخفض بمعدل ملیار دج، ح 29بمقدار  2009سنة إلجمالي الحسابات مستوى  نىدأالدولة، وبلغ 

  .2008، مقارنة بسنة 13%

لبنوك األربعة محل دراستنا ل حسابات الموارد واالستخداماتوالشكل الموالي یعطي ملخص لتطور 

، 9( وٕاعطاء صورة أكثر عن هذا التطور وهذا باالعتماد على الجداول رقم) 2017- 2007(خالل الفترة 

10 ،11 ،12.(   
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 )CPA ،BNA ،BADR ، CNEP( لبنوكل الموارد واالستخدامات حساباتتطور ): 9( الشكل رقم

  )2017- 2007(ة خالل الفتر  وكالة بسكرة 

  )12، 11، 10، 9( إعداد الباحثة باالعتماد على الجداول رقم من: المصدر  

 2008لبنوك محل الدراسة باألزمة المالیة سنة ل حسابات الموارد واالستخداماتبصفة عامة لم تتأثر 

الحظنا أن هذه و  أموال البنوك واستخداماتها،التي شهدتها دول العالم وهذا من خالل تحلیلنا لتطور مصادر 

ط وتعامل البنوك حققت أعلى مستویات في تطور هیكل أصولها وخصومها ویرجع السبب في عدم ارتبا

احتواء كل الخطر الناتج عن األزمة المالیة العالمیة قام مجلس النقد والقرض وقصد ، البنوك بالعالم الخارجي

   1:بتدابیر إضافیة السیما في المجاالت التالیة 2008والبنك المركزي في الثالثي الرابع من سنة 

 .الزیادة الجوهریة في متطلبات رأس المال األدنى للبنوك والمؤسسات المالیة - 

مالیة للبنوك والمؤسسات المالیة من طرف بنك الجزائر، وهو ما یسمح تدعیم أدوات التقاریر ال - 

 .البنكيبتحسین متزاید لإلشراف على القطاع 

من طرف بنك الجزائر، السیما في مجال تركز مخاطر  بنكیةتكثیف متابعة تطور المخاطر ال - 

 .كأولویة على الصعید العالميكد من تنمیة قروض سلیمة لالقتصاد القرض، للتأ

 البنكيمع تحسن محسوس في صالبة النظام  البنكيترافق الجهد المتواصل للصیرفة وتحدیث النظام 

في الجزائر  البنكيالسیما فیما یتعلق بالمردودیة والمالءة، وهو ما یشهد على مقاومة القطاع  2008في 

   2.أمام األزمة المالیة

على العموم وبالرغم من استمرار بعض المصاعب التي تواجه البنوك العمومیة في مجال أنظمة 

المعلومات وتسییر مخاطر القروض، السیما المخاطر المتصلة بتركیز المخاطر على المجموعات الخاصة، 

ل مباشر على القطاع في الجزائر مستقرا، وبالفعل لم تنعكس األزمة المالیة العالمیة بشك البنكيیبقى النظام 

                                                
  7:، ص2012،تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائربنك الجزائر،  1
  8:، صالمرجع السابق 2

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

لغ
با
لم

ا
 :

ج
 د

ف
ال

BNA

CNEP

CPA

BADR



 

 
 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة�إدارةتقييم�كفاءة�: الفصل�الرا�ع

226 

إضافة إلى ذلك یوجد للبنوك العاملة في الجزائر  ،البنكي الذي ال یعتبر مندمجا بقوة على المستوى الدولي

من المجموع الكلي %0.5التزامات جد ضعیفة اتجاه الخارج، حیث تمثل وضعیاتها المفتوحة أقل من 

   1.لمیزانیاتها

  لبنوك محل الدراسةتحلیل تطور هیكل ودائع ا: الفرع الثاني

وتطور الودائع حسب طبیعتها من جهة  ،سنركز في هذا الفرع على تطور إجمالي الودائع من جهة

أخرى، فهي المصدر الرئیسي واألساسي لتمویل العملیات واألنشطة البنكیة التي تقوم بها البنوك التجاریة 

  .حسن استغاللأإذا ما تم استخدامها واستغاللها  وهي من أهم المصادر المؤثرة على ربحیتها

  الودائع للبنوك محل الدراسة إجماليتطور : أوال

أنها أمواال متلقاة من الغیر والسیما بشكل ودائع مع حق  "عرف قانون النقد والقرض الودیعة على 

  2".استعمالها لحساب من یتلقاها بشرط إعادته

الفترة  تطورا ملحوظا خالل ،البنوك محل الدراسة بصفة عامةعرف نشاط جذب الودائع من طرف 

، وذلك ألنها )2017- 2007( وهذا ما حاولنا توضیحه من خالل اإلحصائیات الخاصة بالفترةاألخیرة، 

  :التاليالفترة التي تهم هذه الدراسة، والواردة في الجدول 

  وكالة بسكرةل) BNA ،BADR ،CNEP ،CPA( تطور إجمالي الودائع للبنوك ):13( الجدول رقم

  )2017- 2007( خالل الفترة

  ألف دج: الوحدة                                                

CPA CNEP BADR BNA   

 - 141,175 2,118,101 1,308,933 2007 

 - 350,302 2,094,257 1,526,339 2008 

 - 396,764 2,436,720 1,565,435 2009 

 - 493,667 2,301,766 1,579,194 2010 

3,213,799 702,070 3,541,124 2,185,070 2011 

2,012,682 779,538 4,139,883 2,752,450 2012 

3,940,994 706,207 4,377,349 2,565,587 2013 

4,426,450 663,890 4,968,371 3,320,664 2014 

6,744,000 750,883 5,758,094 5,289,084 2015 

5,222,072 611,393 4,720,956 3,231,510 2016 

6,233,746 538,160 5,017,230 3,274,750 2017 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على المیزانیات المجمعة للبنوك محل الدراسة: المصدر

                                                
  11:صالمرجع السابق،  1
  المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في  90/10من القانون رقم  111المادة  2
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" وكالة بسكرة")BNA،BADR،CNEP،CPA( تطور إجمالي الودائع للبنوك ):10( الشكل رقم

  )2017- 2007( خالل الفترة

  
  )13(من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

  : الودائع للبنك الوطني الجزائري إجماليتطور  .1

  :تتمثل ودائع البنك الوطني الجزائري في

 خاصة بالفالحین أو التجار أو أفراد آخرین  ألجلوهي ودائع : "شحیحتي - تقاعد" ودائع ادخاریة

حیث یمكنهم البنك من شراء أسهم في صندوق دعم االستثمار والشغل مقابل عائد أو سعر فائدة 

باإلضافة إلى عالوة عند تقاعدهم، ومن مزایا هذا االدخار أنها متوفرة خصیصا لدى شبابیك البنك 

غ األسهم باإلضافة إلى إمكانیة تخفیض السعر من الوطني الجزائري ویمكنهم تخفیض أو زیادة مبل

  .طرف الدولة

 شهر مقابل فائدة حسب استحقاق الودیعة أو مدة  20شهر إلى أ 3مدة استحقاقها من : ودائع ألجل

  .أالف دج 10بقائها لدى البنك، المبلغ األدنى للودیعة 

 1:وتنقسم إلى: ودائع التوفیر  

  .ودائع توفیر بدون فائدة - 

سنویا  %2.5یر بفائدة ومن خصائص هذا النوع أن نسبة الفائدة تقدر ب ودائع توف - 

 .أشهر 6وحساب الفوائد كل 

سیسوق هذا النوع عن قریب وهو دفتر توفیر ذو شریط : ودائع توفیر مغناطیسي - 

بكل العملیات البنكیة على مستوى  GABمغناطیسي عالوة على الدفتر العادي إمكانیة القیام 

  .الشبابیك االلكترونیة للبنك والحصول على األموال خارج أوقات العمل

                                                
1 http://www.bna.dz/index.php/ar/Consulté le: 21/10/2017 
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سنة یسمح  15قل من ألألطفال البالغین  وهو موجه": مستقبلي" توفیر للصغارحساب ال - 

مقابل هذه دم وتق لشراء سیارة أو بدایة مشروع معین،لهم بتوفیر مبلغ لتمویل دراستهم مستقبال أو 

 .وبإمكان تقدیم هذا الدفتر بدون فائدة، %3تصل  الودیعة نسبة فائدة

 120- 3(بین  األموالوهي دیون ممثلة بأوراق مالیة وتتراوح مدة ادخار هذه : سندات الصندوق( 

ویكون هذا السند اسمیا لحامله أو لمجهول، ویمكن تداوله عن طریق التظهیر  ،شهرا مقابل نسبة فائدة

 . الحصول على قرض من البنك یمكن تقدیمه كضمانوعند 

نه أبین االرتفاع واالنخفاض خالل فترة الدراسة، إال  ان تغیر حجم الودائع كان متذبذبإبصفة عامة ف

ملیون  300لیار وم 1ما یقارب  2007ارتفع بشكل واضح خالل هذه الفترة، حیث كان حجم الودائع سنة 

، والذي شكل أعلى ارتفاع للودائع لیصل بمعدل تغیر 2015ملیون سنة  289ملیار و 5 إلىدج وارتفع 

خاصة حسابات الشیكات (وكان سبب االرتفاع هو نمو الودائع تحت الطلب  2014مقارنة بسنة  59%

 565ملیار و 2 إلى 2013ألجل، لكنه انخفض سنة  ئعبوتیرة أسرع من ارتفاع الودا) جاریةالحسابات وال

النخفاض الطفیف لملیون دج وهذا  300ملیار و 2الذي بلغ  2012مقارنة بسنة  %6.69ملیون بمعدل 

بسبب  %38بمقدار  2016وانخفض سنة  ،دجملیون  700ملیار و 1 إلىملیار  2في الودائع الجاریة من 

ملیون دج بمعدل  200ملیار و 3إلى  2017سنة مرة أخرى انخفاض الودائع تحت الطلب ثم انخفض 

  .النخفاض الودائع تحت الطلب 2016بسنة  مقارنة % 1.34

خالصة القول إن إجمالي الودائع عرف تحسنا واضحا خالل فترة الدراسة، وقد شهدت فترات انخفضت 

فیها الودائع وكلها راجعة إلى انخفاض الودائع تحت الطلب والتي تشمل الحسابات الجاریة وحسابات 

  . یئةالشیكات، بالرغم من االرتفاع المستمر للودائع ألجل لكن هذا االرتفاع كان بوتیرة بط

 :الودائع لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة إجماليتطور  .2

البنك یقدم و ن باقي البنوك عینة الدراسة، ال تختلف أنواع الودائع أو الحسابات البنكیة المتوفرة لدیه ع

   1:خدمات لجذب العمالء وجذب الودائع، وتتمثل أساسا في

  .بالعملة الوطنیة والعملة األجنبیة فتح الحسابات الجاریة - 

یسمح للمدخرین الحصول على دفتر والحصول على الفائدة المحسوبة في نهایة : حسابات التوفیر - 

ویتم تنفیذ جمیع المعامالت الخاصة بالعمالء  ،یتم دفع هذه الفوائد تلقائیا بإضافتها إلى الودیعة. كل فترة

  .لتتبع تحركات حسابهعلى الكتیب الخاص بهم، والذي یسمح له 

                                                
1 https://www.badr-bank.dz/?id=dossier_details&did=10 
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تسمح للعمیل بسحب األموال أو بتحویل األموال ، «Carte BADR Tawfir» بطاقة بدر للتوفیر - 

  .من حسابه إلى حساب التوفیر الخاص به عبر الشبابیك اآللیة للبنك

هي حسابات إیداع غیر ممثلة باألوراق المالیة، المخصصة لألشخاص الطبیعیین أو  :ودائع ألجل - 

أالف دج والحد األدنى  10لمبالغ المودعة لاالعتباریین ذات معدل فائدة متغیر، ویبلغ الحد األدنى 

 .أشهر تستحق الفوائد في المستقبل، إما نقدا أو بواسطة حساب دائن 3الستحقاقها 

هي عبارة عن ودیعة ألجل یتم الحصول علیها من خالل طلب العمیل من و : سندات الصندوق - 

ویمكن تسجیلها  ،وعند استحقاقها یدفع البنك زیادة في رأس المال ،ا مبلغا ثابتاالبنك أن یكتتب فیه

، ویتم خصم الفائدة بالمعدل المرجعي للفترة وفقا لشروط وأحكام البنك والحد األدنى لمجهولحاملها أو ل

  .سنوات 5أشهر إلى  3قاقها الستح

 5لیصل إلى  2007ملیار دج سنة  2بصفة عامة ارتفع إجمالي الودائع خالل فترة الدراسة، حیث بلغ 

مقارنة بسنة  %16.35ارتفع بمقدار  2009 ، ففي سنة%136أي بمعدل تغیر  2017ملیار دج سنة 

لكنه ارتفع ارتفاعا  ،تحت الطلبودائع البسبب انخفاض  2010سنة  %5.54، ثم انخفض بمقدار 2008

الذي  2010قارنة بسنة م %53بمعدل ارتفاع  ، أيملیون 540ملیار و 3لیصل إلى  2011ملحوظا سنة 

لیون دج وسبب االرتفاع هو تزاید كل أنواع الودائع سواء الودائع تحت الطلب أو م 300لیار وم 2بلغ 

تمد البنك سیاسة اع 2015- 2010دوق، وخالل فترة الودائع ألجل باإلضافة إلى ارتفاع حجم سندات الصن

لیون دج، لكن انخفض إجمالي م 750لیار وم 5 إلىكل أنواع الودائع لیصل حجمها وتنمیة  جذب الودائع

النخفاض الودائع الجاریة وسندات  2015لیون دج مقارنة بسنة م 720ملیار و 4إلى  2016الودائع سنة 

ارتفاع إجمالي الودائع  إلىجل مما أدى ألعت الودائع الجاریة والودائع نه سرعان ما ارتفأالصندوق، إال 

  .لیار دجم 5بمقدار 

 الودائع للقرض الشعبي الجزائري إجماليتطور  .3

  :تأخذ ودائع بنك القرض الشعبي الجزائري عدة أشكال یمكن أن نحصرها في

 :وتنقسم إلى: Dépôt a vueودائع تحت الطلب  - 

  le compte courant"الحساب الجاري - 

یفتح لألشخاص و یتلقى هذا الحساب كل عملیات الدفع والسحب والعملیات ذات الطابع التجاري، 

  .الطبیعیین والمعنویین ویمكن أن یكون مدینا، وهو ال یدر فوائد لصاحبه

 "le compte chèque"حساب الشیكات - 

ن خاصة األجراء منهم، ویجري یعتبر هو اآلخر جزء من وسائل الدفع یفتح لألشخاص الطبیعیی

، وال یدر فوائد لصاحبه، أما إذا استخدمه صاحبه في دون إشعار مسبق للبنك التعامل به في أي وقت



 

 
 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة�إدارةتقييم�كفاءة�: الفصل�الرا�ع

230 

العملیات التجاریة فإن البنك في حالة تنبهه لألمر، یطلب من عمیله فتح حساب جاري، ألن استخدام 

ألنه یخضع لمراقبة مصلحة الضرائب،  هذا الحساب لغرض المعامالت التجاریة مخالف للقانون،

ویمكنه االحتفاظ بحساب الشیكات إلى جانب الحساب الجاري شرط أن یستخدمهما في حدود ما یسمح 

 .به القانون

عبارة عن ودائع یمكن لصاحبها أن یسحب منها في أي وقت، ولكن طبیعة  :دفتر االدخار البنكي - 

بشكل كبیر ألنها عادة تكون مبالغ زائدة عن احتیاجاتهم، تفرض األفراد تجعلهم ال یقبلون على السحب منها 

 .علیها سعر فائدة متغیر حسب السعر السائد في السوق

  .الودائع ألجل وسندات الصندوق - 

 3، فبلغ )2017- 2011(فترة النه یالحظ ارتفاع إجمالي الودائع خالل إف) 13(من خالل الجدول رقم 

أي بمعدل  2017ملیون دج سنة  200ملیار و 6ووصل ارتفاعه إلى  2011دج سنة  ملیون 200وملیار 

، أما خالل هذه الفترة فقد كان متوسط التغیر بین االرتفاع واالنخفاض، حیث انخفض سنة 93.94%

ملیون دج وكان بسبب  200ملیار و 3 بمقدار 2010مقارنة بسنة  %37ملیار دج بمعدل  2إلى  2012

دج وهو أعلى  ملیون 700ملیار و 6لیصل إلى  2015وعاود االرتفاع سنة  ع تحت الطلب،انخفاض الودائ

في سندات  أساساوالمتمثلة  ألجلوسبب هذا االرتفاع الودائع  ،حجم من الودائع یتحصل علیه البنك

الرتفاع كل  %19بمعدل  2017، وعاود االرتفاع سنة 2016سنة  %22الصندوق، لكنه انخفض بمعدل 

  .الودائع أنواع

 الودائع للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط إجماليتطور  .4

  : تتمثل أنواع الحسابات التي یتم فتحها من طرف الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط فیما یلي

هو حساب إیداع تحت الطلب بدون فائدة موجه لألشخاص، یتم دفع على األقل : حساب الشیكات - 

 . التحویلبج ویمكن تزوید الحساب إما نقدا أو د 1000

هذا الحساب موجه لألشخاص الطبیعیین أو المعنویین، وذلك بتبریر النشاط : حسابات جاریة - 

  .عند فتح الحساب دج 1000التجاري ویكون الدفع على األقل 

  :كما یوفر البنك للمدخرین نوعین من دفاتر االحتیاط

 دج  5000ال یجب أن یقل المبلغ عن ، %2 بفائدة دفتر توفیر سكن - 

ال یجب أن یقل عن مبلغ  عند أول مرة لفتح دفتر توفیریدفع  ،.%2,5فائدة ب دفتر توفیر شعبي - 

 .دج 10,000

 2012یتضح أن إجمالي الودائع التي یستقبلها البنك كانت متزایدة لغایة ) 13(من خالل الجدول رقم 

 ملیون دج وسبب 141الذي بلغ حجمها  2007قارنة بسنة م % 452ملیون دج، أي بمعدل  779بمقدار 
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، إال أن إجمالي الودائع انخفض في %2.5وودائع التوفیر بمعدل فائدة  ودائع الشیكات هذا االرتفاع هو

وسبب  2012مقارنة بسنة  %30أي بانخفاض  2017ملیون دج نهایة  538السنوات األخیرة لیصل إلى 

  .%2.5االنخفاض ودائع التوفیر بمعدل فائدة 

یمكن القول أن البنوك التجاریة محل الدراسة والمتواجدة على مستوى وكاالت بسكرة قد اعتمدت 

حد ما، وهو ما أثبته عند تحلیلنا ودراستنا لتطور الودائع خالل  إلىإستراتیجیة جذب الودائع متماثلة ومقبولة 

وقد ساهمت عدة عوامل في هذا  والتي شهدت ارتفاعا مستمرا بمعدالت عالیة،، )2017- 2007(فترة ال

  .التطور كالتغیرات التنظیمیة والقانونیة المنظمة للعمل البنكي

بنوك محل ومنه یمكن القول أن الزیادة المستمرة في حجم الودائع یعكس لنا المجهودات التي تبذلها ال

إجراءات من تم اتخاذ  ،جل دعم البنوك في تنمیة ودائعهاأوفي هذا الشأن، ومن الدراسة من أجل تنمیتها، 

  :السلطات المعنیة أهمها

، بنكیةلذي یخص نظام ضمان الودائع ال، ا2004مارس  04الصادر في  03 – 04القانون رقم  - 

كهم، ویهدف هذا النظام إلى تعویض المودعین في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من بنو 

شركة ضمان الودائع  ”یودع الضمان لدى بنك الجزائر، حیث تقوم بتسییره شركة مساهمة تسمى

، تساهم فیه بحصص متساویة، وتقوم البنوك بإیداع عالوة نسبیة لصندوق ضمان الودائع “البنكیة

من المبلغ اإلجمالي للودائع  OMC)حسب المنظمة العالمیة للتجارة % (1تقدر بمعدل سنوي   بنكیةال

 .یسمبر من كل سنة بالعملة المحلیةد 31المسجلة في 

، من بین األنظمة الذي یهدف إلى تحدید 2013أفریل  08لمؤرخ في ا 01-13یعد النظام رقم  - 

من ( للبنوك والمؤسسات المالیة بنكیةالقواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات ال

، حیث بإمكان أن تقترح البنوك والمؤسسات المالیة على زبائنها )بینها العملیات المتعلقة بالودائع

منتجات ادخار جدیدة، إال أنه یتعین إخضاع كل عرض منتج جدید في السوق إلى ترخیص مسبق 

فآت على یمنحه بنك الجزائر، كما تطرق النظام إلى الشروط البنكیة التي یقصد بها العموالت والمكا

كما أن نسب الفائدة  ،، والتي یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنها بهابنكیةالعملیات ال

 یتعین على البنوك أن تقدمو المدینة والدائنة یتم تحدیدها من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بكل حریة، 

ت بالدینار، منح دفتر الشیكات، منح دفتر فتح وٕاقفال الحسابا: القاعدیة التالیة بنكیةالخدمات ال

االدخار، عملیات الدفع وعملیات السحب نقدا لدى الشباك، إعداد وٕارسال كشف الحساب لكل ثالثة 

  1.أشهر إلى الزبون، عملیة تحویل من حساب إلى حساب ما بین الخواص على مستوى نفس البنك

                                                
المتضمن القواعد العامة  2013أفریل  8الموافق لـ  1434جمادى األولى  26المؤرخ في  01-13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم  1

  43- 41:، ص ص2013 جویلیة 02، الصادر بتاریخ 29: ، العدد50: المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، السنة
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  الدراسةتطور الودائع حسب طبیعتها للبنوك محل : ثانیا

ودائع (تحت الطلب تصنف ودائع البنوك محل الدراسة حسب طبیعتها بصفة أساسیة إلى الودائع 

وودائع ألجل وودائع التوفیر، باإلضافة إلى الدیون الممثلة بسندات أي سندات ) ودائع جاریة الشیكات،

- 2007(فترة ال خاللللبنوك عینة دراستنا الصندوق وسنوضح تطور إجمالي الودائع حسب طبیعتها 

2017(.  

 الودائع حسب طبیعتها للبنك الوطني الجزائري تطور .1

في الجدول ) 2017- 2007(سنوضح تطور الودائع حسب طبیعتها للبنك الوطني الجزائري للفترة 

  :التالي

  "بسكرة وكالة"تطور الودائع حسب طبیعتها للبنك الوطني الجزائري  ):14( الجدول رقم

 )2017- 2007( خالل الفترة 

  ألف دج: الوحدة                                                  

 BNA تحت الطلبالودائع  ودائع ألجل إجمالي الودائع

2,617,866 1,909,125 708,741 2007 

3,052,678 2,225,198 827,480 2008 

2,061,310 817,690 1,243,620 2009 

1,579,194 387,933 1,191,261 2010 

2,185,070 700,404 1,484,666 2011 

2,752,450 742,321 2,010,129 2012 

2,565,587 800,220 1,765,367 2013 

3,320,664 809,840 2,510,824 2014 

5,289,084 839,344 4,449,740 2015 

3,231,510 861,062 2,370,448 2016 

3,274,750 989,243 2,285,507 2017 

 المیزانیات المجمعة للبنكحسابات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

الودائع تحت الطلب : تتمثل أنواع الودائع التي بحوزة البنك الوطني الجزائري في نوعین من الودائع

، بمعدل )2017- 2007( الذي شهد حجم هذا النوع من الودائع بصفة عامة ارتفاع خالل فترة الدراسة

دائع ألجل فكان البنك یهدف إلى زیادة وتنمیة هذا النوع من الودائع الستخدامها في ، أما الو 222%

ما  2007فقد بلغت سنة  ،توظیفات طویلة األجل إال أن إجمالي الودائع ألجل كان في انخفاض مستمر

 2017لكنه انخفض لیصل سنة  ،لیار دجم 2أكثر من إلى  وصل 2008سنة في و  ،ملیار دج 2یقارب 

ملیون دج ویعود سبب االنخفاض المستمر إلى الحاجة للسیولة من طرف المودعین واعتمادهم  989إلى 



 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة

خر من الودائع ألجل والمتمثل آغیاب نوع 

  .والشكل الموالي یوضح تطور الودائع للبنك الوطني الجزائري

  "وكالة بسكرة"تطور الودائع حسب طبیعتها للبنك الوطني الجزائري 

2017(  

  

كانت لها الحصة األكبر من إجمالي الودائع مقارنة 

 

 ):2017- 2011(تطور الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري للفترة 

   - وكالة بسكرة- الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري

2017(  

 ألف دج: الوحدة

 سندات الصندوق إجمالي الودائع

3,213,799 374,272 

2,012,682 385,480 

3,940,994 390,575 

4,426,450 427,000 

6,744,000 181,082 

5,222,072 807,476 

6,233,746 1,014,330
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غیاب نوع  إلىعلى الودائع الجاریة لسهولة سحبها عند الحاجة، باإلضافة 

والشكل الموالي یوضح تطور الودائع للبنك الوطني الجزائري، في سندات الصندوق

تطور الودائع حسب طبیعتها للبنك الوطني الجزائري  ):11(الشكل رقم 

2017- 2007(خالل الفترة  

  )14( من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم: 

كانت لها الحصة األكبر من إجمالي الودائع مقارنة  تحت الطلبحجم الودائع  یتضح من الشكل السابق أن

  .بالودائع ألجل في البنك الوطني الجزائري بوكالة بسكرة

 الودائع حسب طبیعتها بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري

تطور الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري للفترة الجدول الموالي 

الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري تطور ):15(الجدول رقم 

2017- 2011( خالل الفترة

الوحدة                              

سندات الصندوق CPA الودائع تحت الطلب ودائع التوفیر 

 465,345 2,374,182 2011

 454,039 1,173,163 2012

 486,448 3,063,971 2013

 494,033 3,505,417 2014

 552,665 6,010,253 2015

 1,339,062 3,075,534 2016

1,014,330 1,325,513 3,893,903 2017

 من إعداد الباحثة باالعتماد على المیزانیات المجمعة للبنك: 
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الودائع تحت الطلب

ودائع ألجل

 

على الودائع الجاریة لسهولة سحبها عند الحاجة، باإلضافة 

في سندات الصندوق

: المصدر

یتضح من الشكل السابق أن

بالودائع ألجل في البنك الوطني الجزائري بوكالة بسكرة

الودائع حسب طبیعتها بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري تطور .2

الجدول الموالي یوضح 

الجدول رقم 

CPA 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

: المصدر

الودائع تحت الطلب



 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة

التي استقبلها البنك قد أخذ  الودائع تحت الطلب

 6ملیون دج إلى  374ملیار و 2بمقدار 

  . ملیار دج 3إلى 

لكنها ضعیفة مقارنة بالودائع  2017 - 

ملیون دج  325ملیار و1ووصلت إلى  2011

فكانت قیمتها أقل من حجم الودائع الجاریة وودائع التوفیر لكنها ارتفعت 

  .2011ملیون دج سنة  374

   - وكالة بسكرة- الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري

2017(  

  

 

من خالل الشكل أعاله،  یتضح لنا أن البنك نجح في جذب الودائع تحت الطلب أكثر من باقي أنواع 

أنواع الودائع حسب طبیعتها التي یستقبلها بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوكالة 
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الودائع تحت الطلبأن إجمالي حجم ) 15(نالحظ من خالل الجدول رقم 

 2011خالل الفترة الممتدة من  %153منحنى متزاید بنسبة بلغت 

إلى  2017، لكنها انخفضت سنة 2015ملیون دج سنة  893

- 2011كانت في تزاید مستمر خالل الفترة : ودائع التوفیر

2011لیون دج سنة م 465الجاریة وودائع الشیكات، حیث بلغت 

فكانت قیمتها أقل من حجم الودائع الجاریة وودائع التوفیر لكنها ارتفعت  سندات الصندوق، أما 

374ملیار دج بعدما كانت  1لتصل إلى  2017بشكل مقبول سنة 

الودائع حسب طبیعتها للقرض الشعبي الجزائري تطور ):12(الشكل رقم 

2017- 2011( خالل الفترة

 )15(من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

من خالل الشكل أعاله،  یتضح لنا أن البنك نجح في جذب الودائع تحت الطلب أكثر من باقي أنواع 

  .من سنة إلى أحرى الودائع األخرى وبمعدالت مرتفعة

  : الفالحة والتنمیة الریفیةبنك الودائع حسب طبیعتها ل

أنواع الودائع حسب طبیعتها التي یستقبلها بنك الفالحة والتنمیة الریفیة لوكالة ) 16( یوضح الجدول رقم

  :كمایلي )2017 ، 2007(

2013 2014 2015 2016 2017

السنوات

الودائع تحت الطلب

ودائع التوفیر 

سندات الصندوق

 

نالحظ من خالل الجدول رقم 

منحنى متزاید بنسبة بلغت 

893ملیار و

ودائع التوفیر

الجاریة وودائع الشیكات، حیث بلغت 

، أما 2017سنة 

بشكل مقبول سنة 

الشكل رقم 

المصدر

من خالل الشكل أعاله،  یتضح لنا أن البنك نجح في جذب الودائع تحت الطلب أكثر من باقي أنواع 

الودائع األخرى وبمعدالت مرتفعة

الودائع حسب طبیعتها ل تطور .3

یوضح الجدول رقم

( بسكرة للفترة

  

  

  

الودائع تحت الطلب

سندات الصندوق
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   - وكالة بسكرة- بنك الفالحة والتنمیة الریفیةالودائع حسب طبیعتها ل تطور ):16(الجدول رقم 

  )2017- 2007( خالل الفترة

  دج ألف: الوحدة                              

تحت الودائع  ودائع التوفیر   ودائع ألجل سندات الصندوق الودائع إجمالي

 الطلب

 BADR  

2,118,101 233,530 400,000   1,484,571 2007 

2,094,257 295,500  -    1,798,757 2008 

2,436,720 372,500  -   2,064,220 2009 

2,301,766  -  456,090   1,845,676 2010 

3,541,124 415,000 560,102 582,509 1,983,513 2011 

4,139,883 510,500 501,534 610,631 2,517,218 2012 

4,377,349 450,500 600,014 678,506 2,648,329 2013 

4,968,371 572,300 600,014 747,520 3,048,537 2014 

5,758,094 1,276,80 200,000 775,396 3,505,898 2015 

4,720,956 120,000 280,000 815,753 3,505,203 2016 

5,017,230 123,500 0 869,309 4,024,421 2017 

 المجمعة للبنكالمیزانیات حسابات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

شهد حجم جاریة، حیث  وودائعتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع الشیكات : تحت الطلبالودائع  - 

بمعدل  2017دج سنة  ملیار 4 إلى 2007سنة ملیون دج  484لیار وم 1الودائع ارتفاعا مستمرا من 

ـــ   %171ارتفاع یقدر ب

، أي بتغیر 2017سنة  ملیون دج 869إلى  2011ملیون سنة  582ارتفع حجمها من  :ودائع التوفیر - 

 .الجاریةوتعتبر نسبة ضعیفة نسبیا مقارنة بالودائع  ،%49قدره 

 ، ویمكنكانت متذبذبة بین االرتفاع واالنخفاض خالل فترة الدراسة :الودائع ألجل وسندات الصندوق - 

ى هذا النوع من الودائع خاصة أننا الحظنا انخفاض حجمها سنة القول أن البنك لم یعتمد بشكل كبیر عل

ملیون دج على التوالي وهي نسبة ضئیلة جدا مقارنة  120ملیون دج،  300إلى  2017، 2016

والشكل البیاني الموالي یوضح تطور الودائع التي ، 2017ملیار دج سنة  5بإجمالي الودائع الذي بلغ 

  .یستقبلها البنك حسب طبیعتها

  

  

  



 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة

   - وكالة بسكرة- بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

2017(  

 

التوفیر وبعدها ئع بشكل عام اعتمد البنك الوطني الجزائري في تنمیة ودائعه على الودائع الجاریة ویلیها ودا

  .، كما تعتبر الودائع تحت الطلب أكثر الودائع التي بحوزة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

 - بنك–الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

بحوزة  التي) 2017- 2007(سنوضح في الجدول الموالي أنواع الودائع حسب طبیعتها وتطورها للفترة 

   - وكالة بسكرة- الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

2017(  

  ألف دج: الوحدة                                                        

 %2.5ودائع توفیر  إجمالي الودائع

141,175 78,327

350,302 133,999

396,764 113,957

493,667 157,760

702,070 153,053

779,538 185,264

706,207 150,921

663,890 116,268

750,883 119,551

611,393 75,818

538,160 56,688
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بنك الفالحة والتنمیة الریفیةالودائع حسب طبیعتها ل تطور ):13(الشكل رقم 

2017- 2007(خالل الفترة 

 )16(الجدول رقم من إعداد الباحثة باالعتماد على : 

بشكل عام اعتمد البنك الوطني الجزائري في تنمیة ودائعه على الودائع الجاریة ویلیها ودا

، كما تعتبر الودائع تحت الطلب أكثر الودائع التي بحوزة بنك الفالحة والتنمیة الریفیةالودائع ألجل

الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

سنوضح في الجدول الموالي أنواع الودائع حسب طبیعتها وتطورها للفترة 

  .الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالة بسكرة

الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط تطور): 17(الجدول رقم 

2017- 2007(خالل الفترة 

                                                        

ودائع توفیر  CNEP ودائع تحت الطلب %2ودائع توفیر 

78,327 59,674 3,174 2007

133,999 164,834 51,469 2008

113,957 207,743 75,064 2009

157,760 207,352 128,555 2010

153,053 319,932 229,085 2011

185,264 410,148 184,126 2012

150,921 325,196 230,090 2013

116,268 311,996 235,626 2014

119,551 388,860 242,472 2015

75,818 331,776 203,799 2016

56,688 216,304 265,168 2017

  المیزانیات المجمعة للبنكمن إعداد الباحثة باالعتماد على 
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الودائع تحت الطلب

ودائع التوفیر  

ودائع ألجل

سندات الصندوق

 

الشكل رقم 

: المصدر

بشكل عام اعتمد البنك الوطني الجزائري في تنمیة ودائعه على الودائع الجاریة ویلیها ودا

الودائع ألجل

الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط  تطور .4

سنوضح في الجدول الموالي أنواع الودائع حسب طبیعتها وتطورها للفترة 

الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالة بسكرة

الجدول رقم 

CNEP 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

الودائع تحت الطلب

ودائع التوفیر  

سندات الصندوق



 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة

  :كما یمكن توضیح أكثر ألنواع الودائع حسب طبیعتها من خالل الشكل البیاني التالي

   - وكالة بسكرة- الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

2017(  

  
 )17( الجدول رقممن إعداد الباحثة باالعتماد على 

، یالحظ أن البنك اعتمد على ودائع التوفیر ذات 

وودائع الشیكات  تحت الطلبفي تمویل نشاطه االقراضي أكثر من اعتماده على الودائع 

فالودائع تحت الطلب في ارتفاع مستمر ، وهذا باعتباره بنك لالدخار، 

، أما 2017ملیون دج سنة  265إلى  

وهو ما  2017ملیون دج سنة  273إلى 

  .المتوسطة والطویلة ألن أغلبها ودائع مستقرة

تستأثر البنوك العمومیة تطویر االقتصاد بقطاعیه الخاص والعام، وهذا یدل على زیادة دور البنوك في 

االقتصادیة، كما أن البنوك العمومیة تعتبر 

الطاقة  :المسؤول األول عن ضمان تمویل استثمارات القطاع العمومي في مجاالت عدیدة منها

والتطور المتزاید للودائع  بنكیة، بسبب فائض السیولة الذي عرفته وبفعل زیادة الودائع ال

ة تمویل مختلف المشاریع االستثماریة التي عرفت تطورا ملحوظا في 

 السنوات األخیرة والجدول الموالي یوضح تطور القروض للبنوك عینة الدراسة بأنواعها المختلفة خالل الفترة
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كما یمكن توضیح أكثر ألنواع الودائع حسب طبیعتها من خالل الشكل البیاني التالي

الودائع حسب طبیعتها للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط تطور): 14(الشكل رقم 

2017- 2007(خالل الفترة 

من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

، یالحظ أن البنك اعتمد على ودائع التوفیر ذات )17(من خالل األرقام الموضحة في الجدول رقم 

في تمویل نشاطه االقراضي أكثر من اعتماده على الودائع  2%

، وهذا باعتباره بنك لالدخار، %2.5وودائع التوفیر بمعدل فائدة 

 2007ملیون دج سنة  3خالل فترة الدراسة، حیث ارتفعت من 

إلى  2007ملیون دج سنة  138إجمالي ودائع التوفیر ارتفعت من 

المتوسطة والطویلة ألن أغلبها ودائع مستقرة یجعل البنك یستخدمها في تقدیم قروض عقاریة ذات اآلجال

  تحلیل تطور محفظة قروض البنوك محل الدراسة: 

تستأثر البنوك العمومیة تطویر االقتصاد بقطاعیه الخاص والعام، وهذا یدل على زیادة دور البنوك في 

االقتصادیة، كما أن البنوك العمومیة تعتبر تمویل التنمیة االقتصادیة بواسطة منح قروض لمختلف األنشطة 

المسؤول األول عن ضمان تمویل استثمارات القطاع العمومي في مجاالت عدیدة منها

، بسبب فائض السیولة الذي عرفته وبفعل زیادة الودائع ال

ة تمویل مختلف المشاریع االستثماریة التي عرفت تطورا ملحوظا في االدخاریة للعائالت، هذا ما سمح بزیاد

السنوات األخیرة والجدول الموالي یوضح تطور القروض للبنوك عینة الدراسة بأنواعها المختلفة خالل الفترة

2017(.  
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السنوات

ودائع تحت الطلب

%2ودائع توفیر 

%2.5ودائع توفیر 

 

كما یمكن توضیح أكثر ألنواع الودائع حسب طبیعتها من خالل الشكل البیاني التالي

الشكل رقم 

من خالل األرقام الموضحة في الجدول رقم 

2معدل فائدة 

وودائع التوفیر بمعدل فائدة 

خالل فترة الدراسة، حیث ارتفعت من 

إجمالي ودائع التوفیر ارتفعت من 

یجعل البنك یستخدمها في تقدیم قروض عقاریة ذات اآلجال

: الفرع الثالث

تستأثر البنوك العمومیة تطویر االقتصاد بقطاعیه الخاص والعام، وهذا یدل على زیادة دور البنوك في 

تمویل التنمیة االقتصادیة بواسطة منح قروض لمختلف األنشطة 

المسؤول األول عن ضمان تمویل استثمارات القطاع العمومي في مجاالت عدیدة منها

، بسبب فائض السیولة الذي عرفته وبفعل زیادة الودائع الالخ...والمیاه

االدخاریة للعائالت، هذا ما سمح بزیاد

السنوات األخیرة والجدول الموالي یوضح تطور القروض للبنوك عینة الدراسة بأنواعها المختلفة خالل الفترة

)2007 -2017

  

  

ودائع تحت الطلب

ودائع توفیر 

ودائع توفیر 



 

 

  �صول�وا��صوم�ملجموعة�من�البنوك�العمومية�بو�االت��سكرة�إدارةتقييم�كفاءة�: الفصل�الرا�ع

238 

بوكاالت ) CPA ،BNA ،BADR ،CNEP(:تطور محفظة القروض للبنوك): 18( الجدول رقم

  )2017- 2007(خالل الفترة بسكرة 

  ألف دج: الوحدة                                                                                

CNEP BADR CPA BNA السنوات 

900 303,575 - 176,620 2007 

6,300 130,742 - 262,219 2008 

24,879 417,300 - 335,959 2009 

49,284 470,200 1,272,752 162,510 2010 

105,656 498,017 2,681,343 452,436 2011 

149,640 743,722 3,150,131 604,334 2012 

90,346 1,065,976 5,002,756 804,201 2013 

97,633 1,768,469 11,000,862 980,362 2014 

81,705 2,436,192 12,750,560 1,174,167 2015 

49,047 2,219,766 18,424,499 1,286,193 2016 

104,838 2,444,655 36,947,167 1,235,137 2017 

  من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات مقدمة من البنوك عینة الدراسة : المصدر

بوكاالت بسكرة ) CPA.BNA.BADR.CNEP( :تطور محفظة القروض للبنوك): 15( الشكل رقم

  )2017- 2007(خالل الفترة 

  

 )18( من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم: المصدر

أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من طرف ) 15(والشكل رقم  )18( نالحظ من خالل الجدول رقم

، وهذا 2017إلى  2007خذ منحنى متزاید خالل الفترة الممتدة من سنة أالبنوك العمومیة عینة الدراسة قد 
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االرتفاع المتزاید إلجمالي الودائع بأنواعها المختلفة، وهي مبالغ معتبرة تعكس راجع بالدرجة األولى إلى 

وبالمقارنة بین البنوك األربعة خالل فترة الدراسة نجد أن القرض الشعبي  ،اهتمام البنوك بهذا النشاط

 11الجزائري یأخذ الحصة األكبر من إجمالي القروض الممنوحة من طرفه ویقدر المتوسط الحسابي ب 

ملیار دج وهذا بالرغم أن البنك  1ملیار دج، ویلیه بنك الفالحة والتنمیة الریفیة بمتوسط حسابي أكثر من 

ملیون دج  679متخصص في منح القروض الفالحیة فقط، ویلیه البنك الوطني الجزائري بمتوسط بلغ 

ملیون  69متوسط بلغ والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط المتخصص في منح القروض العقاریة فقط ب

وسنفصل أكثر في أنواع القروض المقدمة من طرق البنوك األربعة لوكالة بسكرة في المبحث الثاني من . دج

  .هذا الفصل

  لجنة إدارة األصول والخصوم ووظائفها: المطلب الثالث

وٕانما یقتصر  ،على مستوى البنوك محل الدراسة بوكاالت بسكرة والخصوم ال توجد لجنة إدارة األصول

طارات الموظفة في اإل في تواجدسبب الویعود  ،وجودها على مستوى المدیریات المالیة المتواجدة بالعاصمة

حیث تتوزع مهامها على مختلف مصالح البنوك، كما أن الید  ،داخل الوكالة بشكل ضمنيهذه البنوك 

وتختلف تسمیة المدیریة من بنك  اعها،العاملة غیر مؤهلة بشكل كاف في مجال إدارة المخاطر بمختلف أنو 

  :خر كمایليآل

تتواجد لجنة إدارة األصول والخصوم على مستوى مدیریة الخزینة  بنك الفالحة والتنمیة الریفیةففي 

وهي تابعة لنیابة المدیریة العامة المكلفة باإلعالم اآللي والمحاسبة والخزینة  * D.T.M.Cوالسوق المالي

فهي تسجل عوائد مختلفة نتیجة لقیامها  ،لتدخلها المباشر في السوق النقديوتعتبر من مراكز الربحیة نتیجة 

مهامها إدارة  حیث تقوم بعدة وظائف ومهام والتي أسندت لعدة مصالح أو أقسام ومن بین، بعملیة اإلقراض

المیزانیة باستخدام تقنیة إدارة األصول والخصوم، وقیاس مخاطر السیولة ومخاطر سعر الفائدة، وٕادارة 

   1.محفظة األوراق المالیة للبنك وللعمالء، باإلضافة إلى دورها في متابعة خزینة الوكاالت التابعة للبنك

نه توجد نیابة مدیریة متابعة القروض إف ة،بسكر  وفیما یخص إدارة مخاطر القروض على مستوى وكالة

  :على مستوى المدیریة الجهویة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة في بسكرة وتظم مایلي

  مصلحة المتابعة التجاریة وهي مكلفة بمتابعة القروض الممنوحة للتجار ومتابعة اإلحصائیات

 .المتعلقة بها

  القروض لتنبیه الوكالة عند منحها للقروض لمنع البنك مصلحة ما قبل المنازعات ومهمتها متابعة

 .في الوقوع في وضعیة عدم سداد القروض

                                                
* Direction de la Trésorerie et des Marchés de Capitaux 

، 38، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد لمحاسبة عن تكالیف التشغیل في البنوك، دراسة تحلیلیة مقارنة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیةمسعي سمیر، ا 1

  17:، ص2008العراق، 
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  مصلحة الضمانات ومهمتها متابعة الضمانات المقدمة من طرف المقترضین والتأكد من صحتها

  .بالتنسیق مع الوكالة

توجد مدیریة الخزینة ومهمتها إدارة الخزینة والموارد المالیة، أي  ،القرض الشعبي الجزائريعلى مستوى 

المتابعة الیومیة لسیولة البنك الرئیسي والبنوك الفرعیة التابعة لها من خالل مؤشرات تقوم بحسابها وتستخدم 

أسلوب استحقاق األصول والخصوم للوصول إلى فجوة سواء موجبة وهذا یعني وجود سیولة فائضة والبنك 

في حالة أمان، أما إذا كانت الفجوة سالبة فعلى البنك البحث على مصادر تمویل أخرى لتمویل العجز في 

سیولة البنك، وفیما یخص متابعة مخاطر القروض فتوجد عدة مدیریات خاصة بمختلف القروض التي 

القروض المدعمة ریة خاصة بییقدمها البنك فمثال مدیریة متابعة القروض الخاصة بالقطاع الصناعي ومد

  .الخ...والموجهة وٕادارة مخاطرها

فلجنة األصول والخصوم متواجدة على مستوى مدیریة التمویل  ،البنك الوطني الجزائريعلى مستوى 

الصادرة في  03- 02فطبقا لتعلیمة بنك الجزائر رقم  ،مدیریة تسییر المخاطر البنكیةوتتواجد والخزینة 

 بإدارةلجنة مكلفة  بإنشاءلبنوك والمؤسسات المالیة، على البنوك أن تقوم للرقابة الداخلیة ل 14/11/2002

ألن البنك یتعرض لمجموعة من المخاطر البنكیة مصنفة لمخاطر القروض، مخاطر سوقیة،  ،المخاطر

المخاطر  وٕادارةالمخاطر مقرها الجزائر العاصمة مكلفة بمراقبة  إدارةمخاطر تشغیلیة، وعلیه تم إنشاء مدیریة 

  1:وتتمثل مهامها فيلكل وكاالتها البنكیة الموزعة عبر التراب الوطني 

  مخاطر البنك؛ إلدارةواضحة  إستراتیجیةتقترح وتسهر على وضع 

 لیل محفظة المخاطر التي یتعرض لها البنكحت. 

  ومراقبة المخاطر؛ اإلدارة إجراءاتالحرص على مدى كفاءة 

 السنویة التي تحددها  األهدافوتدمج  ،على األقل مرة في السنة مدیریة برنامجا للرقابةتضع ال

 لتنفیذیة ا األجهزة

  :ومن صالحیات المدیریة

  لقیاس المخاطر؛ واألدوات اإلجراءاتتقوم بتطویر 

  ؛التي لها عالقة مباشرة بالمخاطر األخرىالمخاطر بالتعاون مع باقي الهیاكل  إدارةتساهم في 

  المعلومات المتعلقة بالمخاطر لمختلف لجان البنك؛ بإبالغ اإلدارةتقوم 

  التقاریر شهریا أو سنویا بإعدادتقوم.  

بالجزائر العاصمة تقوم  المخاطر إلدارةتوجد مدیریة  على مستوى الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

  .المخاطر بالبنوك األخرى والتي سبق ذكرها إدارةبنفس المهام والصالحیات لمدیریة 

                                                
  وثائق مقدمة من طرف البنك الوطني الجزائري وكالة بسكرة 1
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قتصر على وجود یوالیة بسكرة للبنوك العمومیة ب تواجد لجنة إدارة األصول والخصوم نخلص أن

، أي أن المصلحة مهمتها األساسیة مراقبة التدفقات مخاطر البنكیة، أبرزها مخاطر القروضمصلحة لل

توى على مس والخصوم األصول إدارةجنة ، كما نجد غیاب لمصطلح ل الدوریة ألصل القرض والفوائد

الیومیة  الخزینة المكلفة بإدارة السیولة المدیریات العامة واقتصارها على مدیریة إدارة المخاطر البنكیة ومدیریة

  .أو القصیرة األجل
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   في إدارة محفظة قروضها وتقییم أدائها عینة الدراسة البنوك كفاءة :المبحث الثاني

عرفنا فیما سبق ومن خالل التطرق للجانب النظري أن إدارة المحفظة االستثماریة في البنوك تستند 

تعتبر أن إدارة المحفظة االستثماریة الكفأة هي التي نظریات والنماذج، هذه األخیرة مجموعة من ال على

ستثماریة یتأثر بالدرجة تحقق أعلى العوائد بأقل مخاطرة ممكنة، كما توصلنا إلى أن عائد المحفظة اال

األولى بخطرها الكلي الذي یقاس باالنحراف المعیاري عن عائد المحفظة، مع العلم أن الخطر الكلي ینقسم 

  .إلى خطر غیر منتظم یمكن التغلب علیه بالتنویع، وخطر منتظم ال یمكن التغلب علیه بالتنویع

عني الحكم على أداء إدارة هذه ی) BNA ،CPA ،BADR ،CNEP( البنوك إن تقییم أداء محفظة

البنوك لمحفظتها االئتمانیة، إال أن قیاس األداء یعتمد على عائد المحفظة وخطرها، وبالتالي البد من 

علما أن خطر المحفظة المقصود به هنا هو  حساب كال من العائد والخطر المتعلق بمحفظة القروض،

أو باألحرى مدى  ،المحفظة عوائد أصولبط الموجود بین الخطر الكلي، هذا األخیر الذي یتأثر بمدى الترا

  .قدرة البنك على التنویع بین أصول محفظته

والتي تستند على  ،وعلیه فمن خالل هذا المبحث سیتم تطبیق نظریة المحفظة الخاصة بماركویتز

، أما فیما یتعلق بقیاس أداء محفظة القروض فسیتم اإلعتماد على مؤشر شارب، )عائد، مخاطرة(مقاربة 

  .إذ أنه یعتمد على االنحراف المعیاري في حسابه نظرا لمالءمته مع نظریة المحفظة ،

  حساب عوائد ومخاطرة القروض الفردیة للبنوك عینة الدراسة: المطلب األول

یقوم البنك باستخدام موارده المالیة في منح القروض، وبذلك فهو یكون محفظة قروض بغرض 

الحصول على أعلى العوائد المالیة، وبالمقابل یهدف إلى التقلیل من المخاطر قدر المستطاع، لذلك سنقوم 

  .بحساب العائد والمخاطرة معا

  بالنسبة لعوائد القروض الفردیة .1

وع قرض بحساب المتوسط الحسابي لعوائد القروض الفردیة للبنوك عینة الدراسة یتم التوصل لعائد كل ن

  .لحساب ذلك SPSS.20، وتم استخدام برنامج )2017- 2007(لعدة سنوات للفترة 

 بالنسبة لمخاطرة القروض الفردیة .2

یتم حساب مخاطرة كل قرض باالنحراف المعیاري لعوائد القروض الفردیة، معتمدین في ذلك على 

وتم  ،وعلى المتوسطات الحسابیة لعوائد القروض الفردیة المكونة للمحفظة ،عوائد القروض لعدة سنوات

  .لتوصل إلى النتائج المطلوبةل) SPSS.20( استخدام برنامج
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وتم  لعوائد القروض حیث األرقام المقدمة في هذا الملحق عبارة عن مبالغ ،)2( نظر الملحق رقمأ

  :استخدام العالقة التالیةب) %( نسب إلىتحویلها 

  )مبالغ( إجمالي القرض ÷ )مبالغ( عائد القرض)= %(العائد 

 والجداول الموالیة توضح عوائد ومخاطرة القروض الفردیة لمحفظة البنوك عینة الدراسة، وذلك خالل الفترة

)2007 -2017.(  

 CPA عوائد ومخاطرة القروض للقرض الشعبي الجزائري بوكالة بسكرة : الفرع األول

یقوم البنك بمنح قروض لقطاعات اقتصادیة مقابل عائد مجدي یتمثل في سعر الفائدة الذي یفرضه 

لذلك  ،ن هذه القروض معرضة لعدم االسترداد وهو ما یعبر عنها بالمخاطرةإعلى المقترضین، وبالمقابل ف

  :من خالل الجدول التالي) 2017- 2010( سنعرض عوائد ومخاطرة البنك للفترة

   CPAة عوائد ومخاطرة القروض الفردیة للقرض الشعبي الجزائري بوكالة بسكر ): 19( الجدول رقم

 )2017- 2010( للفترة

  SPSS.20بوكالة بسكرة ومخرجات   CPAمقدمة من طرف بنك  بیاناتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

 ،ومتنوعة بین اآلجال القصیرة والمتوسطة والطویلةیقوم القرض الشعبي الجزائري بتقدیم قروض متعددة 

وبالتالي تحصلنا على أربع أنواع من العوائد  ،وقد قمنا بتقسیم محفظة القروض إلى أربع أنواع من القروض

  :وتتمثل في

 ،جالها السنةآاألجل والتي ال یتعدى وهي عوائد القروض القصیرة : عوائد قروض االستغالل - 

  .%8، %6ومعدل الفائدة یتراوح بین 

 عوائد القروض (عقاریة)A (استغالل)B (مدعمة)D  C)استثماریة(

0.0323 0.0325 0.0607 0.054 (2010)-1  

0.0478 0.0295 0.0491 0.058 (2011)-2  

0.0813 0.0211 0.0784 0.0444 (2012)-3 

0.0374 0.0142 0.0663 0.0418 (2013)-4 

0.0355 0.005 0.0744 0.0435 (2014)-5 

0.0514 0.0042 0.0544 0.0441 (2015)-6 

0.0362 0.0028 0.07 0.0371 (2016)-7 

0.02 0.0017 0.04 0.03 (2017)-8 

 العائد المتوقع 0.043875 0.06166 0.01387 0.04273

 المخاطرة 0.00887 0.01317 0.01245 0.01827
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االقتصادیة لمختلف القطاعات  لألعوانوهي القروض المقدمة : عوائد قروض االستثمار - 

 ،ماعدا القطاع الفالحي ،وشراء تجهیزات ومعدات ،وسیاحة واألشغال العمومیة ،االقتصادیة من صناعة

  .%5.75 ، %5ومعدل الفائدة المطبق بین 

هي قروض متوسطة وطویلة األجل وموجهة إلى فئة : المدعمة من طرف الدولةعوائد القروض  - 

نجاز مشاریع لترقیة وتطویر عدة قطاعات اقتصادیة أهمها إ معینة هدفها تشجیع الشباب البطال على بناء و 

هو المطبق المدعم و ومعدل الفائدة . الخ...قطاع النقل بالدرجة األولى ویلیها قطاع الخدمات، المهن الحرة

1%، 5.25%. 

یقدم البنك قروض للقطاع العقاري بصیغ مختلفة وبأسعار فائدة تتراوح : عوائد القروض العقاریة - 

وهدف هذا القرض  ،، حیث تختلف أسعار الفائدة حسب دخل المقترض من جهة%6.5، %3، %1بین 

  .أو من أجل بناء أو ترمیم أو شراء منزل ،جل شراء سكن تساهميأمن  هو

فكان متوسط  ،نالحظ أن البنك حقق عوائد متفاوتة من سنة ألخرى) 19(إلى الجدول رقم وبالنظر 

قروض ال، أما متوسط عوائد %4.2االستثمار، ومتوسط عوائد قروض %6 االستغاللعوائد قروض 

  %1.38وأخیرا متوسط عوائد القروض المدعمة ، %4.38بلغ  العقاریة

فیما یخص المخاطرة فنالحظ أن القروض االستثماریة والقروض المدعمة من طرف الدولة أكثر 

، بینما بلغ معدل %1.3بلغت  قروض االستغاللبالنسبة لمخاطر  ،أما%1.24، %1.82مخاطرة بمعدل 

  .% 0.88المخاطرة للقروض العقاریة 

  BADR ة والتنمیة الریفیة بوكالة بسكر عوائد ومخاطرة القروض لبنك الفالحة : الفرع الثاني

یوضح الجدول التالي عوائد القروض التي تحصل علیها بنك الفالحة والتنمیة الریفیة جراء قیامه 

  ):2017- 2007( المخاطر المصاحبة لها وهذا خالل الفترة إلى باإلضافة، اإلقراضبوظیفة 

 الفالحة والتنمیة الریفیة بوكالة بسكرةعوائد ومخاطرة القروض الفردیة لبنك ): 20( الجدول رقم

BADR  2017- 2007(للفترة(  

B(استثمار) A(االستغالل) عوائد القروض 

0.031 0.068 (2007)-1  

0.076 0.12 (2008)-2 

0.04 0.062 (2009)-3 

0.04 0.065 (2010)-4 

0.046 0.037 (2011)-5 

0.059 0.068 (2012)-6 
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0.069 0.045 (2013)-7 

0.037 0.068 (2014)-8 

0.007 0.052 (2015)-9 

0.01 0.074  (2016)-10 

0.003 0.11  (2017)-11 

 العائد المتوقع 0.069 0.038

 المخاطرة 0.025 0.024

 SPSS.20ومخرجات   BADRمقدمة من بنك من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات: المصدر

 فقد تعین علینابما أن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة متخصص في منح القروض للقطاع الفالحي فقط، 

، وعلیه تحصلنا )قروض االستغالل، قروض االستثمار(تقسیم محفظته االئتمانیة إلى نوعین من القروض 

  1:على نوعین من العوائد التي یحققها البنك تتمثل في

العوائد التي یتحصل علیها البنك من تقدیمه للقروض قصیرة األجل  هي: عوائد قروض االستغالل - 

والطابع الموسمي هو  ،للمؤسسات الفالحیة والمزارعین كتسهیالت الصندوق والسحب على المكشوف

أشهر هذه القروض و الطاغي على هذا النوع من القروض مثل اقتناء البذور في مواسم زرع منتوج معین، 

صل أیكتفي بدفع  وٕانما، أي أن العمیل ال یدفع فوائد على هذا القرض %100 قرض الرفیق وهو مدعم

  . القرض فقط

 تشمل عوائد القروض المقدمة للفالحین بصیغ مختلفة منها قرض : عوائد القروض االستثماریة

جال آحسب  %3، %1، % 0، والمقترض یدفع فوائد بین %5.25التحدي بمعدل فائدة مدعم بـ 

القرض ومدة سداده، كما یتضمن قرض التحدي قروض مرتبطة بأجهزة الدعم التي تقدمها الدولة، 

 ).على عاتق الدولة %4على عاتق المقترض و %5( %9یجاري بمعدل فائدة القرض اإل إلىباإلضافة 

االستغالل ن بنك الفالحة والتنمیة الریفیة حقق متوسط لعوائد قروض إف) 20(من خالل الجدول رقم 

بمخاطرة  %3.8، بینما كان متوسط عوائد قروض االستثمار %2.50بمخاطرة  %6.99وصل إلى 

قل في القروض االستثماریة مقارنة بقروض االستغالل عند أوهنا نستنتج أن البنك حقق عائد . 2.43%

  .مستوى متقارب من المخاطرة

  

  

                                                
  .باالعتماد على معطيات ووثائق مقدمة من طرف بنك الفالحة والتنمية الريفية خاصة مبجمل القروض املمنوحة من طرف البنك 1
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  BNA ة الجزائري بوكالة بسكر عوائد ومخاطرة القروض للبنك الوطني : الفرع الثالث

 فیما یلي جدول یعرض مختلف العوائد التي تحصل علیها البنك الوطني الجزائري وكالة بسكرة للفترة

  :المخاطرة التي یتعرض لها إلىباإلضافة  ،)2017- 2007(

 BNA ة عوائد ومخاطرة القروض الفردیة للبنك الوطني الجزائري بوكالة بسكر ): 21( الجدول رقم 

  )2017- 2007(لفترة ل

  عقاریة استهالكیة استغالل مدعمة استثماریة

0.05 0.01 0.02 0.0615 0.0664 (2007) 

0.0125 0.0105 0.021 0.0714 0.0584 (2008) 

0.0407 0.0461 0.0199 0.0729 0.0533 (2009) 

0.0434 0.018 0.08 0.0845 0.0513 (2010) 

0.0528 0.0134 0.0622 0.0856 0.0453 (2011) 

0.0596 0.0205 0.0847 0.0847 0.0341 (2012 

0.0559 0.0263 0.08 - 0.0303 (2013) 

0.0552 0.0543 0.0747 - 0.0418 (2014) 

0.0571 0.0509 0.0428 - 0.0418 (2015) 

0 0.0098 0.0659 - 0.0393  )2016( 

0 0.001 0.07 0.05 0.022 (2017) 

 العائد المتوقع 0.044 0.0729 0.0564 0.0237 0.0388

 المخاطرة 0.0128 0.0134 0.0257 0.0184 0.0231

  SPSS.20ومخرجات برنامج  BNAمقدمة من البنك  من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات: المصدر

تتشكل محفظة القروض للبنك الوطني الجزائري من خمسة أنواع من القروض، فعوائد البنك تتوزع كما 

  :یلي

ما ) 2017- 2007( بلغ متوسط العائد لهذا النوع من القروض خالل الفترة: عوائد القروض العقاریة .1

  %1.28، بمعدل مخاطرة %4.4یقارب 

فقط وبعدها ) 2012- 2007( قدم البنك القروض االستهالكیة خالل الفترة: عوائد القروض االستهالكیة .2

وتمثلت في منح قروض لشراء سیارات لموظفي سونلغاز وقروض  ،توقف عن منح القروض االستهالكیة

وعلیه بلغ  2017نه عاد لتقدیم هذه القروض سنة ألشراء سلع استهالكیة مثل أجهزة الكمبیوتر، إال 

وهو ما یبین أن البنك قد تحصل على ، %1.3بمعدل مخاطرة  %7.3متوسط العائد خالل فترة الدراسة 

 .الذي تحصل البنك على دفعة واحدة من الفوائد 2017كیة إال في سنة كل عوائد القروض االستهال
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یقدم البنك قروض قصیرة األجل كتسهیالت الصندوق والسحب على المكشوف : عوائد قروض االستغالل .3

 .%2.5بمعدل مخاطرة  %5.6 وقد بلغ متوسط العوائد خالل فترة الدراسة

وهو ما  %2.3بمخاطرة  %3.8بلغ متوسط عوائد القروض االستثماریة  :عوائد قروض االستثمار .4

 .یعكس انخفاض العائد وارتفاع المخاطرة الخاصة بهذا النوع من القروض

ن منح قروض استثماریة متوسطة وطویلة عهي العوائد الناتجة  :عوائد القروض المدعمة والموجهة .5

ة متفاوتة، حیث بلغ متوسط العائد خالل فترة الدراسة بمعدالت فائد األجل لكنها مدعمة من طرف الدولة

  .وتبین هذه األرقام أن العائد منخفض والمخاطرة مرتفعة %1.8بمعدل مخاطرة  2.3%

 CNEPللصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالة بسكرة عوائد ومخاطرة القروض : الفرع الرابع

قروض موجهة للقطاع العقاري فقط، وعلیه  الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالة بسكرة یقدم

باإلضافة للخطر الذي  ،)2017- 2007( سیوضح في الجدول التالي العوائد التي تحصل علیها البنك للفترة

  :سیتعرض له مقابل منحه لهذه القروض

 للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بوكالةعوائد ومخاطرة القروض الفردیة  ):22( الجدول رقم

   )2017- 2007(للفترة  CNEP ة بسكر 

A( عقاریةال )  

0.0061 (2007)-1 

0.0236 (2008)-2 

0.0276 (2009)-3 

0.0387 (2010)-4 

0.0572 (2011)-5 

0.0897 (2012)-6 

0.1262 (2013)-7 

0.0418 (2014)-8 

0.0653 (2015)-9 

0.0414 (2016)-10 

0.2086 (2017)-11 

 العائد 0.0660

 المخاطرة 0.0577

  SPSS.20ومخرجات برنامج  BNAمقدمة من البنك  من إعداد الباحثة باالعتماد على بیانات: المصدر
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 أن محفظة قروض الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط تكونت من نوع) 22(یتضح من الجدول رقم 

منها ماهو مدعم من طرف ، واحد من القروض وهو موجه لدعم القطاع العقاري بمعدالت فائدة مختلفة

بمعدل  %6.6، وقد بلغ متوسط عائد القروض العقاریة خالل فترة الدراسة %3 ،%1الدولة بمعدل فائدة 

  .، فنالحظ ارتفاع المخاطرة مع ارتفاع العائد المحقق%5.7مخاطرة 

فإننا سنقوم  ،بحساب عائد ومخاطرة القروض الفردیة كال على حدى للبنوك عینة الدراسةبعدما قمنا 

وهذا لتقییم كفاءة البنوك في إدارة محفظة  ،بحساب عائد ومخاطرة كل القروض باعتبارها محفظة قروض

  .قروضها وهذا في المطلب الموالي

  نة الدراسةالقروض للبنوك عیحساب عائد ومخاطرة محفظة : المطلب الثاني

وتسمى  ن مجموع القروض المقدمة من طرف البنوك تعتبر قرض واحدإنظریة ماركویتز فل اوفق

من خالل هذا المطلب حساب عائد ومخاطرة محفظة القروض ومقارنتها  بمحفظة القروض، لذلك سیتم

بمجموع العوائد ومخاطرة القروض الفردیة التي تم حسابها في المطلب السابق، وهذا لتقییم كفاءة البنوك 

  .عینة الدراسة في إدارة محفظتها االئتمانیة

  حساب عائد محفظة قروض البنوك محل الدراسة: الفرع األول

عائد المحفظة هو عبارة عن الوسط المرجح لعوائد القروض التي تكون هذه المحفظة خالل عدة  إن

  :سنوات، ویحسب بالعالقة التالیة

  
Ri : عائد القرضi  

Wi : الوزن النسبي للقرضi  

N :مجموع القروض داخل المحفظة  

لعدة سنوات بالعالقة تم حساب وزن كل نوع قرض بالنسبة إلجمالي القروض للبنوك عینة الدراسة 

  التالیة

  إجمالي مبالغ القروض ÷ مبلغ كل نوع قرض= الوزن

لحصول على ل) SPSS.20(ج استخدام برنامتم ، و 1مع العلم أن مجموع األوزان لكل سنة مساوي لــ

عائد محفظة قروض البنوك التجاریة الجزائریة محل الدراسة وسیتم إدراج النتائج المتحصل علیها في الفرع 

  .الثاني الموالي وهذا فقط لمقارنة العائد مع المخاطرة في آن واحد
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  حساب مخاطرة محفظة قروض البنوك محل الدراسة :الفرع الثاني

باإلنحراف  ض، هذا األخیر الذي یقاسإن الخطر المراد قیاسه هو الخطر الكلي لمحفظة القرو 

  . لحساب مخاطرة المحفظة االئتمانیة للبنوك عینة الدراسة) SPSS.20( وتم االستعانة ببرنامج ،المعیاري

بوكاالت ) CPA ،BNA ،BADR ،CNEP( عوائد ومخاطرة محفظة القروض للبنوك): 23( الجدول رقم

  )2017- 2007(بسكرة خالل الفترة 

CNEP BADR BNA CPA            

 عائد المحفظة 0.0362 0.032 0.0468 0.066

 مخاطرة المحفظة 0.0092 0.011 0.0195  0.055

  ))3(أنظر الملحق رقم (SPSS.20 مخرجات برنامج : المصدر

أن عائد المحفظة لدى بنك القرض الشعبي الجزائري والبنك ) 23( نالحظ من خالل الجدول رقم

، %0.9 على التوالي والمخاطرة كانت %3.2، %3.6متقارب نوعا ما حیث بلغ  الجزائريالوطني 

  .هو سبب انخفاض المخاطرة ، والتنویع 1.1%

ن محفظته االقراضیة متكونة من أصلین وموجهة للقطاع إبالنسبة لبنك الفالحة والتنمیة الریفیة ف

أما الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط ، %1.9ومخاطرتها  %4.6حیث بلغ عائد المحفظة  ،الفالحي

عائد ومخاطرة القرض مساویة  أي أنتتكون محفظته االقراضیة من قرض واحد وهي القروض العقاریة، 

  .%5.5ومخاطرتها  %6.6لعائد ومخاطرة المحفظة، وبلغ عائدها 

ن إعلى التنویع فنه نجد كلما اعتمد البنك إمن خالل المقارنة بین البنوك األربعة عینة الدراسة ف

الخطر والجدول الموالي یلخص ویوضح الفرق بین  ،مخاطرة محفظته تقل عند مستوى معین من العوائد

  .الكلي للمحفظة ومجموع خطر القروض الفردیة المكونة لها

الخطر الكلي للمحفظة ومجموع خطر القروض المكونة لها للبنوك عینة الدراسة ): 24(الجدول رقم

  )2017- 2007(خالل الفترة 

CNEP BADR BNA CPA  

 القروض  مخاطرمجموع  0.0527 0.093 0.049 0.055 

 الخطر الكلي للمحفظة 0.0092 0.011 0.0195 0.055 

  باالعتماد على المعلومات السابقة  من إعداد الباحثة: المصدر
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یمكن القول أن الخطر الكلي للمحفظة أقل من مجموع خطر  إلیهاومنه فحسب النتائج المتوصل 

القروض المكونة لها بالنسبة للبنوك عینة الدراسة، ویعود السبب في ذلك إلى إعتماد البنوك على التنویع 

وهذا بالنسبة للبنكین القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، أما بنك الفالحة والتنمیة الریفیة فقد 

صرت محفظته على تمویل القطاع الفالحي وبالمثل بنك الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط اقتصرت اقت

محفظته على أصل واحد موجه لتمویل القطاع العقاري وهو ما انعكس بالسلب على مخاطرة المحفظة 

  .أیضاباالرتفاع 

دل على كفاءة اإلدارة، أي أن ی إنماوبالتالي فالبنك بتكوینه لمحفظة تحقق عوائد أكثر بمخاطرة أقل، 

  . المحفظة االئتمانیة هي محفظة كفأة

  حساب معامل االرتباط بین عوائد قروض المحفظة للبنوك عینة الدراسة: الفرع الثالث

درجة االرتباط بین عوائد كل أنواع القروض التي تقدمها البنوك، ویستعمل هذا یقیس معامل االرتباط 

البنك على التنویع بین القروض أو األوراق المالیة، وتم االستعانة ببرنامج المعامل لمعرفة مدى قدرة 

)SPSS.20 ( للحصول على النتائج وهي موضحة في الملحق رقم)ویمكن تلخیصها كمایلي)3 ،:  

كلها ) Sig(مستوى الداللة اإلحصائیة : وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة بالنسبة للبنك الوطني الجزائري

  .بین عوائد القروض التي قدمها البنك إحصائیة، أي أنه ال توجد عالقة ذات داللة 0.05أكبر من 

المدعمة من بین عوائد القروض ) Sig( وجدنا أن مستوى العالقة: بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري

توجد عالقة ذات ، ومنه فإنه 0.01، أي أقل من 0.007بلغ طرف الدولة وبین عوائد القروض العقاریة 

 .%85 العالقة لمعامل االرتباط بیرسون طردیة، وبلغت قوةداللة إحصائیة 

  قیاس أداء محفظة قروض البنوك التجاریة محل الدراسة: المطلب الثالث

لقیاس أداء المحفظة یتم اإلستعانة بمؤشر شارب الذي یعتمد على النسبة بین فرق عائدي المحفظة 

من المخاطر، وبین اإلنحراف المعیاري لعائد المحفظة، ویمكن حساب أداءها كما وعائد القروض الخالیة 

   :یلي

   
Sp :مؤشر شارب  

Ȓp :متوسط معدل عائد المحفظة  

Ȓf :متوسط معدل العائد الخالي من المخاطرة  

�p :مخاطر المحفظة.  

)Ȓp- Rf :(تمثل المكافأة أو العالوة.  
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  )BNA،CPA،BADR،CNEP( لقیاس أداء محفظة مؤشر شارب ):25( الجدول رقم

CNEP BADR CPA BNA    

 مؤشر شارب 1.09 1.76 1.37 0.83

  )24(رقم  من إعداد الباحثة باالستعانة بالجدول: المصدر

لكل البنوك التجاریة محل الدراسة وهو المعدل % 2معدل العائد الخالي من المخاطرة بلغ متوسط 

  . الثابت والمضمون الذي تحصل علیه البنوك التجاریة عند شرائها ألذون الخزانة

كان األفضل من بین أداء ، و %176بمعدل  یتضح من الجدول أن أداء بنك القرض الشعبي الجزائري

بمعدل  م البنك الوطني الجزائري، ث%137بمعدل  البنوك األخرى ویلیه بنك الفالحة والتنمیة الریفیة

  .%83بمعدل  الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط، وأخیرا 109%
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  تحلیل مؤشرات قیاس األداء المالي للبنوك عینة الدراسة :المبحث الثالث

تركز مخططات إدارة األصول والخصوم في البنوك على مجاالت القرار التي تؤثر بشكل مباشر على 

في تحقیق أكبر عائد دون الوقوع في مخاطر  التناقضبكما تتمیز هذه العالقة عالقـة عائـد البنك بمخاطرته، 

القرار التي تؤثر على هذه  وعلیه فإن مجاالت، السیولة أو مخاطر اإلفالس أو فقدان العالقة مع المودعین

العالقـة تتمثـل أساسا في مجاالت إدارة الـسیولة، وسیاسـات االسـتثمار، ومحفظة القروض، وٕادارة االلتزامات 

إدارة هذه العالقة بشكل ف ،بنكیةورأس المال، وحساسیة معدل الفائدة، وكلها تمثل مجاالت مخاطرة لإلدارة ال

هو بمثابة المرآة العاكسة  البنككما أن تقییم أداء  ،البنك في تحقیق أهدافهكفء هو الـضامن السـتمرار 

في الحاضر وفي  البنكن نتـائج عملیة التقییم تشكل قاعدة للحكم علـى أداء أو  إدارته،لمزایا وعیوب 

  .المستقبل

وتطبیق ذلك على یتناول هذا المبحث كیفیة استخدام البیانات والمعطیات المالیة في تقییم أداء البنوك، 

قوائمهـا الحسابات المتعلقة بمجموعة من البنـوك التجاریة العمومیة الجزائریة بوكاالت بسكرة، باسـتخدام 

وتوضیح العالقة المتبادلة بین ربحیة البنوك ومخاطرها،  ،)المیزانیـة وجــدول حسابات النتائج(المالیـة 

  . نة أداء هذه البنوك فیما بینهاباإلضافة إلى مؤشرات السیولة والتوظیف ثم مقار 

  مؤشرات قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من حیث السیولة : المطلب األول

قبل التطرق لمؤشرات تقییم األداء نستعرض بعض القوانین واألطر التشریعیة التي تم إصدارها لتطبیق 

  :المعاییر االحترازیة في الجزائر المتعلقة بتقییم األداء

  الجزائر بتطویر وسائل الرقابة االحترازیة الشاملة في شكل متابعات للبنوك بواسطة مؤشرات قام بنك

التي تمس مستوى األموال ) 11(صالبة النظام البنكي، ویتعلق األمر بالمؤشرات الموجزة اإلحدى عشر 

كما تم  ،وطبیعة القروض الموزعة وتصنیفها ومستوى المؤونات المشكلة لها ،)نسبة المالءة(الخاصة 

إدماج نسبة السیولة العامة فضال عن مجموع مؤشرات مردودیة البنوك العمومیة والخاصة، وقام بنك 

المكلفة بمتابعة إعداد  اإلدارةالجزائر بإنشاء لجنتین، األولى هي لجنة االستقرار المالي، والثانیة هي لجنة 

  1.وك والمؤسسات المالیةاإلطار التنظیمي المتعلق بالنظام المحاسبي المالي في البن

الخاص بالحد األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  2004مارس  04الصادر في  01 – 04القانون رقم  - 

 500 حدد الحد األدنى لرأسمال البنوك بـ 1990المالیة التي تنشط داخل الجزائر، فقانون المالیة لسنة 

 2.5بـ 2004لیون دج للمؤسسات المالیة، بینما حدد الحد األدنى لرأس المال سنة م 10لیون دج، وبـ م

ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة، فكل مؤسسة ال تخضع لهذه الشروط سوف  500ملیار دج للبنوك، و

                                                
  13:، ص2012 تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائر،بنك الجزائر،  1
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والذي یهدف إلى  2008دیسمبر  23لمؤرخ في ا 08-04ینزع منها اإلعتماد، وبعده جاء نظام رقم 

د األدنى لرأس المال الذي یجب أن توفره البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، والذي تحدید الح

بالنسبة للبنوك، ویساوي على األقل ) دج10.000.000.000 (دج یساوي على األقل عشرة مالییر 

  1.بالنسبة للمؤسسات المالیة) دج3.500.000.000 (دج ثالثة مالییر وخمسمائة ملیون 

المتعلق بالمراقبة الداخلیة للبنوك  08-  11أصدر بنك الجزائر التنظیم رقم  28/11/2011بتاریخ  - 

،إال أنه یشیر هذه  2002لسنة  03-  02عن التنظیم رقم  سات المالیة، وهو ال یختلف كثیراوالمؤس

زء من المرة بوضوح إلى أن مخـاطر سعر الفائدة جزء من مخاطر السوق، وأن األحداث الخارجیة ج

مخاطر التشغیل، ویوضح بشكل أكبر طـرق قیاس كال النوعین من المخاطر، ولكن دون صدور تعلیمة 

یشیر هذا التنظیم في األخیر إلى أنه یلغي و  ،تفصیلیة تدرجهما ضمن حساب نسبة كفایة رأس المال

لیة للبنوك والمتضـمن المراقبة الداخ 14/11/2002الصـادر بتـاریخ  03-  02أحكام التنظیم رقم 

 2.في هذا الجانب II والمؤسسات المالیة، والذي یعتبر مسایرة التفاقیة بازل

 المتضمن نسب المالءة المطبقة على البنوك 2014فیفري  16لمؤرخ في ا 01- 14نظام رقم  - 

والمؤسسات المالیة، والذي جاء توافقا مع مقررات لجنة بازل فیما یخص تطبیق معیار كفایة رأسمال 

، فقد ألزم بنك الجزائر جمیع البنوك والمؤسسات 3)إتفاق بازل 2010 (بالبنوك الذي أصدرته اللجنة سنة 

أو مجمع معدل أدنى  المالیة التي تمارس نشاطها في الجزائر باحترام بصفة مستمرة على أساس فردي

ین معامل أموالها الخاصة القانونیة من جهة ومجموع مخاطر القرض والمخاطر ب 9.5%للمالءة قدره 

 2014كتوبر أ 1ومخاطر السوق المرجحة من جهة أخرى، وذلك ابتداء من  )التشغیلیة( العملیاتیة

 3:وتعطى نسبة المالءة بالعالقة التالیة

  9.5 ≥المرجحة ) ض، العملیاتیة، السوقو القر ( مجموع المخاطر ÷األموال الخاصة القانونیة 

نسبة المالءة المالیة ورفع النسبة  III فمن خالل النسبة یتضح لنا أن بنك الجزائر أخذ مـن بازل

تتكون األموال الخاصة قل، حیث أكما تنص علیه االتفاقیة لكن بنسبة % 10.5اإلجمالیة ولكن لیس إلى 

واألموال الخاصة ) األساسیة(تدخل في حساب هذه النسبة من األموال الخاصة القاعدیة القانونیة التي 

 2014یفري ف 16المؤرخ في  14- 1من نظام بنك الجزائر رقم ) 9(التكمیلیة، حیث حددت المادة التاسعة 

                                                
، المتضمن الحد األدنى 2008یسمبر د 23الموافق لـ  1429و الحجة ذ 25المؤرخ في  08-04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، األمر رقم  1

  .3:، ص2008یسمبر د 24الصادر بتاریخ  72:، العدد45:لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، السنة
؟، المجلة الجزائریة للتنمیة تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، أي دور لبنك الجزائر، یديآدم حد، سلیمان ناصر 2

  22: ص، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 2015جوان  02اإلقتصادیة، عدد 
، مجلة البشائر االقتصادیة، العدد الثالث ،جوان االحترازیة لبنك الجزائرفي عملیة اتخاذ قرار ضبط المعاییر  3أثر مقررات بازل بودالي مخطار،  3

   38:، جامعة طاهري، بشار، الجزائر، ص2017
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سبة ساب نعناصر كل من األموال الخاصة القاعدیة واألموال الخاصة التكمیلیة التي تأخذ باالعتبار في ح

   .المالء

تجدر اإلشارة إلى أن األموال الخاصة التكمیلیة ال یمكن أن تدخل في حساب األموال الخاصة القانونیة 

وأن السندات المرتبطة التي تدخل في حساب األموال الخاصة  ،مبلغ األموال الخاصة القاعدیة إال في حدود

  1:في النسبة أنویشترط  ال الخاصة القاعدیةمن األمو  %50التكمیلیة ال یمكن أخذها إال في حدود 

  یةالسوقالمخاطر التشغیل و ومخاطر  ،تغطي األموال الخاصة القاعدیة كال من مخاطر االئتمان 

  .على األقل7%بواقع 

   من  %2,5تشكل البنوك والمؤسسات المالیة محفظة أمان تتكون من أموال خاصة قاعدیة تغطي

  .مخاطرها المرجحة

   وبنك الجزائر بالنسب المذكورة أعاله بنكیةأشهر للجنة ال) 3(تصرح البنوك والمؤسسات المالیة كل.   

واجهه مشاكل وصعوبات قد تؤثر على نتائج مهمته منها لى أن القائم بعملیة التقییم قد یتجدر اإلشارة إ

   2:على سبیل المثال

 اختالف المعاییر القانونیة والمحاسبیة لترتیب البیانات المالیة بین البنوك؛  - 

 في تقاریرهم وبیاناتهم؛  البنوكممارسة قدر كبیر من التحفظ من طرف مدراء  - 

  .تزاید نشاطات خارج المیزانیة والتي كثیرا ما تشكل مجاال لعدم التحكم والسیطرة  - 

إقتصــاد الســوق وتحســین أدائهــا وخــدماتها البنكیــة أقــر بنــك الجزائــر جــل دخــول البنــوك الجزائریــة أمــن و 

مــن قــانون النقــد والقــرض جمیــع المعــاییر الواجــب إحترامهــا مــن قبــل كــل بنــك وتتمثــل  92بموجــب المــادة رقــم 

  3:في

  ؛نسب السیولة - 

 ؛نسب األموال الخاصة إلى اإللتزامات المقدمة لكل مدین - 

 ؛واالستخداماتالنسب مع الودائع  - 

  ؛تعمال األموال الخاصةإس - 

 ؛توظیفات الخزینة - 

  .المخاطر بشكل عام - 

  

                                                
، المتضمن نسب المالءة 2014فبرایر  16الموافق لـ  1435بیع الثاني ر  10المؤرخ في  01-14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم  1

  .28- 21:، ص ص2014بتمبر س 25الصادر بتاریخ  56: ، العدد51:المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، السنة
، مجلـة الباحـث ، 2000 -  1994تقییم أداء المؤسسات المصرفیة، دراسة حالة لمجموعة من البنوك الجزائریة خالل الفتـرة محمد جموعي قریشي،  2

  90: ، ص2004، 03رقلة، عدد جامعة و 
  36:بودالي مخطار، مرجع سابق، ص 3
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  مؤشر السیولة العامة: الفرع األول

والمتضـمن تعریـف وقیاس وتسییر  24/5/2011بتاریخ  04-  11أصدر بنك الجزائر التنظیم رقم 

فـي األجل على األقل % 100ورقابة خطر السیولة، وأوجب فیه على البنوك وضع نسبة سیولة مساویة لـ 

القصیر، كما أوجب علیها وضع مؤشرات تسمح بقیاس وتسـییر ومراقبة السیولة، واعتبرها ضمن مؤشرات 

یجب أن تلتزم بها البنوك الجزائریة، وتعرف مؤشر السیولة العامة و وتم توضیح مكونات ، 1الحیطة والحذر

وعناصر الخصوم القصیرة األجل، هذه النسبة بالعالقة بین عناصر األصول السائلة في األجل القصیر 

  2:وتهدف هذه النسبة إلى

  .ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالیة على دفع الودائع ألصحابها في أیة لحظة - 

قیـــاس ومتابعـــة خطـــر عـــدم الســـیولة للبنـــوك والمؤسســـات المالیـــة بحیـــث تكـــون هـــذه األخیـــرة  - 

 .مستعدة لتسدید دیونها في آجال إستحقاقها

 .وك والمؤسسات المالیة على تقدیم القروضضمان قدرة البن - 

 .تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحیح وضعیة خزینة البنوك والمؤسسات المالیة - 

  :وتحسب نسبة السیولة العامة من خالل العالقة التالیة

      =نسبة السیولة 

  :وتحدد العناصر المكونة لهذه النسبة وفق الجدول التالي

  مكونات نسبة السیولة العامة): 26( الجدول رقم

 القصيراألصول السائلة في األجل  %المعامل  الخصوم المستحقة في األجل القصير %المعامل 

100 

ديون مستحقة للمؤسسات املالية قصرية 

 100 األجل

البنك املركزي، احلساب الصندوق، 

 . اجلاري الربيدي

 سندات اخلزينة 100 :إىلحسابات الزبائن وتقسم 

 )احملليني واألجانب( حسابات البنك لدى املراسلني  100 حساب االدخار 20

 حسابات مدينون  7 حسابات حتت الطلب للعمالء 30

 خصم أوراق التجارية 50 قل من شهرأ: ألجل 70

 تسبيقات على حسابات ألجل وسندات الصندوق 85 قل من شهرأ: سندات الصندوق 70

 أسهم 50 حسابات مستحقة للقبض 100

 سندات  70

 حمفظة أوراق التسديد 100

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

  1990أفریل  14المؤرخ في  90/10قانون النقد والقرض  من 92المادة 

                                                
  23:آدم حدیدي، مرجع سابق، ص، سلیمان ناصر 1
كـلــیة الـعــلــوم االقتصادیة وعــلــوم  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة،، معاییـر تقییم األداء المصرفي ومـوقـع البـنـوك الجزائریـة منـها ،كواح كریمة 2

ــــر، ــزائــ ـــامـعــة الجـ ــســییر، جــ    122: ، ص2004/2005 التـ

األصول السائلة في األجل القصیر                                        
% 100                          الخصوم المستحقة في األجل القصیر             
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ث یــتم حســابها علــى مســتوى یــتــم توضــیح كیفیــة حســاب معــدل الســیولة العامــة ومكونــات هــذه النســبة، ح

- 2007( المدیریة العامة للبنك الرئیسي وتعذر علینا حسابها على مستوى وكاالت بسكرة خالل فتـرة الدراسـة

یــات واألرقــام الخاصــة بحســاب هــذه النســبة، وعمومــا كلمــا كانــت النســبة أكبــر لعــدم تــوفر كــل المعط، )2017

  .لما دل ذلك على توفر السیولة في البنكك ،%100من 

  مؤشر األصول السائلة إلى الودائع: الفرع الثاني

التي بحوزة البنوك لتلبیة طلبات الودائع، أي مدى قدرة  األصول السائلةتبین هذه النسبة مدى قدرة 

سحب المودعین لودائعهم باالعتماد على األصول السائلة، والجدول التالي یوضح تطور هذه النسبة خالل 

  ):2017- 2007(فترة الدراسة 

  الودائع إلى مؤشر األصول السائلة): 27( الجدول رقم

CNEP BNA BADR CPA  

0.0006 0.0015 0.0163 - 2007 

0.0009 0.0013 0.0186 - 2008 

0.0327 0.0012 0.0160 - 2009 

0.0258 0.0033 0.0117 - 2010 

0.0004 0.0365 0.0053 0.0263 2011 

0.0014 0.0276 0.0078 0.0260 2012 

0.0017 0.0192 0.0030 0.0440 2013 

0.0064 0.0193 0.0113 0.0431 2014 

0.0002 0.0125 0.0202 0.0098 2015 

0.0015 0.1707 0.0214 0.0449 2016 

0.0030 0.0451 0.0200 0.0106 2017 

 المتوسط 0.0292 0.0138 0.031 0.0068

  )4(الملحق رقم في  الموضحةالمعطیات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

أن مؤشر األصول السائلة إلى إجمالي الودائع یأخذ معدالت ) 27( یتضح من خالل الجدول رقم

متفاوتة ومتقاربة في نفس الوقت وهذا بالنسبة لكل بنك، وعموما بلغ متوسط المؤشر لدى البنوك عینة 

  : الدراسة بالترتیب كما یلي

 %2.9القرض الشعبي الجزائري  ، بینما%3.1لدى البنك الوطني الجزائري بلغ متوسط المؤشر 

بلغ متوسط المعدل في بنك الفالحة والتنمیة  في حینخالل فترة الدراسة،  %4،%1والمعدل یتراوج بین 

  . لدى الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط %0.6، و%1.3الریفیة 
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هو األكثر أمانا من حیث توفر السیولة في األجل  CPAو BNAیتضح من التحلیل السابق أن بنك 

  .حال طلب المودعین لودائعهمالقصیر وهذا في 

 الودائع إجماليإلى  تحت الطلبالودائع  معدل: الفرع الثالث

إلى إجمالي الودائـع للبنـوك عینـة الدراسـة خـالل الفتـرة  تحت الطلبیوضح الجدول الموالي نسبة الودائع 

)2007 -2017.(  

  إلى إجمالي الودائع تحت الطلبالودائع  معدل): 28( الجدول رقم

CNEP BADR CPA BNA 

0.02 0.70 - 0.54 2007 

0.14 0.85 - 0.54 2008 

0.18 0.84 - 0.60 2009 

0.26 0.80 - 0.75 2010 

0.32 0.56 0.73 0.67 2011 

0.23 0.60 0.58 0.73 2012 

0.32 0.60 0.77 0.68 2013 

0.35 0.61 0.79 0.75 2014 

0.32 0.60 0.89 0.84 2015 

0.33 0.74 0.58 0.73 2016 

0.49 0.80 0.62 0.69 2017 

 المتوسط 0.68 0.71 0.70 0.27

  )4( الملحق رقمالمعطیات الموضحة في من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

التي  ت الطلبحتأن البنوك عینة الدراسة تستحوذ على نسب عالیة من الودائع ) 28( یبین الجدول رقم

 ،الودائع إجمالي النصف من لیها، فقد تجاوزتتستحق عند الطلب مقارنة بإجمالي الودائع المتحصل ع

تحت ن متوسط نسبة الودائع إبالتقلب والسحب المتكرر، وبتحلیلنا للجدول ف تحت الطلبوتتمیز الودائع 

، %70، %71: متقارب جدا بلغ على التوالي)  CPA،BADR،BNA(في  إلى إجمالي الودائع الطلب

 تحت الطلبغلب ودائعه هي ودائع لیست أویبین أن البنك  ،%27بلغ المؤشر  CNEP، ماعدا بنك 68%

كما یعود السبب لعدم استحواذ هذا البنك  ،وبإمكانه استخدامها في األنشطة ذات اآلجال المتوسطة والطویلة

عتباره وكونه بنك توفیر وادخار وهذا ما یستلزم استقباله واحتفاظه بودائع ال تحت الطلبللودائع لنسب كبیرة 

  .توفیر ذات معدالت فائدة متغیرة
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  مؤشرات قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من حیث مستوى توظیف األموال: المطلب الثاني

  :تنقسم مؤشرات توظیف موارد البنوك التجاریة إلى عدة وأنواع تتمثل في

 مؤشر إقراض الودائع : الفرع األول

یعتبـــر هـــذا المعـــدل المقـــدار الـــذي تـــم اســـتخدامه مـــن الودائـــع فـــي تمویـــل مختلـــف األنشـــطة اإلقراضـــیة، 

  :ویتم قیاس المؤشر كمایلي باعتبار القروض المصدر الرئیسي للربح،

  الودائع ÷ القروض ) =%( إقراض الودائع مؤشر

  الودائع إلى مؤشر القروض): 29( الجدول رقم

CNEP BADR CPA BNA السنوات 

0.0064 0.1433 - 0.1349 2007 

0.0180 0.0624 - 0.1718 2008 

0.0627 0.1713 - 0.1630 2009 

0.0998 0.2043 - 0.1029 2010 

0.1505 0.1406 0.8343 0.2071 2011 

0.1920 0.1796 1.5651 0.2196 2012 

0.1279 0.2435 1.2694 0.3135 2013 

0.1471 0.3559 2.4853 0.2952 2014 

0.1088 0.4231 1.8907 0.2220 2015 

0.0802 0.4702 3.5282 0.3980 2016 

0.1948 0.4873 5.9270 0.3772 2017 

 المتوسط 0.2368 2.5000 0.2620 0.1080

  ) 4(الملحق رقم  في موضحةالمعطیات العلى من إعداد الباحثة باالعتماد : المصدر

 قروض باستخدام مختلفالسة تقوم بمنح البنوك عینة الدراأن بالنظر إلى الجدول أعاله یتبین لنا 

  .الودائع التي تستقبلها بمعدالت متفاوتة والمؤشرات كلها في ارتفاع متزاید من سنة إلى أخرى

ینعكس على  هذاویتضح لنا أن القرض الشعبي الجزائري قدم قروض بأضعاف ما لدیه من الودائع و 

، أما باقي البنوك فقد كان متوسط المؤشر بالنسبة لــ %250ارتفاع ربحیته حیث بلغ متوسط المؤشر

)BADR ،BNA ،CNEP ( أي أن  ،، وتعتبر معدالت منخفضة جدا%10، %23، %26على التوالي

  . هذه البنوك لم تستخدم نسب كبیرة من ودائعها في منح القروض
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 التوظیفات طویلة األجل مؤشر: الفرع الثاني

هناك نظریتان خاصتان بطبیعة استثمارات البنك، األولى أن تكون غالبیة استثمارات البنك من النوع 

القصیر األجل لعدم تعریض البنك لمخاطر التوقف عن رد قیمة الودائع إذا ما طلبت بالكامل، والثانیة 

ن استرداد ودائعهم حتى في أسوأ الظروف، ومن ثم تستند على أن المودعین كلهم لن یتقدموا للبنك طالبی

وقد دلت التجارب على ثبات جزء كبیر  ،یمكن للبنك أن یوجه جزءا من أمواله ناحیة التوظیف طویل األجل

 ویمكن قیاس، من الودائع ودوام بقائها لدى البنك وبالذات الودائع بإخطار والودائع ألجل وودائع التوفیر

 التي توظیفات الطویلة والودائع اآلجلةتمویل الطویل األجل عن طریق العالقة بین الال فيمساهمة البنك 

  :ب هذه النسبة على النحو التاليتتمیز بالثبات، وتحس

  الموارد طویلة األجل ÷التوظیفات طویلة األجل =  )%(مؤشر التوظیفات طویلة األجل

  :المواليالجدول وتم حساب المؤشر للبنوك عینة الدراسة في 

  مؤشر التوظیفات طویلة األجل): 30( الجدول رقم

BNA BADR CPA CNEP  

0.036 0.445  - 0.007 2007 

0.032 0.308  - 0.021 2008 

0.104 0.562  - 0.077 2009 

0.401 1.030  - 0.135 2010 

0.421 0.171 0.329 0.223 2011 

0.771 0.292 0.277 0.251 2012 

0.997 0.365 0.185 0.190 2013 

1.205 0.640 0.085 0.228 2014 

1.306 1.738 0.058 0.161 2015 

1.243 1.446 0.117 0.120 2016 

1.037 1.731 0.063 0.384 2017 

 المتوسط 0.163 0.159 0.794 0.687

  )4(في الملحق رقم  الموضحةمن إعداد الباحثة باالعتماد على المعطیات : المصدر      

  أن مؤشر التوظیفات طویلة األجل یختلف عند البنوك عینة الدراسة) 30(الجدول رقم  یتضح لنا من

، وقـد شـهد %16مـا یقـارب  )2017- 2011(بلغ متوسط المؤشر للفتـرة  :بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري

ســـنة  %6 إلـــىوانخفـــض  2011ســـنة  %32انخفـــاض تـــدریجي مـــن ســـنة ألخـــرى لهـــذه الفتـــرة، حیـــث كـــان 

 القصـیرفي توظیفاته الطویلة األجل على الودائع ذات االستحقاق  اعتمدالبنك  على أنیدل هذا و ، 2017

  .األجل
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ودائــع الطویلــة توضــح األرقــام التــي تــم حســابها أن البنــك یعتمــد علــى ال :بالنســبة للبنــك الــوطني الجزائــري

، %68أكثر من ) 2017- 2007(في منح القروض الطویلة األجل، فقد بلغ متوسط المؤشر للفترة األجل 

 2015ســنة  %130 بنسـبةارتفـع  2007 نةســ %3حیـث شـهد ارتفـاع واضــح مـن سـنة ألخــرى فبعـدما كـان 

  .%103وانخفض بشكل طفیف إلى 

بشــكل كبیــر فــي مــنح  األجــل ةاعتمــد البنــك علــى الودائــع الطویلــ: بالنســبة لبنــك الفالحــة والتنمیــة الریفیــة

وهي نسبة مقبولة جدا، ) 2017- 2007(للفترة  %80یقارب  المتوسط ما ، فقد بلغاألجلالقروض الطویلة 

 2011انخفـاض لـه سـنة  نخفاض خالل هذه الفترة وكـان أدنـىغیر أن المؤشر شهد تذبذب بین االرتفاع واال

  .2017، 2016سنتي % 173ارتفاع له بمعدل  ىعل، وأ%17بمعدل 

فـي  األجـللـم یعتمـد البنـك بشـكل كبیـر علـى الودائـع الطویلـة : بالنسبة للصندوق الوطني للتـوفیر واالحتیـاط

وهـــي نســـبة %16مـــا یقـــارب ) 2017- 2007(وبلـــغ متوســـط المؤشـــر للفتـــرة  األجـــلمـــنح القـــروض الطویلـــة 

   .األجلقاق الطویل حودائعه ذات االست بإجماليضئیلة جدا مقارنة 

توصلنا أن بنك الفالحة  عینة الدراسة فإننامن خالل تحلیلنا لمؤشر التوظیفات الطویلة األجل للبنوك 

ویلیه البنك  ،الریفیة هو أكثر البنوك استخداما لودائعه الطویلة األجل في منح القروض الطویلة والتنمیة

ویمكن القول أن المؤشر لهذین البنكین مقبول جدا، أما القرض الشعبي الجزائري  الوطني الجزائري،

   .منخفضة جدا وغیر مقبولة حتیاط فكانت النسبي للتوفیر واالوالصندوق الوطن

 مؤشرات قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من حیث الربحیة : المطلب الثالث

تنظر اإلدارة إلى األرباح كأحد العناصر الهامة لضمان اسـتمراریة أداء البنـك، فهـي تتـأثر بشـكل مباشـر 

مؤشـــرات وتـــم اختیـــار مؤشـــرین لتـــوفر المعطیـــات هنـــاك عـــدة ولمعرفـــة ربحیـــة البنـــك  ،بمـــدى جـــودة األصـــول

  .ها وهي معدل هامش الربح، ومعدل العائد على الودائعبحساب الخاصة

  

  معدل هامش الربح : األولالفرع 

هـذه الصـیغة توضـح مصـدر األداء  ،یعكس مؤشر هامش الربح مدى الكفاءة فـي إدارة ومراقبـة التكـالیف

أكثـر كفـاءة  أنـه مرتفـع فیكـون سـبب ذلـك قق البنك عائـد علـى األصـولاألفضل أو األداء السیئ، فمثال إذا ح

  .في التحكم ومراقبة التكالیف وهو ما یعكسه مؤشر هامش الربح المرتفع

  :یحسب بالعالقة التالیة

  إجمالي اإلیرادات÷ الدخل الصافي )= %(معدل هامش الربح 

  .)2017- 2007(الدراسة خالل الفترة والجدول الموالي یوضح نسب معدل هامش الربح للبنوك عینة 
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  معدل هامش الربح ):31( الجدول رقم

CNEP BADR BNA CPA  

-11.45 -0.16 0.06  - 2007 

-14.32 -0.53 0.84  - 2008 

-3.96 -0.18 0.20  - 2009 

-1.42 -0.17 0.06  - 2010 

-0.42 0.04 0.74 0.96 2011 

0.10 0.61 0.87 0.94 2012 

0.22 0.63 0.74 0.92 2013 

-1.59 0.64 0.79 0.98 2014 

0.41 0.70 0.76 0.95 2015 

0.41 0.82 0.83 0.98 2016 

0.36 0.87 0.87 0.98 2017 

 المتوسط 0.96 0.61 0.30 2.88-

  )4( الملحق رقم في الموضحةالمعطیات من إعداد الباحثة باالعتماد : المصدر

عینـة الدراسـة، فنجـد العمومیـة  یختلـف بـین البنـوكیتضح لنا من الجدول السابق أن معدل هـامش الـربح 

حقـق لكـل سـنوات الدراسـة، أي أنـه تهـا مراقبو تكالیفـه فـي  البنوك تحكمـاهو أكثر القرض الشعبي الجزائري أن 

كمـا حقـق البنـك الـوطني الجزائـري  ،%96معـدل  مقارنة بباقي البنـوك ووصـل المتوسـط الحسـابي أداء أفضل

ـــــول جـــــداأداء  ـــــي  ،%61بمتوســـــط حســـــابي قـــــدره  مقب والمالحـــــظ مـــــن الجـــــدول أن المعـــــدل كـــــان مرتفـــــع ف

- 2007(، لكنه حقق أداء مـنخفض وغیـر مقبـول فـي سـنوات %70بمعدل یفوق ) 2017- 2011(السنوات

ممـا انعكـس علـى النتیجـة  اللویرجع السبب في ارتفاع تكالیف الموظفین وتكـالیف االسـتغ) 2010 - 2009

وفیمــا یخــص بنــك الفالحــة والتنمیــة الریفیــة فكــان أداؤه مــنخفض وبلــغ المتوســط الحســابي لــه معــدل  ،الصــافیة

، %70 بمعدالت تفوق) 2017- 2012( في التحكم في تكالیفه في السنوات هكفاءت، وهذا بالرغم من 30%

 ،)2010- 2007(ونتیجــة صــافیة ســالبة للســنوات  خســارةویرجــع انخفــاض المتوســط الحســابي لتحقیــق البنــك 

هـامش ربـح سـلبي فـي كـل سـنوات  والـذي حقـقسـيء  هؤ أما الصندوق الـوطني للتـوفیر واالحتیـاط فقـد كـان أدا

  .الدراسة تقریبا
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  معدل العائد على الودائع: الثانيالفرع 

 إجمالي الودائع التي بحوزته،مدى قدرة البنك على تولید األرباح من  العائد على الودائعیعكس معدل 

دفع الضرائب ویحسب  قبل أو بعدویقیس نصیب كل وحدة من وحدات الودائع من صافي الربح المحقق 

  :بالعالقة التالیة

  الودائع بأنواعها÷ الضریبة  قبلصافي الربح )= %(معدل العائد على الودائع                 

  :للبنوك األربعة عینة الدراسة) 2017- 2007(فترة لاوالجدول التالي یوضح قیم المؤشر خالل 

  العائد على الودائعمعدل  ):32(الجدول رقم 

CNEP BADR BNA CPA  

-0.004 -0.002 0.000  - 2007 

-0.010 -0.005 0.019  - 2008 

-0.013 -0.002 0.003  - 2009 

-0.010 -0.002 0.000  - 2010 

-0.005 0.000 0.006 0.044 2011 

0.002 0.010 0.014 0.072 2012 

0.006 0.012 0.001 0.059 2013 

-0.010 0.013 0.015 0.114 2014 

0.015 0.015 0.008 0.087 2015 

0.020 0.027 0.020 0.263 2016 

0.015 0.017 0.013 0.186 2017 

 المتوسط 0.118 0.009 0.008 0.001

  .)4(الملحق رقم في  الموضحةالمعطیات من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

خـالل  ودائعهـایتضح من الجدول أعاله أن البنوك األربعة عینة الدراسة حققت إیـرادات معتبـرة جـدا مـن 

- 2014(للفتــرة  فبالنســبة للقــرض الشــعبي الجزائــري حقــق معــدالت متزایــدة نوعــا مــا ،)2017- 2007(فتـرة ال

ع الودائــع معـا مـن سـنة ألخـرى، وســجل المعـدل انخفاضـا كبیـرا فــي الرتفـاع النتیجـة الصـافیة وارتفـا، )2017

  .وهذا راجع النخفاض النتیجة الصافیة بالرغم من ارتفاع الودائع 2013، 2011لسنتي 

والصـندوق الـوطني بنك الفالحـة والتنمیـة الریفیـة و  لبنك الوطني الجزائريا(أما باقي البنوك عینة الدراسة 

بمتوســط  ةهـم وكانـت المعــدالت متقاربـودائع إجمــاليمعـدالت عائــد مرتفعـة علـى  والــم یحققـ للتـوفیر واالحتیـاط

، والسبب هو أن هـذه البنـوك حققـت نتیجـة صـافیة سـالبة فـي السـنوات األولـى مـن فتـرة %0.8حسابي یقدر بـ

  .غم من االرتفاع الكبیر للودائع بمختلف أنواعهار الدراسة وهذا بال
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هـــو األفضـــل أداءا مـــن حیـــث تحقیـــق كـــل دج مـــن القـــرض الشـــعبي الجزائـــري عمومـــا یمكـــن القـــول أن و 

  .خالل فترة دراستنا وهذا مقارنة ببقیة البنوك دفع الضرائب قبلمن صافي الربح المحقق الودائع 

  قیاس مخاطرة البنوك بواسطة المؤشرات المالیة: المطلب الرابع

تعــرض لهــا البنــوك التجاریــة الجزائریــة محــل تــم اختیــار مجموعــة مــن المؤشــرات لقیــاس المخــاطر التــي ت

  : دراستنا وتتمثل هذه المؤشرات فیمایلي

  قیاس مخاطر القروض: الفرع األول

تم اختیار مؤشرین لقیاس مخاطر القروض المقدمة مـن قبـل البنـوك العمومیـة عینـة دراسـتنا وتمثلـت فـي 

  .البنكيومعدل مخصصات التعثر  البنكيمعدل التعثر 

  البنكيمعدل التعثر : أوال

لبنــوك والمؤسســات مــن القواعــد التنظیمیــة التحوطیــة لتصــنیف الــدیون والمخصصــات جــزء مهــم  یعتبــر

المتعلقـة بتحدیـد القواعـد  1994نـوفمبر  29لــ  94- 74من التعلیمـة  17فبموجب المادة المالیة في الجزائر، 

اء نظــام تصــنیف الــدیون یعتمــد علــى أســاس القــدرة علــى االحترازیــة إلدارة البنــوك والمؤسســات المالیــة، تــم إنشــ

  1:الوفاء ویمكن التمییز بین نوعین من الدیون

 Les créances courantes: جاریةالدیون ال .1

، %3نسـبة مؤونـة بوتخصـص لهـذه الـدیون  فـي آجالهـا المحـددةمضـمونة التغطیـة الدیون التي تكون هي 

  :بالفئات التالیة ترتبطو 

  الخ؛...المالیة، دولة، خزینة، شركات التأمیندیون المؤسسات  

 دیون بضمان ودائع لدى البنك.  

  Les créance classées :دیون مصنفة .2

 :إلىوتنقسم  ،فیه اشكوكفي اآلجال المحددة لها مهي الدیون التي یكون استرداد القرض 

 الـدیون ذات مشـكل محتمـل: Les créance a problèmes potentiels ، هـي الـدیون و

تشــهد  أنوالتـي یمكـن  أشـهر وتغطیتهـا مضـمونة، 6 إلــىأشـهر  3یحتمـل تـأخر سـدادها مـن  التـي

مؤونـة ، ویخصـص لهـا المؤسساتوتنتج عن صعوبات مؤقتة تواجهها  في استردادها معقول تأخر

 .%30نسبة ب

 دیـون جـد خطـرة :Les créance très risquées :ي الـدیون التـي یكـون االسـترداد فیهـا هـ

  %50 مؤونة تصل إلى أشهر إلى سنة، ویخصص لها 6 مؤكدة، والتأخیر یكون منغیر 

                                                
  291:بركات سارة، مرجع سابق، ص 1
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 الــدیون المتعثــرة :Les créance compromise :ومــع ذلــك فــإن خســائر للبنــك ثــلتم ،

خصـص لهـا تستنفذ جمیع الحلول الممكنة الستردادها، كمـا یجـب أن ی أنالمؤسسات المالیة یجب 

  .%100إلى مؤونة تصل 

إلـى إجمـالي القـروض وحسـب  و كما تسمى الدیون المتعثرةأ حساب نسبة الدیون غیر العاملة یمكنكما 

  10.1%یتعدى هذا المؤشر  المعاییر العامة فإنه یجب أن ال

وفــق العالقـــة  - كــل القــروض المتعثــرة أو المشــكوك فــي تحصــیلها-  البنكــيیــتم حســاب معــدل التعثــر 

  :التالیة

  محفظة القروض ÷ المشكوك في تحصیلهاالقروض = البنكيمعدل التعثر 

  .)2017- 2007( خالل الفترة النتائج المتوصل إلیهالجدول التالي ایبین 

 البنكيمعدل التعثر ): 33( الجدول رقم

CNEP BADR CPA BNA السنوات 

0 0.22 _ 0.12 2007 

0.08 0.21 _ 0.10 2008 

0.24 0.25 _ 0.10 2009 

0.01 0.20 _ 0.12 2010 

0.02 0.19 0.25 0.06 2011 

0.01 0.27 0.27 0.10 2012 

0.04 0.21 0.18 0.04 2013 

0.04 0.13 0.09 0.19 2014 

0.14 0.10 0.11 0.18 2015 

0.18 0.12 0.08 0.19 2016 

0.05 0.22 0.05 0.26 2017 

 المتوسط 0.13 0.15 0.19 0.08

  )4( الملحق رقمالمعطیات المقدمة في من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

معدل تعثر القروض بین االرتفاع واالنخفاض حیث سجل أدنى انخفاض لـه سـنة  كان BNAبالنسبة لبنك 

باالرتفـاع المسـتمر مـن سـنة إلـى أخـرى ووصـل إلـى  أوهو مقبول، لكن هذا المعـدل بـد %4بمعدل  2013

-2007( والــذي یعــد مرتفــع جــدا، وعمومــا بلــغ المتوســط الحســابي للمؤشــر خــالل فتــرة 2017ســنة  26%

 %5الذي یعد مرتفع جدا مقارنة بالمعدل العالمي المسموح به وهو  %13مایقارب ) 2017

                                                
1 Refat Homsi, Key Performance Indicators for some Jordanian Banks, متاح على الموقع 
https://ae.linkedin.com/pulse/key-performance-indicators-some-jordanian-banks-refat-homsi consulter le 

12/01/2016  
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ة كانــت القــروض المتعثــرة والقــروض المشــكوك فــي تحصــیلها مرتفعــة جــدا خــالل الفتــر  CPAبالنســبة لبنــك 

ــــى  وانخفــــض 2011ســــنة  %25بمعــــدل  ،)2013- 2011( ، لكــــن هــــذا المعــــدل 2013ســــنة  %18إل

وهــو معــدل مقبــول جــدا، إال أن المتوســط الحســابي لمعــدل  2017ســنة  %5انخفـض تــدریجیا ووصــل إلــى 

وهـــذا بـــالرغم مـــن تحســـین المعـــدل فـــي  %15مـــا یقـــارب  2017-2011 بلـــغ خـــالل الفتـــرة البنكـــيالتعثـــر 

والسبب هو تـأثر المتوسـط الحسـابي بالمعـدالت المرتفعـة للسـنوات األولـى  الدراسةالسنوات األخیرة من فترة 

  .الدراسةمن فترة 

خــالل فتــرة الدراســة  المشــكوك فــي تحصــیلهاشــهد المعــدل ارتفــاع مســتمر للقــروض  BADRبالنســبة لبنــك 

ى القـــروض فاقـــت المعـــدالت المعیاریـــة والمســـموح بهـــا ویعـــود الســـبب إلـــى اعتمـــاد البنـــك فـــي توظیفاتـــه علـــ

غلبها قروض متعثـرة وصـعب علـى البنـك أف ،الخ...المدعمة من قبل الدولة كقرض الرفیق وقرض التحدي 

 .%19توسط الحسابي للمؤشر ماستردادها، حیث بلغ ال

تــراوح المعــدل بــین االرتفــاع واالنخفــاض بــین معــدالت مقبولــة وأخــرى غیــر مقبولــة،  CNEPبالنســبة لبنــك 

وهـو  %08مـا یقـارب  )2017- 2007(ة خالل الفتر  البنكيوعموما بلغ المتوسط الحسابي لمعدل التعثر 

  .اأكثر من المعدل المسموح به عالمیا لكن یمكن اعتباره مقبول مقارنة بباقي البنوك األخرى عینة دراستن

نه یمكن القول عموما أن البنـوك العمومیـة الناشـطة إبعد التحلیل الذي قمنا به بالنسبة للبنوك منفردة ف

 ، ویمكــن اعتبارهــابمعــدالت متفاوتــة بنكیـةبوالیـة بســكرة عینــة الدراســة تعـاني مــن معــدالت تعثــر القــروض ال

  .مرتفعة جدا

  البنكيمخصص التعثر :ثانیا

 عن والناتجة المحتملة القروض لخسائر كمخصص تحتجز التي القروض نسبة على النسبة هذه تدل

 درجة وقلت ضو القر  خسارة لمواجهة البنك تحوط درجة ازدادت النسبة هذه ازدادت وكلما السداد، عدم

 .%15ز من بنك ألخر حسب حجم البنك ویفضل أن ال تتجاو  النسبة بها، وتختلف المرتبطة المخاطرة

لتحدید کفایة  الملكیةتوصیات لجنة بازل باحتساب هذه االحتیاطیات العامة کجزء من حقوق  سمحتو 

 ،المشكوك فیها دیون(الفئات مختلف وینبغي وضع احتیاطیات أو مخصصات محددة على  ،رأس المال

شكوك في للقروض الم) استنادا إلى الخبرة السابقة للبنوك(وعادة ما تستخدم نسبة مئویة  ،)دیون الخسائر

تحصیلها، باإلضافة إلى مخصصات كاملة على القروض المصنفة على أنها خسائر، مع تحلیل كل حالة 

  1.على حدى والتقدیرات التقریبیة التي تحدد المبلغ الذي سیخصص للقروض المشكوك في تحصیلها

  

  

                                                
1 K. Selvavinayagam, op:cot, p:13 
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  :بالعالقة التالیةالمؤشر یحسب و 

  القروض إجمالي ÷ القروض خسارة مخصص=  البنكيمخصص التعثر 

 البنكيمعدل مخصص التعثر ): 34( الجدول رقم

CNEP BADR CPA BNA السنوات 

0 0.15  - 0.12 2007 

0.08 0.20  - 0.10 2008 

0.24 0.14  - 0.10 2009 

0.02 0.14  - 0.12 2010 

0.02 0.13 0.14 0.06 2011 

0.01 0.13 0.16 0.10 2012 

0.01 0.12 0.11 0.04 2013 

0.01 0.09 0.05 0.19 2014 

0.01 0.07 0.06 0.18 2015 

0.17 0.09 0.05 0.19 2016 

0.04 0.11 0.01 0.26 2017 

 المتوسط 0.13 0.08 0.12 0.06

  )4( الملحق رقمالمعطیات المقدمة في من إعداد الباحثة باالعتماد على  :المصدر

نـه تبـین لنـا أن البنـوك عینـة الدراسـة تخصـص مبـالغ إبعد حسـابنا لمؤشـر مخصـص القـروض المتعثـرة ف

تكـون  أننـه یستحسـن إنه ال توجد نسبة محددة وعالمیة تلتزم بها كافة البنوك فأمعتبرة لخسائر القروض ومع 

كأقصــى تقـدیر وهــذا لزیــادة احتیاطاتــه أكثـر، فكلمــا ارتفــع المخصــص كلمــا دل  %15 إلــى %10النسـبة بــین 

بنـك الفالحـة والتنمیـة الریفیـة خصــص  أنوعلیـه نجــد روض المتعثـرة فـي المسـتقبل، فـي القــ علـى توقـع ارتفـاع

 تعرضـاوهي نسبة مقبولة باعتباره أكثر البنـوك ) 2017 - 2007( كمتوسط حسابي خالل الفترة %12نسبة 

  - البنكيحسب النتائج المتوصل إلیها عند حساب مؤشر التعثر – البنكيللتعثر 

، فــي )2017- 2011( ، للفتــرة%8الجزائــري بلــغ المتوســط الحســابي للمؤشــر  لقــرض الشــعبيبالنســبة لأمــا 

نجد نسبة المؤشر و  ،)2017- 2007( للفترة %6عند الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط المؤشر حین بلغ 

وهـو معـدل مقبـول یعكـس حـرص البنـك علـى مواجهـة وتخصـیص مبـالغ  %13 البنـك الـوطني الجزائـريلدى 

  .موجهة من الدولةغلب األحیان من القروض المدعمة والأتغطي كل قروضه المتعثرة والناتجة في 
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  قیاس المخاطر التشغیلیة: لفرع الثانيا

وتحدث نتیجـة وجـود ثغـرات فـي  ،ن األعمال الیومیة للبنوكعالمخاطر التشغیلیة هي المخاطر المتولدة 

علـى البنـك القیـام بـإدارة المخـاطر لتشـغیلیة وذلـك بمتابعـة و نظام الرقابة أو نتیجـة أعطـال فـي نظـام التشـغیل، 

على مستوى البنـوك التجاریـة عینـة الدراسـة متوسط أجر العمل مجموعة من المؤشرات المالیة سنقوم بحساب 

  : كمایلي

  عدد الموظفین الدائمین ÷ موظفینمصاریف ال= متوسط أجر العمل

  :في الجدول التالي )2017- 2007( ةسنوضح تطور هذا المؤشر للبنوك عینة الدراسة خالل الفتر 

 للبنوك عینة الدراسة متوسط أجر العمل ):35( الجدول رقم

CNEP CPA BNA BADR  

216  - 43 821 2007 

745  - 165 685 2008 

846  - 252 877 2009 

880 1046 492 923 2010 

1440 1039 811 907 2011 

1491 1207 1003 1108 2012 

1605 1211 1348 1354 2013 

1582 1373 1656 1653 2014 

1546 1482 1608 1555 2015 

2025 1350 1790 1405 2016 

1624 1039 1557 1118 2017 

 المتوسط 1128 975 1218 1273

  )4( رقم الملحقالمعطیات المقدمة في من إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر

ال توجد قیمـة مثالیـة لهـذه النسـبة، بحیـث نجـد أحیانـا بعـض البنـوك ذات األداء العـالي لـدیها عـدد قلیـل 

وعمومـا حسـب النتـائج  ،من الموظفین وتدفع لهـم أجـور تفـوق متوسـط دخـول مـوظفین فـي بنـوك أخـرى

ن الصــندوق الــوطني للتــوفیر إفــ ،ا وبعــد حســاب المتوســط لمؤشــر متوســط أجــر العمــلالمتحصــل علیهــ

واالحتیــاط هــو األعلــى مقارنــة ببــاقي البنــوك األخــرى ویلیــه القــرض الشــعبي الجزائــري ثــم بنــك الفالحــة 

  .البنك الوطني الجزائري ثموالتنمیة الریفیة 
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  :خالصة الفصل الرابع

وتم اختیار عینة زانیة البنوك التجاریة الجزائریة، لمدى كفاءة إدارة میتضمن هذا الفصل دراسة تطبیقیة 

 للفترة) BNA ،CPA ،BADR ،CNEP( من البنوك العمومیة الجزائریة بوكاالت بسكرة والمتمثلة في

  :وقد تم التوصل إلى) 2017- 2007(

 فترةالفي تزاید مستمر خالل  بسكرة بوكاالت للبنوك عینة الدراسةحسابات الموارد واالستخدامات إجمالي  - 

لصندوق الوطني للتوفیر بالنسبة لخاصة  ،إال أنه هناك فترات تنخفض قیمتها ،)2017- 2007(

باألزمة وهذا لعدم ارتباط المعامالت المالیة والبنكیة  عیة المالیة لهذه البنوكالوض لم تتأثر كما، واالحتیاط

  .بالعالم الخارجي

ال تختلف أنواع الودائع أو الحسابات البنكیة فإنه  ،الدراسة في إدارة ودائعها بالنسبة لكفاءة البنوك عینة - 

وتتمثل أساسا في  خدمات لجذب العمالء وجذب الودائعالمتوفرة لدى البنوك عینة الدراسة، حیث تقدم 

كلها و  ،الحساب الجاري، حساب الشیكات، دفتر التوفیر بفائدة وبدون فائدة، سندات الصندوق، ودائع ألجل

  .تدفع نفس معدالت الفائدة على أنواع ودائها، كما أن الودائع في تزاید مستمر خالل فترة الدراسة

قروض االستغالل واالستثمار، القروض العقاریة، القروض  على CPAبنك االقراضیة ل المحفظةتحتوي  - 

ومجموع مخاطرة كل قرض  % 3.6الموجهة والمدعمة من طرف الدولة، فكان عائد محفظة البنك مساوي لــ

 .%0.92ـ ساوي، أما مخاطرة المحفظة ككل فی%5.2مساوي لــ

، وتم )االستثماري وقروض االستغالل( فقط نشاطه االقراضي للقطاع الفالحي BADRبنك  وجه - 

غیر أن مجموع خطر كل قرض ، %1.95، ومخاطرة محفظته %4.6التوصل إلى عائد محفظته مساوي لـ

 %4.93هو 

االستغالل، االستثمار، الموجهة  ،العقاریة، االستهالكیة(قروض من ال BNA بنكتتكون محفظة  - 

بالرغم من أن مجموع مخاطر كل  %1.1بلغ  مخاطرة المحفظةأما  ،%3.2عائد محفظته  بلغ ،)والمدعمة

 .%9.3نوع قرض هو 

 أما مخاطرتها، %6.6المحفظة بلغ عائد و  ،القروض العقاریة االئتمانیة من CNEPك بن ةتتكون محفظ - 

، وعلیه فالبنك معرض لمخاطر مرتفعة مقارنة بباقي البنوك عینة الدراسة وهذا العتماده على أصل 5.5%

  . واحد

  :ویمكن قیاس أداء البنوك عینة الدراسة من منظور النتائج المالیة من خالل

هـو  CPAیتضح من التحلیل أن بنـك و  ،مؤشر األصول السائلة إلى الودائع تم حساب: مؤشرات السیولة - 

 ،إلـى مجمـوع الودائـع تحـت الطلـبمؤشـر الودائـع و  األكثر أمانا من حیـث تـوفر السـیولة فـي األجـل القصـیر،

فالنســبة متقاربــة للبنــوك عینــة الدراســة ماعــدا الصــندوق الــوطني للتــوفیر واالحتیــاط الــذي تشــكل أغلــب ودائعــه 

  .ادخاریةودائع 
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قدم قروض  CPA فبالنسبة لبنك مؤشر إقراض الودائع،أهمها : مؤشرات مستوى توظیف األموال - 

وفیما  ،أما باقي البنوك فقد كان متوسط المؤشر لدیها بمعدالت منخفضة جدا ،بأضعاف ما لدیه من الودائع

هو أكثر البنوك استخداما لودائعه الطویلة األجل في  BADRبنك ف لة األجلؤشر التوظیفات الطویم یخص

  .منخفضة جدا فكانت النسبCNEP و CPA، أما BNAمنح القروض الطویلة ویلیه 

وتوصــلنا أن القــرض  ومعــدل هــامش الــربح ،العائــد علــى الودائــعمؤشــر  تــم حســاب :مؤشــرات الربحیــة - 

كـل وحـدة لیفه، كما أنه یحقـق نصـیب ربـح جیـد تكالل هتومراقب هتحكملجزائري هو األفضل من حیث الشعبي ا

فحققا معـدالت مـن منخفضـة مـن العوائـد ونعتبرهـا ) BNA ،BADR( دینار یستقبلها من الودائع، أما البنكین

سیئ بسبب ارتفاع إجمالي التكالیف، بالرغم من استحواذه على  CNEPمقبولة نوعا من، في حین كان أداء 

 . مبالغ معتبرة من الودائع

ومعـدل مخصصـات التعثـر  البنكـيتم اختیار مؤشرین لقیاس مخـاطر القـروض تمثلـت فـي معـدل التعثـر  - 

مخصــص معــدل أمــا  ،ومرتفعــة متفاوتــة معــدالت بلــغ البنكــيمعــدل التعثــر أن  یمكــن القــول عمومــا، البنكــي

بلـغ المؤشـر بـین و تخصـص مبـالغ مقبولـة للقـروض المتعثـرة عینة الدراسة ن البنوك العمومیة فإ البنكيالتعثر 

  .%13و 6%

ـــ -   ســـجلنا ارتفاعـــه لـــدى، حیـــث متوســـط أجـــر العمـــل مؤشـــرباالعتمـــاد علـــى  م قیـــاس المخـــاطر التشـــغیلیةت

مقارنــة ببــاقي البنــوك األخــرى ویلیــه القــرض الشــعبي الجزائــري ثــم بنــك طني للتــوفیر واالحتیــاط الصــندوق الــو 

  .الفالحة والتنمیة الریفیة فالبنك الوطني الجزائري



 

  

  

  

  

 ةـعاماتمة�ـخ
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یمكن القول أن الهدف ، و لخصوم لدیهااوالخصوم التعرف على مكونات األصول و  األصولتستلزم إدارة 

عملیا وفنیا في ضبط مستوى تعرض البنك مؤسسة بنكیة یتمثل  أيوالخصوم في  األصولالرئیسي إلدارة 

نشطة في جانبي المختلفة من المخاطر من خالل الدراسة والرقابة والتحلیل لمختلف عناصر األ لألنواع

تكون المؤسسة قادرة على تحدید مستویات الخطر التي یمكنها استیعابها والتعامل معها  أنالمیزانیة، بمعنى 

 والخصوم األصولبإدارة  المقصودوهكذا فلیس  ،الدخل المستهدفة أومعدالت العوائد  إلىجل الوصول أمن 

مستویات هذا الخطر والمقدرة على  إلىتعرف الدقیق یقصد بها ال وٕانماتنأى البنوك عن تحمل الخطر، ت أن

  .التعامل معه ایجابیا

 جراء عدیدة مخاطر فالبنوك تتحمل، عوائد مقبولة أیةعدم التعرض للمخاطر یعني عدم تحقیق  إن

 من األكبر الجزء یأتي ومنه للبنوك النشاط األساسي هو اإلقراض أن حیث واالستثمار، باإلقراض قیامها

  .لها تتعرض المخاطر التي مقدمة في تأتي االئتمانیة المخاطر نإف وبالتالي أرباحها،

 كلما ،بین عوائد األصول المكونة للمحفظة االستثماریةفحسب ماركویتز كلما انخفض معامل االرتباط 

القرار االستثماري إلى تشكیل  يوهذا یعني ضرورة أن یسعى متخذ ،قلأفرص تنویع مخاطر المحفظة كانت 

  .قل ما یمكنأ األصولفظة من األصول بحیث یكون معامل االرتباط بین عوائد تلك مح

في هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة بهدف معالجة اإلشكالیة المتعلقة بمدى كفاءة البنوك التجاریة 

ة عینة من البنوك العمومیوهذا باختیار ، )2017- 2007(الجزائریة في إدارة أصولها وخصومها وذلك للفترة 

ضمن مستویات مقبولة ومسیطر علیها من المخاطر مع إدارة  أرباحهاتعظیم بوكاالت بسكرة، من خالل 

على النشاط واسقاطها نظریة المحفظة الحدیثة لماركویتز  وتم االعتماد على ،لة بالشكل األمثلالسیو 

ج استعمال برناموهذا ب ،عائد ومخاطرة محفظة القروضالى االقراضي للبنوك عینة الدراسة للوصول 

)20.SPSS (كما اعتمدنا على حساب مؤشرات مالیة لتقییم كفاءتها من  ،المطلوبة للوصول الى النتائج

  .األداءمنظور تقییم 

  نتائج اختبار فرضیات البحث

اختبار صحة فرضیاته من عدمه، وكانت نتائج ذلك  باإلمكان أصبحمن خالل ما تقدم في البحث 

  :كمایلي

 أصولها وخصومها في  إدارةتعمل البنوك التجاریة الجزائریة على رفع كفاءتها في  " :سیةالفرضیة الرئی

بالنسبة لكفاءة البنوك التجاریة الجزائریة عینة الدراسة " .ظل التطورات القانونیة والظرفیة للصناعة البنكیة

موحدة في جذب  تیجیةإسترانها اعتمدت إف) وتنمیتها بأنواعهاكفاءة جذب الودائع (خصومها  إدارةفي 

حجم الودائع لكل البنوك في  أنكما البعض،  الودائع التي تتلقاها عن بعضها أنواعال تختلف الودائع و 

، فالبنوك التي اعتمدت األصول إدارةأما بالنسبة لكفاءة  ،)2017- 2007( تزاید مستمر خالل فترة الدراسة

ة، وتتمثل هذه البنوك في الصندوق غیر كفأ ألصولها إدارتهاالتخصص في نشاطها االقراضي تعتبر 
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النتائج  وأسفرت ،الوطني للتوفیر واالحتیاط الذي تخصص في منح القروض العقاریة الطویلة األجل فقط

بارتفاع مخاطرة محفظته االئتمانیة، وبنك الفالحة والتنمیة الریفیة الذي تخصص في تمویل القطاعي 

بمنح یقوم  نه، ألCNEPقل نوعا ما من مخاطرة بنكأه كانت مخاطرة محفظت أنالفالحي لكن وجدنا 

، أما البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري فقد اعتمدتا تمویل عدة قطاعات القروض بمختلف

نوعا ما مع تحقیق عوائد  منخفضةا كانت من مخاطرة محفظتهإف ،)التنویع مبدأ(مختلفة  وآلجالاقتصادیة 

 .الفرضیة خاطئة نإوعلیه ف ،مجدیة

بما  میزانیتها إدارةكفاءة بوالخصوم في البنوك التجاریة  األصول إدارةبكفاءة یقصد :" الفرضیة األولى  - 

هي جزء ال یتجزأ والخصوم  األصول فإدارة ،أثبتت النتائج صحة الفرضیة ."یغطي جمیع المخاطر البنكیة

وجانب  المتاحة الموارد المالیة إدارة جانب: جانبین إدارة وهي من عملیة اإلدارة المالیة ألي بنك تجاري،

وأهم هذه  تها،بین یظم مخاطر مالیة تستلزم تغطیوكال الجان ،االستخدامات أوجه على المالیة توزیع الموارد

 .مخاطر أسعار الصرف، مخاطر االئتمان، مخاطر تقلبات أسعار الفوائد، مخاطر السیولة :المخاطر

یع محفظة البنك االستثماریة یؤدي إلى تخفیض المخاطرة عند مستوى معین من تنو :" الثانیةالفرضیة  - 

االستراتیجیات  التنویع في محفظة أصولها، كما تعتبراستراتیجیة تعتمد ال العائد، والبنوك التجاریة الجزائریة 

ن الفرضیة ألأكدت النتائج صحة هذه  ."خصومها ذات كفاءةوتنویع التي تتبعها البنوك الجزائریة لتنمیة 

هاري ماركویتز في نظریته المحفظة  إلیه أشارالنظامیة وهو ما غیر تخفیض المخاطر  إلىالتنویع یؤدي 

من بعده، أي اعتماد التنویع في محفظة  أتباعه وأكده )مخاطرة- عائد(الحدیثة التي اعتمدت على مقاربة 

ویتز على البنوك الجزائریة عینة وبتطبیق نموذج مارك، غیر خطرة وأخرىخطرة  بأصولیكون  األصول

، كانت البنوك التي اعتمدت التنویع في قروضها قد حققت )SPSS.20(الدراسة وباستخدام مخرجات 

وفیما یخص . عوائد مجزیة بمخاطرة منخفظة، أما البنوك التي تعتمد التنویع فكانت مخاطرتها مرتفعة

لبعض ئعها فكانت متماثلة وغیر مختلفة عن بعضها االتي تعتمدها هذه البنوك لتنمیة ودااالستراتیجیات 

  .ع من الودائعنوافالحظنا انها تستقطب نفس األ

نجد أن هذه الفرضیة ، "ال تساهم المؤشرات المالیة لوحدها في تقییم أداء البنوك بكفاءة: "الفرضیة الثالثة  - 

، مقاییس مقاییس الربحیة تشملو  ،فمؤشرات األداء عدیدة وكل مؤشر ینظر له من عدة زوایا ،صحیحة

فمثال وجود سیولة  ،وهي معاییر متضادة ومتعاكسة ،س المالأللسیولة ومقاییس للتوظیف ومالءمة وكفایة ر 

، أي أنه ینظر الى وارتفاع الربحیة یعني ارتفاع المخاطرة ،خر انخفاض الربحیةآكافیة ینظر له من جانب 

نماذج أخرى كالنماذج الریاضیة مثال تساعد على تقییم أداء  االعتماد علىفإن  الذ ،هذه المؤشرات منفردة

 . ألنها تجمع بین مؤشرین أو أكثر في نفس الوقت البنوك
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". البنوك الجزائریة أصولمحفظة مخاطر  إدارةیمكن اعتماد النماذج الریاضیة في : "الفرضیة الرابعة - 

تمكن  ،مثل في مقاربة نظریة ماركویتزتطبیق نموذج ریاضي یت أمكننافقد  ،تعتبر هذه الفرضیة صحیحة

مجموع  أنوهذا باعتبار  ،عائد لوحده والخطر لوحدهالبنوك من حساب عائدها ومخاطرتها معا دون حساب ال

كثر من األصول أتتكون من نوع أو  واحدةقروض هي محفظة  التي تقدمها البنوك عینة الدراسةالقروض 

لیهما هما عائد ومخاطرة إلعائد والمخاطرة التي تم التوصل وا ،حسب درجة التنویع الذي یتخذه البنك

   .المحفظة ككل ولیس عائد ومخاطرة كل قرض منفرد

  البحثنتائج 

  :في شقیها النظري والتطبیقي یمكننا الخروج بالنتائج التالیة البحثبعد تحلیلنا لمختلف عناصر 

 :وصلنا للنتائج التالیةت على الدراسة النظریة بناء :ةنتائج الدراسة النظری: أوال

المتاحة  الموارد المالیة إدارة في الكفاءة وتشمل وخصومها أصولها إدارةكفاءة البنوك تتمثل في كفاءة  - 

فإدارة األصول والخصوم  ،االستخدامات أوجه وتنویع خالل توزیع من المالیة المنتجات تنویع في الكفاءةو 

ألي بنك تجاري، تتمثل في إدارة عناصر میزانیة البنك بما یغطي هي جزء ال یتجزأ من عملیة اإلدارة المالیة 

 .مخاطر أسعار الصرف، جمیع مخاطر السوق منها مخاطر تقلبات أسعار الفوائد، مخاطر السیولة

ك في تاریخ معین محفظتین هما محفظة األصول ومحفظة الخصوم، تعكس المیزانیة العمومیة للبن - 

هم العوامل الرئیسیة التي تحدد مستوى المخاطر التي یتعرض لها البنك، وتعتبر أصول وخصوم البنك أحد أ

ما تم  إجماليهي  األصولك، فمحفظة نالب إدارةاتخذتها  نوهما یعكسان الوضع الحالي للقرارات التي سبق أ

وتعمل  ،ن مصادر التمویلأبش اإلدارةقرارات  إلىومحفظة الخصوم تشیر  ،لألموالاستخدامه  توظیفه أو

  .تعظیم العائد وتخفیض المخاطرة إلى للوصولالبنك على التنسیق بین محفظتي األصول والخصوم  دارةإ

یعتمد و  ،لجنة إدارة األصول والخصوم إنشاءوالخصوم تكمن في  األصولعناصر النجاح في إدارة  أول - 

 األعمالمة ومنظو  ،فیها على حجم البنك من جهة األعضاءتحدید هذه اللجنة من حیث الحجم وطبیعة 

 . أخرىومستوى التعقید والتطور القائم في العملیات من جهة 

، ىحدأصبحت البنوك التجاریة تتبنى طریقة إدارة المحافظ االستثماریة بدال من إدارة كل استثمار على  - 

فمحفظة البنك عبارة عن مجموعة من األصول یمسكها بغرض االستثمار تتمثل أساسا في القروض 

 ،ویحكم تكوین المحفظة كل من العائد ،ٕادارة المحفظة هي علم له نظریاته ومناهجهو الیة، لمواألوراق ا

 .التنویع ،المخاطر



 

  274 

ةــمة�عامـخات  

من المالیة، أو محفظة متكونة  واألوراقإن تكوین المحفظة االستثماریة للبنك والمتكونة من القروض  - 

حدیثة، تعمل  استثماریةاسة بمثابة سی اآلجالأو حسب  فقط مقسمة حسب القطاعات االقتصادیةالقروض 

على فكرة المزج بین البدائل اإلستثماریة بغرض تحقیق مجموعة من األهداف، وعلى رأسها تحقیق العوائد 

بأقل مخاطر ممكنة، ویمكن تحقیق هذا بالتنویع، أي بتنویع أصول المحفظة بین األصول الخطیرة واألصول 

العوامل عملیة معقدة تتحكم فیها مجموعة من القیود و غیر الخطیرة، مما یجعل عملیة تكوین المحفظة 

 .والمحددات

بعد تكوین محفظة األصول تأتي مرحلة اإلدارة، هذه األخیرة التي تتطلب الخبرة والدرایة بتغیرات  - 

 تغییر سیاسةالظروف اإلقتصادیة وذلك بغرض تحقیق أهداف اإلستثمار المرجو تحقیقها، مما یؤدي إلى 

نظرا ألهمیة الموضوع وتعقیده توجه العدید من الباحثین وطالب اإلدارة المالیة و  ،اإلدارة حسب نوع الهدف

عدة نظریات ونماذج علمیة على رأسها نظریة ماركویتز، هذه  وهذا ما أدى إلى ظهور فیه، إلى البحث

صول الرأسمالیة، ثم نظریة إذ على إثرها ظهر نموذج تسعیر األ ،األخیرة التي تعتبر كنقطة اإلنطالق

باإلضافة إلى نماذج ونظریات حدیثة، هذا ونجد أن معظم هذه األبحاث عنیت بالعوامل  ،التسعیر بالمراجحة

عائد المحفظة وعالقته بخطرها، وعلى إثر هذه النماذج توصل الباحثون إلى طرق لقیاس أداء  المؤثرة على

 .المحفظة

رشیدة  إدارةوالهدف من هذه القرارات للرقابة البنكیة،  ع مقرراتبوض) I ،II ،III(اهتمت لجنة بازل - 

أهم المحاور التي ومن ، IIIل خر التعلیمات سمیت بمقررات باز آوقد صدرت  ،وخصوم البنوك ألصول

س المال نوعیا وكمیا وتوسیع تغطیة أس المال من خالل تحسین ر أتعزیز اإلطار العالمي لر ا جاءت به

كوسیلة مكملة لمتطلبات رأس المال وكفایته، وتم ) الرافعة المالیة(نسبة االستدانة  خالإدالمخاطر، كما تم 

اللجنة ترتیبات  أدخلت األخیروفي  ،األجلوطویل ) یوم 30( األجلمعیار عالمي للسیولة قصیر  إدخال

یة من أجل ضمان وهذه الفترة اعتبرتها كاف ،2019من طرف البنوك لغایة  IIIانتقالیة لتنفیذ اتفاقیة بازل 

 .قدرتها على تلبیة متطلبات كفایة رأس المالفي البنوك 

 األصول إدارةفي البنوك من تقییم كفاءة قراراتها فیما یخص  اإلدارةیعد تقییم األداء وسیلة تمكن  - 

والخصوم، وبذلك یكون قیاس األداء كمرحلة من عملیة التقییم لحصر النتائج والتشخیص للوصول إلى حكم 

، ومن أهم أسالیب تقییم األداء والمستخدم كثیرا في البنوك التجاریة هو أسـلوب التحلیل المالي للقوائم معین

وذلك باالعتماد على النسب المالیة كوسیلة األكثر استخداما في تحلیل القوائم المالیة، إال أنه من  ،المالیة

ة تقییم أداء البنوك، فنجد نسب الربحیة، هناك عدد كبیر من النسب المالیة المستخدمة في عملی المالحظ

  .نسب السیولة، نسب مالءمة رأس المال، نسب التوظیف
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  نتائج الدراسة التطبیقیة: ثانیا

- 2007( خالل الفترة ملحوظ تطورللبنوك عینة الدراسة  حسابات الموارد واالستخداماتاجمالي عرف  - 

تأثر باألزمة وهذا لعدم ارتباط المعامالت المالیة والبنكیة أن الوضعیة المالیة لهذه البنوك لم توننوه  ،)2017

  .بالعالم الخارجي

 الل الفترةالودائع من طرف البنوك العمومیة بوكاالت بسكرة تطورا ملحوظا خ تطور حجمعرف  - 

الودائع أو الحسابات البنكیة فإن  ،بالنسبة لكفاءة البنوك عینة الدراسة في إدارة ودائعهاو  ،)2017- 2007(

خدمات لجذب العمالء ، حیث أنها تقدم عن بعضها البعضال تختلف المتوفرة لدى البنوك عینة الدراسة 

تتمثل أساسا في الحساب الجاري، حساب الشیكات، دفتر التوفیر بفائدة وبدون فائدة، سندات وجذب الودائع 

الودائع في تزاید مستمر  أنكما وكلها تدفع نفس معدالت الفائدة على أنواع ودائها،  ،الصندوق، ودائع ألجل

كبر في القرض الشعبي الجزائري ثم في بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ویلیها أخالل فترة الدراسة وحجم الودائع 

 .البنك الوطني الجزائري فالصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط

لتالي البد من حساب كال خطرها، وباالقروض و  حفظةدارة القروض یعتمد على عائد مإكفاءة قیاس  إن - 

علما أن خطر المحفظة المقصود به هنا هو الخطر الكلي،  من العائد والخطر المتعلق بمحفظة القروض،

أصول المحفظة أو باألحرى مدى قدرة البنك على عوائد هذا األخیر الذي یتأثر بمدى الترابط الموجود بین 

  :إلىوفق هذا الغرض  وتوصلنا التنویع بین أصول محفظته

على أربع أنواع من القروض تتمثل في قروض االستغالل  CPAبنك ل االقراضیة ةمحفظالتحتوي  - 

 %3.6مساو لـ  واالستثمار، القروض العقاریة، القروض الموجهة والمدعمة، فكان عائد محفظة البنك

 .%5.2مجموع مخاطرة كل قرض مساوي لــ، أما %0.9 مخاطرتهو 

ذات اآلجال الطویلة  قروض استثماریة ،لفالحياضي للقطاع نشاطه االقرا BADR بنكوجه  - 

أي  ،وقروض استغالل قصیرة األجل، وعلیه فالبنك متخصص فقط في منح قروض للقطاع الفالحي

، ومخاطرة %4.6ـبـ  الذي یقدرلى عائد محفظته إوتم التوصل  ،أن محفظته متكونة من أصلین

 .%4.93ر كل قرض هو مجموع خطمعدل یر أن ، غ%1.95 بمعدل محفظته

أنواع من القروض تتمثل في قروض العقاریة،  5من  BNA بنكلاالقراضیة  ةمحفظالتتكون  - 

أي أن البنك اعتمد  ،الموجهة والمدعمةالقروض االستثمار، قروض االستغالل، قروض  ،االستهالكیة

مجموع  أن الرغم، ب%1.1ما مخاطرة المحفظة، أ%3.2فكان عائد محفظته  ،التنویع في نشاطه

 .%9.3مخاطر كل نوع قرض هو 

من أصل واحد فقط وهو القروض العقاریة، أي أن البنك االقراضیة  CNEPك بن ةتتكون محفظ - 

ن عائد القرض وخطره هو نفسه إتخصص في تمویل القطاع العقاري دون القطاعات األخرى، وعلیه ف



 

  276 

ةــمة�عامـخات  

، فالبنك معرض % 5.5ا بلغت ، أما مخاطرته%6.6عائد المحفظة وخطرها، بلغ عائد المحفظة 

  . صل واحدألمخاطر مرتفعة مقارنة بباقي البنوك عینة الدراسة وهذا العتماده على 

البنوك محل الدراسة كان له أثر على ) قروض(أن التنویع في محفظة أصول في القول ونخلص 

 التيلمحصلة والمخاطر ثر أیضا على العوائد اأعائدها ومخاطرتها، وننوه أن الوزن النسبي لكل قرض له 

ن خطر عدم السداد كان متأتي إستتعرض لها البنوك محل الدراسة، أما العامل المشترك في كل البنوك ف

حیث أن هناك نسب كبیرة من الفوائد غیر مدفوعة عند أجال  ،من القروض الموجهة والمدعمة من الدولة

  .صل القرضأاستحقاقها باإلضافة إلى 

 :نوك عینة الدراسة من منظور النتائج المالیة من خـالل مؤشـرات مختلفـة تتمثـل فـيیمكن قیاس أداء الب - 

هو األكثر أمانا من حیث توفر السیولة في األجل  CPAیتضح من التحلیل لها أن بنك  مؤشرات السیولة

تـم التوصـل إلـى أن القـرض و مؤشـر إقـراض الودائـع،  مؤشرات مستوى توظیف األموال ومن أهـم ،القصیر

أمــا بــاقي البنــوك فقــد كــان متوســط المؤشــر  ،بي الجزائــري قــدم قــروض بأضــعاف مــا لدیــه مــن الودائــعالشــع

علـى فـتم االعتمـاد علـى مؤشـر العائـد علـى مؤشـرات الربحیـة  وفیما یخـص ،لدیها بمعدالت منخفضة جدا

اسـتخدامه ن ثـر البنـوك تحقیقـا لألربـاح مـالقرض الشعبي الجزائـري أكویعتبر  ،ومؤشر هامش الربح الودائع

ویلیــه البنــك الــوطني الجزائــري، أمــا الصــندوق الــوطني للتــوفیر واالحتیــاط وبنــك الفالحــة والتنمیــة  ألموالــه

 .فترة الدراسة خالللعدة سنوات  معدالت منخفظة لألرباحالریفیة فقد حققا 

یـة بمعـدالت بنكالبنوك العمومیة الناشطة بوالیة بسكرة عینة الدراسة من معدالت تعثر القروض التعاني  - 

تبــر مبــالغ كبیــرة عفعــة لهــذه القــروض المتعثــرة التــي تمتفاوتــة وهــذا ماجعــل البنــوك تخصــص معــدالت مرت

  .جیدالغیر و  تعكس األداء المالي السلبي

ــــات   الـتوصی

والخصوم  األصولیطلق علیها لجنة  دارة األصول والخصومإضرورة وجود لجنة خاصة تتولى مهام  - 

Asset Liability Committee (ALCO) تتولى تحدید مستوى المخاطر التي تتحملها البنوك.  

التنویع في النشاط االستثماري بصفة عامة والنشاط االقراضي  مبدأوضرورة تبني  أهمیةعلى  التأكید - 

  .بصفة خاصة للبنوك التجاریة، لما للتنویع من مزایا تخفیض مخاطرة المحفظة مع تحقیق عوائد مقبولة

البنوك الجزائریة لجذب وتنمیة الودائع من خالل اعتمادها على استراتیجیات جدیدة في  ضرورة توجه - 

نها جذب أالخ من ش....لودائع التقلیدیة كالودائع الجاریة وودائع التوفیرل باإلضافة ،حدیثة أدواتابتكار 

 .مین هذه الودائعأعمالء جدد مع ضرورة ت
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 أنالمتعلقة بنماذج إدارة األصول والخصوم، وهذا باعتبار ضرورة القیام بمزید من الدراسات والبحوث  - 

  .ناتجة عن هیكل أصول وخصوم البنكالنظام البنكي یسوده عدة مخاطر 

االهتمام بنظریة التمویل والمحافظ االستثماریة في المجال االقراضي للبنوك وعدم اقتصاره على  - 

  .ید من الظواهر المحیطة بالعمل البنكيبإمكانها تفسیر العد إذالمالیة،  األوراقاالستثمار في 

االستفادة من النموذج والخصوم و  األصول إلدارةحتى تتم مساعدة البنوك الجزائریة على تطبیق نموذج  - 

البنوك بعمل دورات تدریبیة للعاملین في البنك  عمالأن تتولى جهة تدریبیة متخصصة في أیوصى بالمقترح 

تكون  أنویمكن  المخاطر المالیة، إلدارةصول والخصوم وطرق مقترحة تمكنهم من الفهم الدقیق إلدارة األ

 .الهیئة تحت وصایة البنك المركزي الجزائري

  آفاق البحث

ن هناك جوانب أالخوض في هذا البحث قد تبین لنا ب أن إالبكل جوانب البحث باالحاطة رغم محاولتنا 

بحوث  إشكالیاتالباحثین في تكوین  أمامال تتوسع فیها الدراسة وفتح مج بالبحثهامة مازلت جدیرة 

  :ودراسات أخرى وهي

 .على ربحیة البنوك ثرهاأو الفائدة بطریقة نموذج تحلیل الفجوة  أسعارمخاطر  إدارة - 

 .المخاطر المالیة في المؤسسات البنكیة دارةإل) Stress Test( تطبیق اختبارات الضغط - 

 .اإلسالمیةوالخصوم في البنوك  لاألصو  إدارةیة على بنكأثر مستجدات البیئة ال - 

                                      

  مد اهللاــتم بح                                                                            
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 .2008، مصر، الطبعة الثانیة، اإلسكندریة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني،  )17

2000. 

، خوارزم التحلیل المالي األصول العلمیة والعملیةصابر تاج السر محمد عبد الرحمن الكنزي،  )18

 .2015العلمیة للنشر والتوزیع، جدة، 

إستراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیة وأثرها في األداء المالي للمصارف ي، صادق راشد الشمر  )19

 .2013، دار الیازوري، عمان، األردن، التجاریة

نظم المحاسبة والرقابة وتقییم األداء في المصارف والمؤسسات صالح الدین حسن السیسي،  )20

 .1998، دار الوسام، لبنان، المالیة

 .2000مصر، اإلسكندریة، الكتب، دار ،المصرفیة المعلومات ونظم البنوك إدارة طه، طارق )21

، الدار الجامعیة، تحلیل العائد والمخاطرة"تقییم أداء البنوك التجاریةطارق عبد العال حماد،  )22

 .2003اإلسكندریة، 

 .2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  )23

، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، أساسیات االقتصاد النقدي والمصرفيیش، عادل أحمد حش )24

2004. 

 .2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ، تنظیم وٕادارة البنوكعاطف جابر، طه عبد الرحیم )25

 - منشآت التأمین - البنوك(إدارة المنشآت المتخصصة عبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  )26

 .2011المكتبة العصریة، جمهوریة مصر العربیة، ، )البورصات

السیاسات المصرفیة، تحلیل القـوائم المالیة، الجوانب  –إدارة المصارف عبد الغفار حنفي،  )27

دار الجامعـة الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، التنظیمیة، البنوك اإلسالمیة والتجاریة في مصر ولبنـان، 

 .2002مصر، 

 .2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، المصارفإدارة عبد الغفار حنفي،  )28

، الدار الجامعیة، اقتصادیات البنوك من األساسیات إلى المستحدثاتعبد المطلب عبد الحمید،  )29

 .2015اإلسكندریة، مصر، 

، الدار الجامعیة، - األساسیات والمستحدثات - اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید،  )30

 .2007 اإلسكندریة، مصر،
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، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة، 3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل عبد المطلب عبد الحمید،  )31

 2013مصر، 

، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، إدارتها وعملیاتها: البنوك الشاملةعبد المطلب عبد الحمید،  )32

2000. 

 .2001للطباعة والنشر، مصر،  ، البیاناقتصادیات النقود والبنوكعبد المنعم راضي، فرج عزت،  )33

، اتحاد المصارف العربیة، بیروت، لبنان، البنوك العربیة والكفاءة االستثماریةعماد صالح سالم،  )34

2004. 

 .2014، دار المناهج، عمان، األردن، ادارة المحافظ االستثماریة الحدیثةغازي فالح المومني،  )35

اإلدارة اإلستراتیجیة منظور منهجي ، الغالبي طاهر محسن منصور، إدریس وائل محمد صبحي )36

 2009، طبعة ثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، متكامل

، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتیجي معاصرفالح حسن السیسي مؤید، عبد الرحمان الدوري،  )37

 .2008الطبعة الرابعة، دار وائل، عمان، األردن، 

، دار صفاء للنشر قتصادیة في أداء المصارف التجاریةأثر السیاسات االفهد نصر حمود مزنان،  )38

 .2009والتوزیع، األردن، 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )بین النظریة والتطبیق(إدارة االستثمار قاسم نایف علوان،  )39

 2009األردن، 

 .2013، دار الفكر، عمان، األردن، إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطرهمحمد داود عثمان،  )40

 2012، دار الشروق، عمان، األردن، اقتصادیات النقود والبنوك محمد سعید السمهوري، )41

 .2005محمد سعید أنور سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر،  )42

اإلدارة المالیة االستثمار والتمویل، التحلیل المالي، األسواق المالیة محمد سعید عبد الهادي،  )43

 .2008دار الحامد، عمان، األردن،  ،الدولیة

 .2005، مؤسسة النشر الجامعیة، مصر، تحلیل وتقییم األسهم والسنداتمحمد صالح الحناوي،  )44

 .2006، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة البنوكمحمد عبد الفتاح الصیرفي،  )45

 .2004العربیة، بیروت، لبنان، ، دار النهضة اقتصادیات النقود والمصارفمحمد عزت غزالن،  )46

 .2013إثراء للنشر، عمان، األردن، إدارة محافظ االستثمار، محمد علي إبراهیم العامري،  )47

، دار المسیرة أحكامها ومبادئها وتطبیقاتها المصرفیة: البنوك اإلسالمیةمحمد محمود العجلوني،  )48

 ،2008للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، إدارة البنوك التجاریة محمد مصطفى السنهوري، )49

2013. 

األسالیب واألدوات  - االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني محمد مطر،  )50

 .2006، دار وائل، عمان، األردن، - واالستخدامات العملیة

 .2005عمان،األردن، ، دار وائل، إدارة المحافظ االستثماریةمحمد مطر، فایز تیم،  )51

 .2003،بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، االقتصاد النقدي المصرفيمحمود سحنون،  )52

 .2001غریب للطباعة والنشر، القاهرة، أدوات وتقنیات مصرفیة، مدحت صادق،  )53

نشر والتوزیع، ، مكتبة المجتمع العربي للمقدمة في اإلدارة المالیة والتحلیل الماليمفلح محمد عقل،  )54

 .2009عمان، 

، الجزء الثاني، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، وجهات نظر مصرفیةمفلح محمد عقل،  )55

 .2006عمان، األردن، 

، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحدیث، اإلسكندریة، إدارة البنوك التجاریةمنیر إبراهیم هندي،  )56

1996. 

، ستثمار في أسواق رأس المال واألوراق المالیة وصنادیق االستثمارأدوات االمنیر إبراهیم هندي،  )57

 2014دار المعرفة، اإلسكندریة، مصر، 

، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، إدارة مخاطر المحافظ االئتمانیةمهند حنا نقوال عیسى،  )58

2010. 

، دار الفكر والمؤسسات المالیةاألسواق نهال فرید مصطفى، السیدة عبد الفتاح إسماعیل،  )59

 2007الجامعي، اإلسكندریة، 

II. الرسائل واألطروحات: 

العوامل المؤثرة على ربحیة المصارف التجاریة العاملة في فلسطین باسل جبر حسن أبو زعیتر،  )1

، كلیة التجارة، قسم المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة غزة، ماجستیر رسالة، )1997- 2004(

2006. 

المصرفیة  الحوكمةحسین تدور تطبیق اإلجراءات االحترازیة إلدارة المخاطر البنكیة في بركات سارة،  )2

أطروحة دكتوراه طور الثالث، ، تخصص اقتصادیات النقود  دراسة حالة بنك سوسیتي جنرال، الجزائر، –

 – 2014بسكرة،  الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، ،البنوك، األسواق المالیة،

2015  
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 أطروحة دكتوراهالمخطط المحاسبي البنكي بین المرجعیة النظریة وتحدیات التطبیق، بن فرج زوینة،  )3

- 2013، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، علوم

2014. 

 BNPدراسة حالة بنك –المالیة على مستوى البنك التجاري إدارة محفظة األوراق بوزید سارة،  )1

PARIBAS – إدارة مالیة، جامعة : ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،تخصصماجستیر رسالة

 .2007 – 2006قسنطینة، الجزائر،  ،منتوري

في الجزائر  دراسة حالة الصناعة المصرفیة: تحلیل العالقة بین هیكل الصناعة واألداءبوسنة رضا،  )2

، تخصص اقتصاد صناعي، كلیة العلوم االقتصادطروحة دكتوراه علوم في ، أ2014 - 2004خالل الفترة 

 2016- 2015االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم االقتصاد جامعة  محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

 العلوم في ماجیستر رسالة، والرقابة التدقیق في البنكیة المحاسبة استعمال فعالیةزرمان،  توفیق )3

قسنطینة،  منتوري، التسییر، جامعة وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة-وتأمینات،  بنوك االقتصادیة، التخصص

 .2007- 2006الجزائر، 

الرقابة وتقییم األداء في القطاع المصرفي، دراسة حالة تطبیقیة على المصرف التجاري حسان كعدان،  )4

 .1997، جامعة دمشق، سوریة،في المحاسبة دكتوراه أطروحة، السوري

التكامل في إدارة األصول والخصوم بالبنوك المصریة في ظل اقتصاد حسن السید صالح سلیمان،  )5

دكتوراه فلسفة، إدارة األعمال، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر،  أطروحة، السوق وسیاسات التحریر

1997. 

الكفاءة اإلنتاجیة في المصارف التجاریة اللیبیة دراسة تحلیلیة قیاس حوریة الهادي مفتاح الفقي،  )6

، تخصص المصارف، قسم المصارف، كلیة فلسفة هار طروحة دكتو ، أ)2000- 2007(للمصارف التجاریة 

 .2009األردن،  للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان، العلوم المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة

تطویر سیاسة الودائع المصرفیة في ظل نظریة إدارة الخصوم دراسة مرة، رانیة خلیل حسان أبو س )7

ماجستیر، كلیة التجارة، قسم  رسالة، تطبیقیة على المصارف التجاریة الوطنیة العاملة في فلسطین

 .2007المحاسبة والتمویل، الجامعة اإلسالمیة،غزة، 

الجزائریة من خالل بطاقة األداء ، مساهمة في تحسین أداء المؤسسات االقتصادیة رایس وفاء )8

، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص دراسة حالة مؤسسة سونطراك مدیریة الصیانة لوالیة األغواط–المتوازن 

 2016/2015تسییر عمومي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 

الصیرفة (البنوك الشاملة وتطویر دور الجهاز المصرفي المصري، رشدي صالح عبد الفتاح صالح،  )9

 .2000 - 1999في االقتصاد، كلیة الحقوق، اإلسكندریة،  ماجستیر رسالة، )الشاملة عالمیا ومحلیا
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التجربة  - في رفع الكفاءة التمویلیة للنظام المصرفي دور آلیات التمویل اإلسالمي، ساعد ابتسام )10

رسالة دكتوراه علوم، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم العلوم  ،- المالیزیة نموذجا

 2017- 2016نقود وتمویل، جامعة بسكرة، الجزائر، : االقتصادیة، تخصص

 على میدانیة دراسة االلكترونیة الصیرفة على التشغیلیة المخاطر أثرالحاج،  سماعیلإ محمود سعاد )11

 للعلوم العربیة األكادیمیة والمصرفیة، المالیة العلوم قسم ،دكتوراه ، أطروحةاألردنیة التجاریة المصارف

 .2010األردن،  عمان، المصارف، تخصص والمصرفیة، المالیة

دراسة تطبیقیة على : خاطرةالسیولة المصرفیة وأثارها في العائد والمسیرین سمیح أبو رحمة،  )12

غزة، ، ، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیةماجستیر رسالة، ف التجاریة الفلسطینیةالمصار 

2009. 

استراتیجیات إدارة مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بأصول وخصوم عبد العاطي الشین محمد منسى،  )13

 .1997، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة، سالة دكتوراه فلسفة، ر البنوك التجاریة المصریة

أثر قوة السوق وهیكل الكفاءة على أداء البنوك التجاریة دراسة تطبیقیة الدین مصطفي الكور،  عز )14

، تخصص المصارف، قسم اإلدارة أطروحة دكتوراه فلسفةعلى البنوك التجاریة المدرجة في بورصة عمان، 

 .2006األردن، ة للعلوم المالیة والمصرفیة عمان، المالیة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربی

 الفائدة لسعر الحساسة والمطلوبات الموجودات تسعیر إعادة فجوة بین العالقةالنوایسة،  عناد عماد )15

 المصارف، تخصص فلسفة، ، أطروحة دكتوراهالفوائد من الدخل وصافي األردنیة التجاریة المصارف في

 .2009 ،األردن ،عمان والمصرفیة المالیة للعلوم العربیة األكادیمیة واإلداریة المالیة العلوم كلیة

، مدى اعتماد المصارف على التحلیل المالي للتنبؤ بالتعثر دراسة تطبیقیة عمار أكرم عمر الطویل )16

ماجستیر، تخصص محاسبة وتمویل، كلیة التجارة  رسالة، على المصارف التجاریة الوطنیة في قطاع غزة

 .2008بالجامعة اإلسالمیة، غزة، 

 والمصارف التقلیدیة المصارف لدى المطلوباتو  الموجودات إدارة عثمان، شیخ فهد محمد عمر )17

، سفة في العلوم المالیة والمصرفیةدكتوراه فل أطروحة، )مقارنة تطبیقیة تحلیلیة دراسة(اإلسالمیة 

السوریة،  العربیة الجمهوریة،مصارف، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، دمشقتخصص 

2009. 

، رسالة دور السوق النقدیة في تمویل االقتصاد الوطني، دراسة حالة الجزائرفرید بن عبید،  )18

 2005/2006، ماجستیر، تخصص نقود وتمویل، جامعة بسكرة

االقتصادیة في المؤسسات دراسة نظریة ومیدانیة للبنوك  قیاس الكفاءةقریشي محمد الجموعي،  )19

 .2007في العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه دولةالجزائریة

ماجستیر في  رسالة، معاییـر تقییم األداء المصرفي ومـوقـع البـنـوك الجزائریـة منـها ،كواح كریمة )20

ـــر،تصادیة وعــلــوم التـــســییر، م االقكـلــیة الـعــلــو  العلوم االقتصادیة، ـــامـعــة الجـــزائـــ   2004/2005 جــ
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مدى التزام المصارف اإلسالمیة العاملة في فلسطین بمعیار اإلفصاح عن أسس ماجد تحسین رجب،  )21

الجامعة سبة والتمویل، ، كلیة التجارة، قسم المحارسالة ماجستیرتوزیع األرباح بین المساهمین والمودعین، 

 .2008غزة،  اإلسالمیة،

، كلیة ، أطروحة الدكتوراه في العلومنحو تطویر وعصرنة القطاع المصرفي في الجزائرمحرزي جالل،  )22

 .2005- 2002االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر،  العلوم

لألدوات المالیة الحدیثة معوقات استخدام البنوك التجاریة المصریة حمد لطفي عبد العظیم، أمحمد  )23

جامعة قناة السویس،  في إدارة األعمال، كلیة التجارة،ماجستیر  رسالة، في إدارة األصول دراسة تحلیلیة

 .2002مصر، 

نموذج مقترح : خدام التحلیل المالي االستراتیجيإدارة المخاطر المصرفیة باستمحمد توفیق عمرو،  )24

، كلیة العلوم دكتوراه فلسفة، تخصص اإلدارة المالیة أطروحة ،تطبیقي في المصارف التجاریة األردنیة

 .2006المالیة والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، األردن، 

دراسة تطبیقیة على قطاع البنوك :ثر مخففات مخاطر االئتمان على قیمة البنوكمحمد داود عثمان، أ )25

، قسم المصارف، كلیة العلوم المالیة أطروحة دكتوراه فلسفة، Tobin.Qباستخدام معادلة  األردنیةالتجاریة 

 .2008والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، 

، رسالة ماجستیر تسعیر القروض المصرفیة دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیةمسعي سمیر،  )26

 .2008تخصص بنوك وتأمینات، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، في العلوم االقتصادیة، 

أثر عوامل إدارة مخاطر االئتمان على غربلة ومراقبة التسهیالت مصطفى محمد رجب الخیاط،  )27

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، تخصص االئتمانیة في المصارف التجاریة األردنیة

 .2010األردن،  ،ربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمانالمصارف، األكادیمیة الع

، تسییر الودائع على مستوى البنك التجاري، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ،موهوب فریدة )28

 .2004/2005، ، تخصص بنوك، جامعة قسنطینة، الجزائررسالة ماجستیر

 بازل" الدولیة للمعاییر وفقا المصارف في االئتمان لمخاطر الحدیثة اإلدارةكمال،  أبو علي میرفت )29

II"التجارة، قسم إدارة األعمال،  ، رسالة ماجستیر، كلیةفلسطین في العاملة المصارف على تطبیقیة ، دراسة

 .2007غزة، ،اإلسالمیة الجامعة

دراسة تطبیقیة على المصارف "وتحدیاتها IIدوافع تطبیق دعائم بازل میساء محي الدین كالب،  )30

 .2007، غزة ،اإلسالمیة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة ، كلیةرسالة ماجستیر، "العاملة في فلسطین

، أطروحة أثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة على تحسین أداء البنوك الجزائریةنوي فطیمة الزهرة،  )31

 .2017 - 2016بسكرة، الجزائر، ،في العلوم االقتصادیة، جامعة محمد خیضر دكتوراه علوم
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III. المجالت، الملتقیات والدوریات : 

، التقلیدي واإلسالمي - إدارة األصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفياتحاد المصارف العربیة،  )1

2002. 

، بیروت، لبنان، والمطلوبات والرهوناتبحوث في التوریق وٕادارة الموجودات اتحاد المصارف العربیة،  )2

2002. 

، بیروت، لبنان، 2، الجزء  IIموسوعة بازل- دلیلك إلدارة المخاطر المصرفیةاتحاد المصارف العربیة،  )3

2005.  

، بیروت، 292، العدد إلى المصارف العربیة II متطلبات إدخال معاییر بازلاتحاد المصارف العربیة،  )4

 2005مارس 

 اتفاقیة إسهامات ظل في المصرفیة السیولة مخاطر تسییر دعمسعید،  عمي حمزة بوعبدلي، أحالم )5

 2014، جامعة غردایة، الجزائر، 2، العدد 7، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد الثالثة بازل

النظام الرقابي المصرفي في سوریة ومتطلبات مبادئ بازل األساسیة للرقابة المصرفیة  أحمد الرضي، )6

  .2005أفریل  3و 2ورقة مقدمة خالل مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوریة، دمشق،  الة،الفع

النظام المحاسبي المالي آلیة لدعم الحوكمة في تقییم األداء المالي قاید نور الدین، حمزة بن خلیفة،  )7

للمؤسسات بین دور الحوكمة في تحسین األداء : ، الملتقى الدولي الخامس حولللمؤسسة االقتصادیة

 .2014دیسمبر، 8- 7، جامعة حمه لخضر، الوادي، تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة واإلسالمیة

تطبیق معیار العرض واإلفصاح العام للمصارف أحمد یوسف محمد، فتح الرحمن الحسن منصور،  )8

عینة من المصارف اإلسالمیة ودوره في رفع كفاءة اإلفصاح المحاسبي للتقاریر المالیة بالتطبیق علي 

 .2015، جامعة السودان، 16، مجلة العلوم االقتصادیة، العدد اإلسالمیة

فعالیة الحوكمة في تحسین أداء المؤسسات وأثرها على اإلفصاح آسیا جنوحات، یاسمین العالیبیة،  )9

بین تطبیق  دور الحوكمة في تحسین األداء للمؤسسات: ، الملتقى الدولي الخامس حولالمحاسبي

 .2014دیسمبر ، 8- 7، جامعة حمه لخضر، الوادي، المعاییر المحاسبیة الدولیة واإلسالمیة

، مداخلة مقدمة إلى إدارة المخاطر المصرفیة مع اإلشارة لحالة الجزائربالعجوز حسین، بوقره رابح،  )10

قتصادیة واإلداریة، المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة، كلیة العلوم اال

  .2007أفریل  18- 16جامعة الزیتونة، األردن، 

، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني األول أهمیة ودور نظام التامین على الودائعبریش عبد القادر،  )11

، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ''الواقع واألفاق''للمنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 

 .2004دیسمبر  15- 14ئر، الجزا

القاهرة،  ،"المصرفي على الجهاز وأثرها بازل للجنة الجدیدة الرقابیة القواعد "المصري األهلي البنك )12

  2001 ،  54المجلد الرابع، العدد
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، في عملیة اتخاذ قرار ضبط المعاییر االحترازیة لبنك الجزائر 3أثر مقررات بازل بودالي مخطار،  )13

  .2017جوان ، 02العدد ، بشار، الجزائرجامعة، االقتصادیة، ،مجلة البشائر 

التمكین اإلداري وأثره على أداء المؤسسة دراسة حالة مؤسسة موسي عبد الناصر، ، بومجان عادل )14

، أبحاث اقتصادیة وٕاداریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بسكرة –صناعة الكوابل فرع جنرال كابل 

 .2015وان،الجزائر، العدد السابع عشر، ج

دراسة حالة البنك ''تقییم األداء المالي للبنوك الجزائریة التجاني إلهام، شعوبي محمود فوزي،  )15

اقتصادیة وٕاداریة،  أبحاث مجلة، ''2011 -  2005الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للفترة 

 .2015جوان  ،17، العدد جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر

 ، الخرطوم، السودان،، مجلة المصرفيالسیولة بین النظریة والتطبیق بالسودانجهاد محمد میرغني،  )16

 .2004جوان  ،32د العد

، األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، معهد التدریب المالي إدارة الموجودات والمطلوباتخالد الزعبي،  )17

 .والمصرفي

، مجلة الدراسات المالیة إدارة السیولة في المصارفاستراتیجیات وسیاسات خلیل محمد حسن،  )18

 .2005، األردن، 13:، السنة4:، عدد13والمصرفیة، األكادیمیة العربیة للعلوم المالیة المصرفیة، مجلد 

حالة بنك المؤسسة -قیاس وتحلیل مخاطر السیولة في البنوك التجاریة قایدي أمینة بن خزناجي،  )19

 ، سیدي بلعباس،03مجلة االبتكار والتسویق، العدد ، (2008-2012)العربیة المصرفیة للفترة 

 .2015الجزائر،،

برنامج إدارة األصول والخصوم مع التأكید على إدارة الدسوقي حامد أبو زید، عبد العاطي الشین،  )20

 .1999، مركز البحوث والدراسات التجاریة، كلیة التجارة، جامعة القاهرة، مصر، الفجوة

دور التوریق كأداة مالیة حدیثة في التمویل وتطویر البورصة في راتول محمد، مداني أحمد،  )21

المتضمن توریق القروض  2006فبرایر  20الصادر في  05- 06قراءة في القانون رقم  - الجزائر

 - اتسیاسات التمویل وأثرها على االقتصادیات والمؤسس: ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي حولالرهنیة

 .2006نوفمبر  22- 21دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 

عمان، األردن،  األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة،، إدارة الموجودات والمطلوباتریاض أسعـد،  )22

2009. 

لمیة الراهنة، أي تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العا، آدم حدیدي، سلیمان ناصر )23

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 02، عدد ؟، المجلة الجزائریة للتنمیة اإلقتصادیةدور لبنك الجزائر

 ، 2015جوان  ،الجزائر
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، مداخلة طرق قیاس وٕادارة المخاطر في المؤسسات المالیة شاوش اخوان سهام، نوفل صبري، )24

المالیة وانعكاساتها على اقتصادیات دول العالم،كلیة العلوم مقدمة إلى الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر 

 .2013نوفمبر  26،27االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة، یومي 

لملتقى المنظومة المصرفیة ، مداخلة مقدمة تقییم كفاءة األداء في القطاع المصرفيصالح خالص،  )25

جامعة  ،، كلیة العلوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیةتو تحدیا واقع - الجزائریة والتحوالت االقتصادیة 

 .2004دیسمبر  14،15الشلف، الجزائر، یومي 

، مداخلة مقدمة إلى كفایة رأس المال المصرفي على ضوء توصیات لجنة بازلالطیب لحیلح،  )26

كز الجامعي، تقنیات، المر - مخاطر- الملتقى الوطني األول حول المنظومة المصرفیة الثالثة، منافسة

 .2005جوان  6- 7جیجل، الجزائر، 

، الملتقى الوطني حول تقییم كفاءة أداء النظام المصرفيعبد الرحیم شیبي، بن بوزیان جازیة،  )27

 .2006أفریل  25- 24الجزائر، یومي  ،المنظومة البنكیة في ظل التحوالت القانونیة واالقتصادیة، بشار

، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، المصرفیة نموذج مقترح تحلیل الودائع، عبد السالم لفته سعید )28

 2006العدد الحادي عشر، بغداد، 

، مجلة الهندسة المالیةمدخل  :إدارة المخاطر بالصناعة المالیة اإلسالمیة ،عبد الكریم أحمد قندوز )29

 .2012 الشلف، الجزائر، ،9د األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، العد

، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة - مفهوم وتقییم- األداء بین الكفاءة والفعالیةعبد الملیك مزهودة،  )30

 .2001، 1د محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العد

 العاملة البنوك في السیولة مخاطر إدارة في الممارسات أفضل تطبیق مدى شاهر األعرج، عدنان )31

 .2010 والعشرون،  الخامس العدد الجامعة، االقتصادیة للعلوم بغداد كلیة ، مجلةاألردن في

دراسة  - تقییم كفاءة استخدام الموارد البشریة الصحیة في المستشفیات العمومیةعرابة الحاج،  )32

 .2012، 10د ، مجلة الباحث، عدتطبیقیة على عینة من المستشفیات

البنوك اإلسالمیة  في االئتمان مخاطر إدارة كفاءة مدى تقییمعثمان،  داود محمد عنانزة، الدین عز )33

 .2010البصرة،  واالقتصاد، جامعة اإلدارة كلیة ،األردنیة

 23، مجلة المحاسب المجاز، العدد 2اإلدارة الحدیثة للمخاطر المصرفیة في ظل بازل علي بدران،  )34

 .2005، 3، الفصل 

من البنوك تقییم أداء المؤسسات المصرفیة، دراسة حالة لمجموعة  قریشي محمد جموعي، )35

، 3عدد  الجزائر، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،، 2000 - 1994الجزائریة خالل الفترة 

2004. 

، واشنطن إدارة األصول والخصوم لدى مؤسسات التمویل األصغر المتلقیة للودائعكارال بروم، )36

 .2009، 55المجموعة  االستشاریة لمساعدة الفقراء،العدد : العاصمة
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تقیـــیم أداء المؤسســـات المصـــرفیة، دراســـة حالـــة لمجموعـــة مـــن البنـــوك محمـــد جمـــوعي قریشـــي،  )37

 .2004، 03عدد  الجزائر، ، مجلة الباحث، جامعة ورقلة،2000 - 1994الجزائریة خالل الفترة 

لمحاسبة عن تكالیف التشغیل في البنوك، دراسة تحلیلیة مقارنة لبنك الفالحة مسعي سمیر، ا )38

 .2008، العراق، 38عدد  ، مجلة العلوم اإلنسانیة،فیةوالتنمیة الری

مداخلة مقدمة  والحد منها، إدارتهاالمخاطر االئتمانیة تحلیلها،قیاسها،  مفتاح صالح، معارفي فریدة، )39

المخاطر واقتصاد المعرفة، كلیة العلوم االقتصادیة  إدارة: إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع

 .2007أفریل،  18 -  16األردن، یومي  واإلداریة، جامعة الزیتونة،

حالة  ، الحوكمة ودورها في تحسین األداء المالي للمؤسسات الجزائریةیحیاوي إلهام، بوحدید لیلى )40

 .2014، 05العدد  لمؤسسات الجزائریة،، مجلة أداء ابالرویبةNCA المؤسسة الجزائریة الجدید للتعلیب

IV.  قوانینالالتقاریر و 

 .2012،تطورات الوضعیة المالیة والنقدیة في الجزائربنك الجزائر،  )1

  .المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في  90/10القانون رقم  )2

 1434جمادى األولى  26المؤرخ في 01-13الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم  )3

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات  2013أفریل  8الموافق لـ 

 .2013.یونیو 02، الصادر بتاریخ 29: ، العدد50: المصرفیة، السنة

موافق ال 1435بیع الثاني ر  10المؤرخ في 01-14الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، نظام رقم  )4

، 51ة المتضمن نسب المالءة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة، السن 2014برایر ف 16لـ 

  . 2014سبتمبر  25الصادر بتاریخ  56العدد 

الموافق  1429ذو الحجة  25المؤرخ في  08-04الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، األمر رقم  )5

األدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في ، المتضمن الحد 2008دیسمبر  23لـ 

 .2008یسمبر د 24الصادر بتاریخ  72 ، العدد45ة الجزائر، السن
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  )جانفي 1من  ابتداءإالتواريخ ( IIIالترتيبات االنتقالية التفاقية بازل ): 1(الملحق رقم 

  

 یدل على الفترات االنتقالیة

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر

Bank for international Settlements, Basel III: A Global regulatory framework for more 
resilient bank and Banking systems, Basel committee on Banking Supervision, 2010 (rev 
june ), 2011.  

  

    

 البيان 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تدمج����

الدعامة�

 �و��

� �ب�ن �موازي جانفي���1شغيل

�1و 2013 �يبدأ�2017جانفي ،

 �سبة�الرافعة�املالية 2015جانفي��1فصاح����

 ا��د��د�ى�ل�سبة�رأس�املال�املش��ك 3.5% 4.0% 4.5% 4.5%

 �امش�حماية�رأس�املال 0.625% 1.25% 1.875% 2.5%

7.0% 6.375% 5.75% 5.125% 4.5% 4.0% 3.5% 

+ ا��د��د�ى���قوق�ملكية��س�م

 �امش�حماية�رأس�املال

 تطبيق��قتطاعات�من�الشر�حة��و�� 20% 40% 60% 80% 100% 100%

 ا��د��د�ى�للشر�حة��و���لرأس�املال 4.5% 5.5% 6.0% 6.0%

 ا��د��د�ى�الجما���رأس�املال 8.0% 8.0%

10.5% 9.875% 9.25% 8.625% 8. 0% 

احتياطي�+ ا��د��د�ى�الجما���رأس�املال

 املحافظة�ع���رأس�املال

سنوات�ابتداءا�من��10تل���خالل�أفق�

2013 

أدوات�رأس�املال�ال���لم��عد�مصنفة�

كشر�حة�أو���أو�ثانية�غ���أساسية�لرأس�

 املال

 �سبة��غطية�السيولة 60% 70% 80% 90% 100%

إدخال�معيار�

 �سبة�التمو�ل�الصا���املستقر ا��د��د�ى
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  )2017- 2007(القروض حسب طبيعتها وعوائدها للبنوك عينة الدراسة خالل الفترة توزيع ): 2( الملحق رقم

  ألف دج: الوحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

BNA  إجما���  قروض��س�ثمار  قروض�مدعمة  قروض��ستغالل  القروض��س��الكية  القروض�العقار�ة

مبلغ�  القروض

  القرض

مبلغ�  الفوائد

  القرض

مبلغ�  الفوائد

  القرض

مبلغ�  الفوائد

  القرض

مبلغ�  الفوائد

  القرض

  الفوائد

2007 17277  1147.19 25790 1586.09 107957 2159.14 25596 255.96 0 0.00 176620 

2008 19253 1124.38 16450 1174.53 191414 4019.69 24762 260.00 10340 129.25 262219 

2009 27209 1450.24 8902 648.96 251000 4994.90 25386 1170.29 23462 954.90 335959 

2010 39954 2049.64 4697 396.90 6957 556.56 82803 1490.45 28099 1219.50 162510 

2011 68347 3096.12 1748 149.63 157233 9779.89 194395 2604.89 30713 1621.65 452436 

2012 102620 3499.34 162 13.72 32003 2710.65 444141 9104.89 25408 1514.32 604334 

2013 121217 3672.88 0 0.00 6681 534.48 669680 17612.58 6623 370.23 804201 

2014 134495 5621.89 0 0.00 4467 333.68 841188 45676.51 211 11.65 980362 

2015 134375 5616.88 0 0.00 77955 3336.47 961795 48955.37 42 2.40 1174167 

2016 142932 5617.23 0 0.00 215840 14223.86 914752 8964.57 12662 0.00 1286193 

2017 188303 4142.67 2789 139.45 209456 14661.92 834587 834.59 0 0.00 1235137 

CNEP  القروض�العقار�ة  

    

2007 900 5.50 

2008 6300 149.00 

2009 24879 689.00 

2010 49284 1910.00 

2011 105656 6048.85 

2012 149640 13432.00 

2013 90346 11403.00 

2014 97633 4089.00 

2015 81705 5336.00 

2016 49047 2031.00 

2017 104838 21872.00 
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باالعتماد على البيانات ا�معة عن البنوك عينة الدراسةمن إعداد الباحثة : المصدر  

  

  

  

  

  

CPA  إجما���  القروض��س�ثمار�ة  القروض�املدعمة  قروض��ستغالل  القروض�العقار�ة

مبلغ�  القروض

  القرض

مبلغ�  الفائدة

  القرض

مبلغ�  الفائدة

  القرض

مبلغ�  الفائدة

  القرض

  الفائدة

2010 583410 31504 141000 8558.70 450000 14625.00 98342 3176.45 1272752 

2011 689010 39963 129424 6354.72 801000 23629.50 1061909 50759.25 2681343 

2012 732342 32516 118090 9258.26 1554309 32795.92 745390 60600.21 3150131 

2013 725000 30305 274245 18182.44 1800350 25564.97 2203161 82398.22 5002756 

2014 814000 35409 216112 16078.73 2081549 10407.75 7889201 280066.64 11000862 

2015 804000 35456 127990 6962.66 2309000 9697.80 9509570 488791.90 12750560 

2016 776835 28821 100187 7013.09 2383298 6673.23 15164179 548943.28 18424499 

2017 788503 23655 62409 2496.36 2092913 3557.95 34003342 680066.84 36947167 

BADR  إجما���القروض  قروض��س�ثمار  قروض��ستغالل  

  الفوائد  مبلغ�القرض  الفوائد  مبلغ�القرض

2007 21365 1452.82 282210 8748.51 303575 

2008 39654 4758.48 91088 6922.69 130742 

2009 208000 12896.00 209300 8372.00 417300 

2010 225.79 14.68 469974.21 18798.97 470200 

2011 231346 8559.80 266671 12266.87 498017 

2012 269869 18351.09 473853 27957.33 743722 

2013 435101 19579.55 630875 43530.38 1065976 

2014 539057 36655.88 1229412 45488.24 1768469 

2015 740853 38524.36 1695339 11867.37 2436192 

2016 461335 34138.79 1758431 17584.31 2219766 

2017 726467 79911.37 1718188 5154.56 2444655 
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 )2017-2007(محفظة قروض البنوك عينة الدراسة خالل الفترة  ةمخاطر عائد و قياس نتائج  ):3( الملحق رقم

DESCRIPTIVES VARIABLES=CPAA CPAB CPAC CPAD     /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

CPA N Mean Std. Deviation 

CPAA 8 .044112 .0088218 

CPAB 8 .061662 .0131701 

CPAC 8 .013875 .0124590 

CPAD 8 .042738 .0182728 

Valid N (listwise) 8   

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=BADRB BADRA   /STATISTICS=MEAN STDDEV.  

Descriptive Statistics 

BADR N Mean Std. Deviation 

 Investissment 11 .038000 .0243680 

Exploitation 11 .069909 .0250098 

Valid N (listwise) 11   

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=CNEP   /STATISTICS=MEAN STDDEV.  

Descriptive Statistics 

CNEP N Mean Std. Deviation 

CNEP immobilier 11 .066060 .0577806 

Valid N (listwise) 11   
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DESCRIPTIVES VARIABLES=BNAA BNAB BNAC BNAD BNAE   /STATISTICS=MEAN STDDEV.]  

Descriptive Statistics 

BNA N Mean Std. Deviation 

Immobilier 11 .044000 .0128532 

Consummation 7 .072943 .0134889 

Exploitation 11 .056473 .0257950 

Dispositive 11 .023709 .0184498 

Investissment 11 .038836 .0231898 

Valid N (listwise) 7   

 

COMPUTE RpCPA=SUM(WCPAA, WCPAB, WCPAC, WCPAD). 

EXECUTE.   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

RP CPA N Mean Std. Deviation 

RpCPA 8 .036185 .0092826 

Valid N (listwise) 8   

 

COMPUTE RpBADR=SUM(WBADRB, WBADRA). 

DESCRIPTIVES VARIABLES=RpBADR   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

RP BADR N Mean Std. Deviation 

RpBADR 11 .0468 .01953 

Valid N (listwise) 11   

 

COMPUTE RpBNA=SUM(WBNAA, WBNAB, WBNAC, WBNAD, WBNAE). 

DESCRIPTIVES VARIABLES=RpBNA   /STATISTICS=MEAN STDDEV. 

Descriptive Statistics 

RP BNA N Mean Std. Deviation 

RpBNA 11 0321 ,01106 

Valid N (listwise) 11   
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Correlations 

BNA  consommation Exploitation dispositif Investissment 

BNA consommation Pearson Correlation 1 .349 .401 .711 

Sig. (2-tailed)  .442 .372 .073 

N 7 7 7 7 

BNA Exploitation Pearson Correlation .349 1 -.068 .132 

Sig. (2-tailed) .442  .841 .698 

N 7 11 11 11 

BNA dispositive Pearson Correlation .401 -.068 1 .576 

Sig. (2-tailed) .372 .841  .064 

N 7 11 11 11 

BNA investissment Pearson Correlation .711 .132 .576 1 

Sig. (2-tailed) .073 .698 .064  

N 7 11 11 11 

 

 

Correlations 

BADR   investissment Exploitation 

 BADR investissment Pearson Correlation 1 -.024 

Sig. (2-tailed)  .945 

N 11 11 

BADR Exploitation Pearson Correlation -.024 1 

Sig. (2-tailed) .945  

N 11 11 
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CORRELATIONS  

 

CPA  immobilier Exploitation  dispositif investissment 

CPA immobilier Pearson 

Correlation 
1 .061 .855

**
 .320 

Sig. (2-tailed)  .886 .007 .439 

N 8 8 8 8 

CPA Exploitation Pearson 

Correlation 
.061 1 .032 .505 

Sig. (2-tailed) .886  .940 .202 

N 8 8 8 8 

 CPA dispositive Pearson 

Correlation 
.855

**
 .032 1 .308 

Sig. (2-tailed) .007 .940  .458 

N 8 8 8 8 

CPA investissment Pearson 

Correlation 
.320 .505 .308 1 

Sig. (2-tailed) .439 .202 .458  

N 8 8 8 8 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

 spss,20 باستخدام بيانات الدراسة والبرنامج اإلحصائي: المصدر
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 )2017-2007(البيانات الخاصة بالبنوك عينة الدراسة خالل الفترة ): 4( الملحق رقم 

BADR  املوارد� إجما��

  و�ستخدامات

��صول 

  السائلة

الن�يجة�

  الصافية

القروض�

املشكوك����

  تحصيل�ا

مخصص�قروض�

  تحصيل�ا ش�وك���م

مصار�ف�

  املوظف�ن

عدد�

  املوظف�ن

 إجما��

  �يرادات

2007 57,469,561 34437 -4013 66789 45536 22164 27 24646 

2008 56,586,171 38879 -11008 27455 26148 20551 30 20844 

2009 89,998,633 38989 -4740 104325 58422 24568 29 25814 

2010 91,762,489 26988 -4088 94040 65828 25434 29 24677 

2011 97,588,886 18709 950 94623 64742 26290 29 26666 

2012 43,403,424 32268 39841 199282 98170 33252 30 65480 

2013 53,707,276 13243 53389 226861 126465 44681 33 84998 

2014 64,875,110 55990 66140 229366 160300 44628 27 103564 

2015 78,071,562 116422 84154 234614 162449 43547 28 120990 

2016 92,268,524 100918 127549 257435 192319 40495 28 155816 

2017 102,279,846 100232 87721 543272 260000 32423 29 101107 

 

  

CNEP  املوارد� إجما��

  و�ستخدامات

��صول 

  السائلة

الن�يجة�

  الصافية

القروض�املشكوك�

  ���تحصيل�ا

مخصص�قروض�

  تحصيل�ا شكوك���م

مصار�ف�

  املوظف�ن

عدد�

  املوظف�ن

 إجما��

  �يرادات

2007 702,300 88 -584 0 0 1510 7 51 

2008 1,194,191 317 -3666 522 522 5217 7 256 

2009 1,401,189 12973 -5121 5958 5958 5921 7 1294 

2010 1,753,213 12760 -4894 750 753 7038 8 3455 

2011 2,350,512 262 -3202 2174 2231 12957 9 7669 

2012 2,687,915 1108 1528 1674 348 14905 10 15043 

2013 2,465,750 1209 4240 3744 887 16053 10 18978 

2014 1,964,027 4265 -6626 3877 1419 15823 10 4173 

2015 2,584,781 116 11513 11094 887 15462 10 28253 

2016 2,210,085 925 12245 8780 8315 16196 8 29742 

2017 1,685,202 1620 8261 5807 4700 12991 8 22827 
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CPA  املوارد� إجما��

  و�ستخدامات

��صول 

  السائلة

الن�يجة�

  الصافية

القروض�

املشكوك����

  تحصيل�ا

مخصص�قروض�

 شكوك���م

  تحصيل�ا

مصار�ف�

  املوظف�ن

عدد�

  املوظف�ن

 إجما��

  �يرادات

2010 46,657,775     19876 19  

2011 50,968,575 84496 141663 692682 375986 21813 21 147170 

2012 51,221,163 52310 145175 869838 497049 25347 21 153851 

2013 69,221,106 173405 230551 949468 550642 29057 24 251432 

2014 82,439,993 190890 504636 1090369 576319 34335 25 514752 

2015 24,362,386 65995 588114 1397969 779342 37058 25 617840 

2016 47,457,250 234281 1375014 1522346 896905 40495 30 1409320 

2017 75,945,539 66028 1162265 1933015 93656 31177 30 1187063 

  

  

BNA  املوارد� إجما��

  و�ستخدامات

��صول 

  السائلة

الن�يجة�

  الصافية

املشكوك�القروض�

  ���تحصيل�ا

مصار�ف�

  املوظف�ن

عدد�

  املوظف�ن

  �يرادات إجما��

2007 31,666,666 4123 40 21384 517 12 716 

2008 34,543,345 4036 28334 25613 2640 16 33808 

2009 29,876,554 3078 4205 33595 5031 20 21219 

2010 53,555,567 5064 40 19502 9848 20 716 

2011 55,433,466 90530 14005 25350 11359 14 18846 

2012 60,543,674 90481 37551 58155 14041 14 43025 

2013 79,655,345 44567 2103 33613 9438 7 2835 

2014 78,567,987 78654 48598 187236 18213 11 61755 

2015 112,537,062 90481 40012 211168 22512 14 52758 

2016 133,173,029 196709 63673 248918 26844 15 76537 

2017 150,484,606 143997 44084 325133 21795 14 50708 

من إعداد الباحثة باالعتماد على البیانات المجمعة عن البنوك عینة الدراسة: المصدر  

  

 


