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 داءــــاإله
 

 ، أما بعد :لى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبسم هللا والصالة والسالم ع
 أهدي مثرة جهدي :

 إىل رمز احلنان و التضحية ... إىل اليت اجلنة حتت قدميها ...
 وجود ...إىل اليت منحتين سنني عمرها ... إىل أمجل شيء يف ال

 حبيبة القلب " أمي " العزيزة أطال هللا يف عمرها؛
 إىل روح "أيب" الطاهرة رمحه هللا؛

 "أنس" حفظهم هللا؛ العزيز إىل الزوجة الكرمية و ابنيت الغالية " إحسان "، و ابين
 :إىل من تقامسوا معي احللو واملر

 ؛حفظهم هللا ورعاهم كال ابمسه  و أخوايت إخويت
 إىل مجيع األهل و األقارب؛

 .األصدقاء من قريب وبعيداألحبة و إىل مجيع 
 
 

 *عمان أمحد*                                                                 
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 والعرفان الشكر
 

 و أعانين وسدد خطااي إلجناز ىذا العمل، ،أمحد هللا تعاىل الذي وفقين
 ويسر يل سبل النجاح وطلب العلم؛ 

 حالم"أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل األستاذة الدكتورة املشرفة: " بوعبديل أ
و اليت مل تدخر جهدا يف سبيل مساعديت وتوجيهي، أسأل هللا أن تثاب خري 

 ثواب، وابرك هللا فيها ويف عائلتها؛
على قبوهلم  إىل مجيع أعضاء جلنة املناقشة املوقرة والتقدير لشكرابأيضا أتقدم  

 ؛واثراءه مناقشة ىذا العمل املتواضع
خاصة أعضاء جلنة التكوين  ،كما أتقدم ابلشكر والعرفان جلميع األساتذة

ابلدكتوراه ختصص اقتصاد نقدي وبنكي معمق جبامعة غرداية مبا قدمو لنا من 
 مساعدة وتوجيو؛

 وكذلك الشكر موصول جلميع أساتذيت يف مجيع أطوار الدراسة؛
 البحث كما أشكر كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إجناز ىذا 

 ولو ابلدعاء أو بكلمة طيبة؛
 وابرك هللا يف اجلميع .

 * عمان أمحد*                                                      
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 امللخص:

التجارية  جاءت ىذه الدراسة حتت عنوان فعالية الكفاءة التشغيلية يف التقليل من خماطر السيولة ابلبنوك        
، حبيث حاولنا من خالهلا قياس مدى أتثري (0202-0202دراسة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )

الكفاءة التشغيلية على مستوايت خماطر السيولة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر كمحل للدراسة خالل الفرتة 
ومت قياسها ابملؤشرات  ،لشقني كفاءة األرابح قسمتالكفاءة التشغيلية أي  ، فاملتغري املستقل0202-0202

العائد على حقوق امللكية و العائد على األصول و الرافعة املالية و منفعة األصول والعائد على  املالية التالية :
ع بو أما املتغري التا ،اإليراداتىامش الربح و التكاليف إىل و مت قياس مؤشراهتا وىي الودائع، وكفاءة التكاليف 

لدى  واألرصدةقروض إىل الودائع و النقد من خالل مؤشري إمجايل ال لة فقد مت قياسواملتمثل يف خماطر السيو 
 جد السيولة ملخاطر اجلزائري الوطين البنك تعرض إمكانيةومن أىم النتائج املتوصل هلا ، البنك إىل إمجايل األصول

 احملروقات قطاع ودائع يف الكبري االخنفاض بسبب الوطين االقتصاد يف للسيولة السريع التقلص نتيجة وىذا مرتفعة،
 اعتماد، كذلك احملقق الربح ىامش انحية من بنك أفضل اخلارجي اجلزائر بنك أن، اضافة إىل 0202منذ سنة 
 فحقق بنك ترست اما ،السيولة ملخاطر تعرضو نسب اخنفاض وابلتايل أنشطتو، يف اخلاصة موارده على بنك الربكة

 عملية يف اخلاصة ألموالو الكبري ستغاللواب، يف حني متيز بنك ابريبا األصول على العائد حيث من معدل أعلى
ذو األثر الثابت  اإلمجايلنموذج الومن خالل استعمال  ،من خالل مؤشر العائد على حقوق امللكية األرابح توليد

بني ذات داللة إحصائية مت التوصل إىل وجود عالقة عكسية  والربط بني املؤشرات املالية املختارة للقياسلبانل 
 .لعينة البنوك حمل الدراسة الدراسةمتغريي 

مالية. نسب ،بنوك جتارية، خماطر السيولة ،كفاءة التكاليف،  كفاءة األرابح  ،فاءة تشغيليةك  الكلمات املفتاحية:  
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Abstract : 

       This study was conducted under the title Operational efficiency efficiency in 
reducing the liquidity risk in commercial banks. A study of a sample of banks 
operating in Algeria during the period 2010-2015, in which we tried to measure 
the effect of operational efficiency on liquidity risk levels of a sample of banks 
operating in Algeria For the period 2010-2015, the independent variable ie 
operational efficiency has been divided into two levels of profit efficiency,  They 
were measured by the following financial indicators: Return on Equity, Return 
on Assets, Leverage, Asset Benefit, Return on Deposits, and Cost Efficiency. 
Their indicators were measured as profit margin and cost to income. The 
dependent variable of liquidity risk was measured from During the Bank's total 
loans to deposits, cash and balances to total assets. The most important results of 
the Algerian National Bank's exposure to liquidity risk are very high, This is the 
result of the rapid contraction of liquidity in the national economy due to the 
significant decrease in deposits in the hydrocarbons sector since 2014, and the fact 
that the Bank of Algeria is the best bank in terms of the profit margin achieved. Al 
Baraka Bank also relies on its own resources in its activities, Trust Bank has the 
highest rate of return on assets, while BariPa has been distinguished by its 
considerable utilization of its own money in the process of generating profits 
through the ROE, Using the overall model with the constant effect of the 
measurement and linking of selected financial indicators, a statistically significant 
inverse relationship was found between the study variables of the sample of the 
banks in question. 

Key words: operational efficiency, profit efficiency, cost efficiency, liquidity risk, 
commercial banks, financial ratios. 



VI 
 

 قائمة احملتوايت

 رقم الصفحة البيان
 I اآلية

 II اإلىداء

 III و العرفان الشكر

 IV امللخص ابللغة العربية

 V امللخص ابللغة األجنبية

 VI- VII قائمة احملتوايت

 VIII- IX قائمة اجلداول

 X- XI قائمة األشكال

 XII- XIII قائمة املالحق

 XIV-XV قائمة الرموز و االختصارات

 ش -أ املقدمة

 10 الفصل األول: اإلطار النظري للكفاءة التشغيلية يف البنوك التجارية

 20 متهيد

 20 املبحث األول4 مفاىيم أساسية للكفاءة يف البنوك التجارية

 20 و أمهيتها اءةالعام للكف املفهوماملطلب األول4 

 11 املطلب الثاين 4 أنواع الكفاءة

 11 التجارية البنوك يف التشغيلية الكفاءة حمددات4  ثالثال املطلب

 02 التجارية البنوك يف التشغيلية الكفاءة قياس ومناذج مؤشرات4 املبحث الثاين

 02  ليةاملا لنسبا طريقةاألول4  املطلب

 44 مؤشرات خلق القيمة  والثاين4 الطرق الكمية  املطلب

 02  األداء املتوازن منوذج بطاقة وCAMELS املطلب الثالث 4 نظام 

 02 خالصة 

 45 الفصل الثاين: اإلطار النظري إلدارة خماطر السيولة يف البنوك التجارية

 02 متهيد

 01 املفاىيم األساسية للمخاطر البنكية4 األول املبحث

 01 أنواع( -مصادر  -)مفهوم  البنكية املخاطراألول 4  املطلب

 00 التجارية كالبنكية يف البنو  املخاطرالوقائية لتجنب  األساليب الثاين4 املطلب

 10 املطلب الثالث4 حتليل املخاطر يف البنوك التجارية

 20 كفاءة إدارة خماطر السيولة يف البنوك التجاريةاملبحث الثاين4  

 20 املطلب األول4 مفهوم وخطوات إدارة املخاطر البنكية و أمهيتها 



VII 
 

 32 يف البنوك التجارية مفهوم السيولة و إدارهتا املطلب الثاين4

 120 إدارة خماطر السيولة يف البنوك التجاريةكفاءة خطوات تقوية   املطلب الثالث4

 110 خالصة

 005 العاملة ابجلزائر خماطر السيولة لعينة من البنوك علىفعالية الكفاءة التشغيلية  قياس الفصل الثالث :

 111 متهيد

 112 األول4 النظام البنكي اجلزائري وتقدمي عينة الدراسةاملبحث 

 112 (1322-1300النظام البنكي اجلزائري وأىم تطوراتو خالل الفرتة ) مكوانتاملطلب األول4 

 100 و أىم التطورات ابلنظام البنكي اجلزائري بعده 12-32املطلب الثاين4 قانون النقد و القرض 

 100 العينة حمل الدراسة تقدمي بنوكاملطلب الثالث4 

 102 العاملة ابجلزائر املبحث الثاين4 قياس العالقة بني الكفاءة التشغيلية و خماطر السيولة لعينة من البنوك

 102 (0210-0212املطلب األول4 تقدمي البياانت املالية املتعلقة ابلبنوك حمل الدراسة خالل الفرتة )

املالية املتعلقة ابلكفاءة التشغيلية وخماطر السيولة وتقييمهما للبنوك حمل املطلب الثاين4 حساب املؤشرات 
 (0210-0212الدراسة خالل الفرتة )

141 

 102 املطلب الثالث4 تقدمي منوذج الدراسة القياسية

 111 ج و حتليل نتائج الدراسة القياسيةتقدير النموذ املطلب الرابع4 

 121 خالصة

 015 اخلامتة

 052 املراجعقائمة 

 103 املالحق

 



VIII 
 

 قائمة اجلداول

رقــــم 
 اجلدول

 الصفحة عنوان اجلدول

01. I 93 النسب املالية 
I.20 14 تطور معايري حساب كفاية رأس املال 

03.I 19 جدول أوزان املخاطر ابلنسبة لألصول 
04.I 19 أوزان املخاطرة املرجحة لعناصر خارج امليزانية 

I.20 02 أهم مؤشرات قياس خلق القيمة 
06. I  التدابري واإلجراءات الرقابية اليت تتخذ بناءا على درجة تصنيف البنوك وفروعها حسب معيار

CAMELS 
09 

01. II 41 ميزانية بنك جتاري 
II.20 44 قائمة دخل البنك التجاري 
II.29 43 مقاييس الرحبية للبنك التجاري 
II.21 423 مؤشرات قياس خماطر السيولة ابلبنوك 
III.24 443 (4390-4390النظام البنكي اجلزائري و أهم تطوراته خالل الفرتة ) تشكيلة 

02.III 409 قائمة البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائر 
III.29 ( اجملمعة من البنوك العمومية و اخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة )0242إمجايل تطور املوارد )الودائع-

0240) 
403 

04.III  494 (0240-0242تطور توزيع القروض حسب األجل ابجلزائر خالل الفرتة )إمجايل 
III.20 ( 0240-0242تطور جمموع الربح الصايف لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 499 
III.29 ( 0240-0242تطور إمجايل األموال اخلاصة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 493 
III.24 ( 0240-0242تطور إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 412 
III.29 (  0240-0242تطور إمجايل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 414 
III.23 410 (0240-0242الفرتة ) تطور إمجايل اإليراد البنكي الصايف لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل 
III.42 ( 0240-0242تطور إمجايل القروض لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 419 
III.44 ( 0240-0242تطور إمجايل تكاليف االستغالل لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 411 
III.40  410 (0240-0242البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )تطور إمجايل إيراد االستغالل لعينة من 
III.49 ( 0240-0242إمجايل تطور النقد و األرصدة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 419 
III.41  419 التجاريةخماطر السيولة ابلبنوك على الكفاءة التشغيلية أثر املؤشرات املالية املستخدمة يف الدراسة لتقييم 
III.40 ( 0240-0242معدل العائد على حقوق امللكية لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 413 
III.49 ( 0240-0242معدل العائد على األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 402 
III.44  404 (0240-0242العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط مضاعف حقوق امللكية لعينة من البنوك 



IX 
 

III.49 ( 0240-0242متوسط العائد على الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 400 
III.43 ( 0240-0242متوسط منفعة األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 409 
III.02  401 (0240-0242لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط هامش الربح 
III.04 ( 0240-0242متوسط التكاليف إىل اإليرادات لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 400 
III.00 ( 0240-0242متوسط القروض إىل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 409 
III.09  متوسط النقد و األرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة

(0242-0240) 
403 

III.01  444 تقدير مناذج الدراسة 
 



X 
 

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل  رقم الشكل
I.10 18 ادلصطلحات االقتصادية ذات الصلة ابلكفاءة 

02.I 06 أنواع الكفاءة 
I.12  10 طرق قياس وفورات احلجم 

4.I1 12 أنواع وفورات النطاق 
05.I 18 دوافع خوصصة البنوك 

I.15 23 أهداف ونتائج احلوكمة 
I.16  أداء ادلؤسسة –سلوك ادلؤسسة  –هيكل السوق (منوذج البعد الثالثي( "S.C.P" 24 
I.17 35 الطرق الكمية لقياس الكفاءة التشغيلية يف البنوك التجارية 
I.18 45 منوذج بطاقة األداء ادلتوازن 
II.10 61 أشكال الضماانت العينية 
II.11  75 مراحل و خطوات إدارة خماطر السيولة يف البنوك 

03.II 010 منوذج األربعة لإلدارة اإلسرتاتيجية 
III.10  1101إمجايل تطور توزيع الودائع اجملمعة يف البنوك العمومية و اخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة-

1104 
021 

III.11  1101إمجايل تطور توزيع القروض حسب األجل للبنوك العمومية واخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة-
1104 

021 

03.III 023 حصص ادلسامهني يف بنك اخلليج اجلزائر 
III.13 ( 1104-1101متوسط إمجايل النتيجة الصافية لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 028 
III.14  031 (1104-1101إمجايل األموال اخلاصة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 

III.15 ( 1104-1101متوسط إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 030 
III.16 ( 1104-1101متوسط إمجايل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 031 
III.17 ( 1101متوسط إمجايل اإليراد البنكي الصايف لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة-

1104) 
032 

III.18 ( 1104-1101متوسط إمجايل القروض لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 033 
III.01  034 (1104-1101العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط إمجايل تكاليف االستغالل لعينة من البنوك 
III.00 ( 1104-1101متوسط إمجايل إيرادات االستغالل لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 035 
III.01 (  1104-1101متوسط إمجايل النقد و األرصدة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة) 036 
III.02  1101معدل العائد على حقوق ادللكية لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط-

1104) 
041 

III.03  040 (1104-1101معدل العائد على األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 



XI 
 

III.04  1101ابجلزائر خالل الفرتة  )معدل مضاعف حقوق ادللكية لعينة من البنوك العاملة متوسط-
1104) 

041 

III.05  042 (1104-1101العائد على الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 
III.06  043 (1104-1101منفعة األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 
III.07  044 (1104-1101البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )هامش الربح لعينة من متوسط 
III.08  045 (1104-1101التكاليف إىل اإليرادات لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 
III.11  047 (1104-1101القروض إىل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )متوسط 
III.10  النقد و األرصدة إىل إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة متوسط

(1101-1104) 
048 

III.11  القيم اجلدولية االختيارية لـDW 065 
 



XII 
 

 قائمة املالحق

 الصفحة عنوان امللحق رقم امللحق
 104 1100اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك ابريبا  10

 105 1102اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك ابريبا  11

 106 1104اجلزائر لسنة  -جانب األصول للميزانية اخلتامية لبنك ابريبا  12

 107 1104اجلزائر لسنة  -جانب اخلصوم للميزانية اخلتامية لبنك ابريبا  13

 108 1100اجلزائر لسنة  -جانب األصول للميزانية اخلتامية لبنك الربكة  14

 111 1100اجلزائر لسنة  -جانب اخلصوم للميزانية اخلتامية لبنك الربكة  15

 110 1101اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك الربكة  16

 111 1103اجلزائر لسنة  -جانب األصول للميزانية اخلتامية لبنك الربكة  17

 112 1104اجلزائر لسنة  -جانب األصول للميزانية اخلتامية لبنك الربكة  18

 113 1104اجلزائر لسنة  -جانب اخلصوم للميزانية اخلتامية لبنك الربكة  01

 114 1102اجلزائر )بنك الثقة( لسنة  –جانب األصول للميزانية اخلتامية لرتست بنك  00

 115 1102اجلزائر )بنك الثقة( لسنة  –جانب خصوم للميزانية اخلتامية لرتست بنك  01

 116 1104اجلزائر )بنك الثقة( لسنة  –جانب األصول للميزانية اخلتامية لرتست بنك  02

 117 1104اجلزائر )بنك الثقة( لسنة  –جانب اخلصوم للميزانية اخلتامية لرتست بنك  03

 118 1100اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك اخلليج  04

 121 1102اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك اخلليج  05

 120 1104اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك اخلليج  06

 121 1100اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك سوسيتيه جينريال  07

 122 1102اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك سوسيتيه جينريال  08

 123 1104اجلزائر لسنة  -امليزانية اخلتامية لبنك سوسيتيه جينريال  11

 124 1101امليزانية اخلتامية للبنك الوطين اجلزائري لسنة  10

 125 1102امليزانية اخلتامية للبنك الوطين اجلزائري لسنة  11

 126 1104امليزانية اخلتامية للبنك الوطين اجلزائري لسنة  12

 127 1101امليزانية اخلتامية لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة  13

 128 1102امليزانية اخلتامية لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة  14

 131 1104امليزانية اخلتامية لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة  15
ألثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر خماطر السيولة املتمثل يف  (Pooled)النموذج اإلمجايل نتائج  16

 (1104-1101إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع لعينة البنوك حمل الدراسة خالل الفرتة )
130 

ألثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر خماطر السيولة املتمثل  (LSDV)النموذج ذو األثر الثابت نتائج  17
 (1104-1101إىل إمجايل الودائع لعينة البنوك حمل الدراسة خالل الفرتة )يف إمجايل القروض 

131 



XIII 
 

 LR1 132اخلاص ابملتغري التابع األول  نتائج اختيار النموذج األفضل للتحليل 18
ألثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر خماطر السيولة املتمثل يف  (Pooled)النموذج اإلمجايل نتائج  21

إمجايل النقد واألرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول لعينة البنوك حمل الدراسة خالل الفرتة 
(1101-1104) 

133 

ألثر الكفاءة التشغيلية على مؤشر خماطر السيولة املتمثل  (LSDV)النموذج ذو األثر الثابت نتائج  20
يف إمجايل النقد واألرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول لعينة البنوك حمل الدراسة خالل الفرتة 

(1101-1104) 

134 

 LR2 135اخلاص ابملتغري التابع الثاين  نتائج اختيار النموذج األفضل للتحليل 21
 



XIV 
 

 قائمة االختصارات والرموز

 الداللة  االختصار/الرمز
S.C.P  : ؤسسةادل داءأ – دلؤسسةا وكسل – سوقهيكل المنوذج البعد الثالثي 

IFS مؤسسة التمويل الدويل 
OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

BIS بنك التسوايت الدولية 
G-10 جمموعة الدول الصناعية العشر 
DEA  لبياانتمغلف احتليل 
TFA طريقة احلد السميك 
DFA  طريقة التوزيع احلر  
EVA القيمة االقتصادية ادلضافة 
MVA القيمة السوقية ادلضافة 
TSR العائد اإلمجايل للمسامهني 

CAMELS أنظمة الرقابة الداخلية –وضعية السيولة  –إدارة الرحبية  –جودة اإلدارة  –جودة األصول  -كفاية رأس ادلال 
AS بيع أحد األصول 

REPO البيع مع إعادة الشراء 
USF االقرتاض من سوق ما بني البنوك 
LR خماطر السيولة 

BNA البنك الوطين اجلزائري 
BEA بنك اجلزائر اخلارجي 
AGB  اجلزائر -بنك اخلليج 

B Baraka  اجلزائر -بنك الربكة 
SGA  اجلزائر -جينريالبنك سوسيتيه 
BNP اجلزائر -بنك يب . ن . يب ابريباس 
TBA  اجلزائر –ترست بنك 
Kipco شركة ادلشاريع القابضة 
ROE العائد على حقوق ادللكية 
ROA العائد على األصول 
EM )مضاعف حقوق ادللكية )الرافعة ادلالية 

ROD العائد على الودائع 
AU منفعة األصول 
PM هامش الربح 



XV 
 

CTI التكاليف إىل اإليرادات 
GLS طريقة ادلربعات الصغرى ادلعممة 

FGLR  طريقة ادلربعات الصغرى ادلمكنة 
LSDV النموذج ذو األثر الثابت لبانل 
Pooled النموذج اإلمجايل لبانل 

 



 

 مقدمة عامة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عامة مقدمة

 

 ب
 

 :توطئة

 ي، وذلك راجع دلا يلعتو من دور رايدللدولة يقتصادحيواي يف النشاط اال كزامر  التنكي النظام زنتل         
واليت تدخل ضمن  ،ادلختلفة اريعادلش دتويل عمليةيف  ىمأنو يسا اعتتارعلى  ديةقتصااال نميةالت قوفعال يف حتقي

من  ينللمدخر  نافع، وحتقيق ممن جهة االكتنازمن  واحلدارةة زل لىيعمل ع وأيضا، الوطٍت ادقتصتطوير وتنمية اال
وةشكل متاشر على ، واليت تؤثر التحوالت العميقة اليت يشهدىا احمليط ادلايل الدويل معخاصة ، جهة أخرى

 .التنكي نظامهاسلتلف األنظمة االقتصادية اليت تعاين من عجز أو ضعف يف 

 ةينها فيما تتفاعل واليت ،ادلعتمدة األخرى ادلالية وادلؤسسات التنوك سلتلف من يتكونادلايل  النظامإن         
 وتنوع التنوك أنشطة ةتطور مرتتط األخَت ىذا دنو فزايدة ،االقتصادي النشاطدتويل  ميادين شىت يف وتتنافس
فالتنوك تعد من ادلؤسسات ، اليت تعًتضها ومدى سيطرهتا على سلتلف ادلخاطر خدماهتاومستوى كفاءة  ،منتجاهتا

ادلالية اليت تلعب دورا رايداي و اسًتاتيجيا يف تنفيذ أىداف و مكوانت السياسة ادلالية للدولة ةعناصرىا االئتمانية و 
ألمر يتطلب االنقدية، وعليو فإهنا تساىم و ةشكل جوىري يف تصعيد وتَتة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وىذا 

مفهوم التنوك من  حتولوعلى ىذا األساس ات لزايدة كفاءهتا وفاعليتها اإلدارية و ادلالية، تفعيل ىذه ادلؤسس
 ،التنافس ةو زايدة حد ادليول حنو حترير النشاط التنكيو يف ظل  ،الوساطة إىل الشمولية يف تقدمي اخلدمات

و استقطااب لشرزنة  ،لضغوطاتوظهور أفكار االحتاد و االندماج لتكوين كياانت مالية قادرة على مواجهة كل ا
كل  االتصال ميدان وعامل ادلال اإلعالم ووابكتساح تكنولوجيا  ،أكرب من ادلتعاملُت و الزابئن مبختلف أصنافهم

  .العمل التنكي كفاءة  ر و رفع مستوىييف تطو ساىم  التزاحم و التنافسىذا 

عموما مييل للخدمات التنكية اليت تتسم  االقتصادي و الزةون ادلتعامل أصتحىذه ادلعطيات كل يف ظل        
 ، فتغَتت فلسفة تنافس التنوكو اآلمان ىل التنوك اليت تتميز ابالستقرارإو  ،ابلدقة والسرعة و الكفاءة يف األداء

تدنية  و ميهامستوى كفاءة تقدرفع  و ،دراسة أذواق الزابئنمن خالل من الكم إىل نوعية اخلدمة ادلعروضة  التجارية
 الكفاءة التشغيلية للموارد ادلتاحة مستوى قياس تسيَت و ، فهنا ظهرت أذنيةمع سرعة التنفيذ احملتملة ادلخاطر
و على مستوى كل فروعو  ،ل النشاط التنكي و يف مجيع أقسامووادلتاةعة ادلستمرة جملم ،دوري ةشكل للتنك و

وعدم الوقوع يف  ،وضتط أكثر للسياسة اإلدارية ادلنتهجة ،أو التحوط منها و احتوائها من حجم ادلخاطر للحد
 ادلعضلةوزلاولة للرةط والتوفيق ةُت الديون، دفع  و الودائع سًتدادال ستحقاقاالأزمات السيولة خاصة عند تواريخ 
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 ت
 

ىنا جاءت فكرة رةط ، خاطرةالرحبية والسيولة و ادل :وىي ،الثالثية يف العمل التنكي اليت تواجهها التنوك التجارية
 اإلشكالية نطرح ستق ما خالل منعليو ف و ،سلاطر السيولة أثرىا علىوعالقتها و  درجة الكفاءة التشغيلية للتنك

 :واليت تتمثل فيما يليلتحثنا  يةالرئيس

 ؟ للبنوك العاملة ابجلزائر خماطر السيولة مستوايتما مدى فعالية الكفاءة التشغيلية يف تقليل 

 : الفرعية األسئلة -1

 األسئلة الفرعية التالية: الرئيسية ميكن طرح إضافة لإلشكالية        

   ؟ وىل التنوك العاملة ابجلزائر تتمتع ةكفاءة يف تسيَت مواردىا؟ للتنوك ما ادلقصود ابلكفاءة التشغيلية 

   مؤشرات قياس سلاطر السيولة و ما ىي أىم طرق و  ،إدارهتا ابلتنوكما ادلقصود مبخاطر السيولة و
 ؟ اجلزائرية ابلتنوك

 ؟ اجلزائرية ىل تؤثر كفاءة األرابح والتكاليف على حجم سلاطر السيولة ابلتنوك 

 فرضيات البحث: -2

 ىي كالتايل: ،على ضوء إشكالية التحث ميكن صياغة رلموعة من الفرضيات      

 ؛تعٍت حتقيق كفاءة يف األرابح والتكاليف يف التنوك الكفاءة التشغيلية 

   معدل العائد على حقوق ادللكية و تتمتع ةكفاءة أرابح عالية من خالل مؤشرات  العاملة ابجلزائرالتنوك
 ومنفعة األصول ومعدل العائد على الودائع؛ ،الرفع ادلايل

   تتمتع ةكفاءة تكاليف عالية من خالل مؤشرات ىامش الرةح ومعدل التكاليف  العاملة ابجلزائرالتنوك
و  ،الودائع إىلابإلدارة اجليدة دلخاطر السيولة ويتضح ذلك من خالل مؤشري القروض و  ،اإليرادات إىل

 ؛إمجايل األصول إىلو األرصدة لدى التنك النقد 

   الكفاءة التشغيلية و مؤشرات سلاطر السيولة ذات داللة إحصائية ةُت مؤشرات عكسية و ىناك عالقة
 .العاملة ابجلزائر ابلتنوك
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 مربرات اختيار املوضوع: -3

 : يلي فيما ادلوضوع اختيار أستاب تتمثل        
 : ذاتية أسباب -أ

 ؛ورلال حبثي دراسيت ختصص ضمن  ادلوضوع دخول 

 و ادلايل يف اجملال التنكي التحث و التعمق يف الرغتة. 

 أسباب موضوعية: -ب
 ؛و ادلايل يف رلال العمل التنكي وسلاطر السيولة أذنية موضوع الكفاءة 

  قياس مستوى الكفاءة لوزلاولة  ،تعمق أكثر خاصة يف اجلزائر إىلموضوع الكفاءة التشغيلية يف حاجة
 لتنوك العاملة ابجلزائر؛تعض من االتشغيلية ل

  و التحكم  إدارهتاوكيفية  ،ابلتنوك وسلاطر السيولة اليت تواجههاالتطرق دلوضوع إدارة السيولة ادلتاحة
 ؛فيها

  سلاطر السيولة حجم  على العاملة ابجلزائرلتنوك عينة من اكفاءة التشغيلية لمستوى المعرفة مدى أتثَت
 اليت قد تعًتضها.

 : أمهيتها و الدراسة أهدف -4

 :دراسةال أهداف -أ

 : التالية النقاط يف ادلوضوع دراسة أىداف تكمن        

 ؛فاىيم األساسية للكفاءة ابلتنوكتوضيح ادل 

 لعينة من التنوك العاملة ابجلزائر؛ التشغيلية قياس مستوايت الكفاءة 

 قياس مستوى سلاطر السيولة لعينة من التنوك العاملة ابجلزائر؛ 

  لعينة  ةُت مستوى كفاءة التنوك التشغيلية و حجم سلاطر السيولة درجة التأثر و اجتاىهامعرفة زلاولة
 .من التنوك العاملة ابجلزائر
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 : أمهية الدراسة -ب

لتنوك عينة من اتكمن أذنية الدراسة من خالل التعد اذلام الذي يكتسيو موضوع قياس الكفاءة التشغيلية ل       
والذي يعطي  ،خاصة يف ظل األزمة ادلالية اليت تعصف ابالقتصاد ،وجتنب الوقوع يف أزمات سيولة ابجلزائرالعاملة 

 ،تسيَت أفضل للموارد ادلتاحة إىليف حاجة  ، فالتنوكاجلزائري تصورا ماداي وحقيقيا عن حالة النظام التنكي
لنشاط  ادلضافة خاصة ابلنستة للتنوك العمومية، مع توفَت ادلناخ ادلناسب والضماانت ةوتوجيهها حنو حتقيق القيم

يف ةيئة تتسم ةتنوع ادلخاطر و الضغوطات  و مساذنتها يف حتريك عجلة االقتصاد، و ،استمراريتها و التنوك اخلاصة
، فمحاولة الرةط ...اخلااللكًتونية ادلالية العملياتتشعب  و تطور العمل التنكيمع  ،ادلالية ظل العودلةيف خاصة 

يف  أىم األنشطة اليت حتدد مدى كفاءتو جتاه الغَت يعترب من التزامات التنكتسيَت ادلوارد ادلتاحة و إيرادات ةُت 
وجتنتو ألزمات  مستوايت رحبية معتربة تساىم يف تطوير التنكمع زلاولة حتقيق  ،حتقيق مستوى معترب من السيولة

 .السيولة

 : لدراسةا حدود -5

 اإلطار املكاين للدراسة: -أ

 :و ىي ،واليت دتكنا من احلصول على معطياهتا ،ةنوك جتارية انشطة ابجلزائر 70تتكون عينة الدراسة من      
 واجلزائر، ةنك سوسيتي -اجلزائر، ةنك اخلليج  -التنك الوطٍت اجلزائري، ةنك اجلزائر اخلارجي، ةنك الربكة 

 اجلزائر. -اجلزائر، ترست ةنك  -اجلزائر، ةنك ابريتا  -جينَتال

 . 0702 -0707 الفًتة: ويف ،سنوات 70ـ ـــــــحدد ة : للدراسة ينالزم اإلطار -ب

 منهج البحث و األدوات املستخدمة : -6

دلعاجلة موضوع حبثنا استعملنا ادلنهج الوصفي يف اجلانب النظري ادلتعلق ابإلطار النظري للكفاءة           
القياس ألثر الكفاءة التشغيلية على سلاطر ، أما اجلانب التطتيقي لعملية التشغيلية و إدارة سلاطر السيولة ابلتنوك

االستعانة ةربانمج معاجلة من خالل ىذا  ، وفطتقنا أسلوب دراسة حالة لعينة من التنوك العاملة ابجلزائر السيولة
متغَت ادلستقل متمثال يف للمؤشرات كاعتمدان على حساب النسب ادلالية   0770إصدار  Excelاجلداول  
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يف سلاطر السيولة ابلتنوك،  ومؤشري ادلتغَت التاةع متمثال ،ءة األرابح و التكاليف(ا)كف الكفاءة التشغيلية
 ،للتانالنموذج اإلمجايل و النموذج ذو األثر  الثاةت دنوذجُت ذنا: والرةط ةُت ىذه ادلؤشرات  واستعملنا للقياس

ثر الكفاءة التشغيلية على الستخراج مدى أ 70Eviews اإلحصائيوىذا من خالل االعتماد على الربانمج 
 سلاطر السيولة ابلتنوك.

 الدراسات السابقة: -7

 ثاين مبوضوع إدارة سلاطر السيولة.وال ،األول خاص مبوضوع الكفاءة ينأجلز وميكن تقسيم الدراسات الساةقة        

 موضوع الكفاءة -7-1 

ىذه الدراسة عتارة عن أطروحة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم  :(2115دراسة )بن عثمان مفيدة،          
، وجاءت 0702ادلالية، ختصص دراسات مالية واقتصادية جبامعة قاصدي مرابح ةوالية ورقلة ابجلزائر لسنة 

، و -دراسة حالة وكاالت ةنك اجلزائر اخلارجي -الدراسة حتت عنوان قياس الكفاءة النستية للوكاالت التنكية 
إبشكالية رئيسية كانت كالتايل: ما مدى كفاءة وكاالت ةنك اجلزائر اخلارجي من حيث االستغالل األمثل دلورده 

كفاءة من ادلنظور االقتصادي، و ابستعمال حتليل مغلف ادلتاحة؟، وقد حاولت التاحثة من خالذلا مناقشة ال
 0700التياانت إىل تقدمي ادلقارةة الكمية يف حتليل نتائج أنشطة الوكاالت التنكية للتنك اخلارجي اجلزائري لسنة 

استة من أجل التوصل إىل تقييم عملي لكفاءهتا عن طريق ادلقارانت ادلرجعية، وىذا ةغية الوصول إىل التداةَت ادلن
 لتعزيز كفاءة الوكاالت التنكية وتقدير إمكانيات اإلنتاج إلعادة ختصيص ادلوارد وكاالت التنك اخلارجي اجلزائري.

ىذه الدراسة عتارة عن أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم ادلالية، ختصص (: 2114دراسة )شريفة جعدي،       
 وجاءت الدراسة حتت عنوان ،0702ورقلة ابجلزائر لسنة  دراسات مالية واقتصادية جبامعة قاصدي مرابح ةوالية

دراسة حالة عينة من التنوك العاملة يف اجلزائر خالل الفًتة  –قياس الكفاءة التشغيلية يف ادلؤسسات ادلصرفية 
، و إبشكالية رئيسية كالتايل: كيف ميكن قياس الكفاءة التشغيلية للتنوك العاملة ابجلزائر؟ وما -0700إىل  0770

مدى قدرهتا على حتكمها يف تكاليفها لتحقيق ىذه الكفاءة التشغيلية؟، وىدفت التاحثة من خالذلا إىل تتيان 
نة من التنوك العاملة ابجلزائر لقياس مرونة ادلفاىيم العامة للكفاءة وزلددهتا و القيام ةتقدير دالة التكاليف لعي

رات احلجم والنطاق ذلاتو التنوك، حيث كانت عينة الدراسة و اإلحالل و ومرونة الطلب السعرية ، وكذا حتليل لوف
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 وتتكون من ستعة ةنوك ىي: التنك الوطٍت اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، ةنك الربكة اجلزائري، ةنك سوسيتي
 زائر، ةنك اجملموعة العرةية ادلصرفية اجلزائر، ةنك اخلليج اجلزائر، ترست ةنك اجلزائر.ال اجلَت نيج

ىذه الدراسة عتارة عن أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، : (2111دراسة )شوقي بورقبة،        
وجاءت حتت عنوان الكفاءة التشغيلية للمصارف  ،0700جبامعة فرحات عتاس ةوالية سطيف ابجلزائر لسنة 

، من خالل إشكالية رئيسية متمثلة يف ما مدى كفاءة عمليات ادلصارف -دراسة تطتيقية مقارنة-اإلسالمية 
ةنكا  00ةنكا ) 20اإلسالمية مقارنة ةكفاءة عمليات ادلصارف التقليدية؟، حبيث تتكون العينة ادلدروسة من 

دول ىي :) اإلمارات، الكويت، التحرين، قطر، السعودية،  70موزعُت ةُت  قليداي(ةنكا ت 02إسالميا، و 
، حبيث مت التطرق للمفاىيم األساسية للكفاءة 0770و  0777األردن، مصر، اليمن( ودلدة تسع سنوات ما ةُت 

فاءة التشغيلية يف التشغيلية وطرق قياسها إضافة إىل إةراز زلدداهتا، وأيضا القيام ةدراسة مالية وقياسية للك
 ادلصارف اإلسالمية و التقليدية، وقد توصل التاحث لنتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 نستة التكاليف حتسنت للتنوك اإلسالمية و التقليدية خالل فًتة الدراسة؛ 
 ابدلصارف  التنوك التقليدية تتدي كفاءة عالية نستيا يف توليد األرابح و التحكم يف التكاليف مقارنة

 اإلسالمية؛
 التنوك التقليدية حققت عائدا أكرب على األموال اخلاصة مقارنة ابدلصارف اإلسالمية؛ 
 ادلصارف اإلسالمية كتَتة احلجم أكثر حتكما يف تكاليفها مقارنة ابدلصارف اإلسالمية صغَتة احلجم؛ 
 ؛التنوك التقليدية اإلماراتية تعترب أكفأ التنوك حتكما يف  التكاليف 
 .ادلصارف اإلسالمية القطرية تعترب أكفأ ادلصارف توليدا لألرابح 

يف سلسلة جسر التنمية  كمقال  ىذا العرض وقد جاء :(2111، ابلكويت دراسة )املعهد العريب للتخطيط      
 ، والذي من خاللو مت التطرق للنقاط الرئيسية التالية:حتت عنوان كفاءة التنوك العرةية

  ؛األساسية للكفاءة و اإلنتاجيةادلفاىيم  
 ؛و طريقة تطويق التياانت )مغلف التياانت( ،غَت ادلعلميةالكفاءة  طرق قياس 
 ؛ادلعلميةالكفاءة  طرق قياس 
 كفاءة التنوك العرةية. 
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مستوايت كفاءة التنوك العرةية، مع اإلشارة لتعض األمثلة من كان التساؤل الرئيس للدراسة عن مدى وقد       
 0707وقيام ادلعهد مبناقشة ةعض الدراسات الساةقة كدراسة ألسون و اتسييلي لسنة  ،مدخالت وسلرجات التنوك

دول عرةية ...اخل ، وزلصلة  07ةنك يف  02وادلتعلقة ةكفاءة ةعض التنوك ومستوى رحبيتها من خالل فحص 
 ىذا العرض ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 نستية للتنوك دتثل أذنية قصوى وركيزة أساسية دلديري التنوك العرةية، وىذا ةغرض منهجية قياس الكفاءة ال
 حتديد أفضل ادلمارسات و اإلجراءات لضمان تعزيز اإلنتاجية و الضغط على التكلفة؛

  ميكن إرجاع قسط كتَت من الفروقات ةُت التنوك العرةية لعدة قيود تنظيمية زللية دتنع التنوك من السيطرة
 ة على مدخالهتا وسلرجاهتا؛الكامل

ينحصر حجم معظم التنوك العرةية يف نطاق ال يرتقي للحجم األمثل، مع دعوة التنوك العرةية )اإلسالمية و 
 التقليدية( لزايدة الًتكيز على توليد الرحبية ةدال من مراقتة التكلفة.

ىذه الدراسة عتارة عن أطروحة دكتوراه يف اإلدارة  (:2118فريح خليوي محادي الدليمي، (دراسة      
قياس الكفاءة النستية لقطاع صناعة ت حتت عنوان: كانو  ،0770الصناعية، جبامعة سانت كلمنتس العادلية لسنة 

السكر يف التاكستان ابستخدام أسلوب مغلف التياانت، حبيث تنصب مشكلة التحث يف حتديد مستوى الكفاءة 
و اليت على ضوءىا يتم حتديد مستوى الضعف يف ادلخرجات قياسا دلستوى ادلدخالت  ،ادلختارةالنستية للمعامل 

ادلستخدمة، والعمل على زايدة تلك ادلخرجات أو تقليل الفائض من ادلدخالت، على اعتتار أن النظام اإلنتاجي 
ت دون التأثَت على ادلواصفات يصتح كفوءا إذا كانت سلرجاتو يف أعلى معدل ذلا و أبقل تكلفة شلكنة من ادلدخال

معامل السكر اليت ذلا نفس ادلدخالت وادلخرجات  يف رلال قطاع من خالل دراستو قام التاحثادلطلوةة، وقد 
وةتطتيق أسلوب حتليل مغلف التياانت ابستعمال ، معمل من أصل مخسة وثالثون ةوعددىا أثٌت عشر  ،ابلتاكستان

، والذي من خاللو مت التوصل لتحديد 0770إىل  0770خالل الفًتة  دنوذج التوجو االدخاري و اإلخراجي
مستوايت الكفاءة النستية لكل معمل على حدا خالل كل سنة ومستوايت التحسُت ادلطلوةة،  مع التوصل إىل 

، %077و  %00وجود تذةذب كتَت يف أداء ادلعامل كلها عدى معمل واحد والذي تراوحت نستة كفاءتو ما ةُت 
 ،دلدخالت وسلرجات ادلعامل زلل الدراسة الالزمتان ع التوصل إىل حتديد مستوايت التخفيض و الزايدةم أيضا

 .يف قطاع إنتاج السكر ابلتاكستان واليت تساىم يف رفع أدائها ومستوى كفاءهتا
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من خالذلا قام التاحث ةتقييم الكفاءة التشغيلية لتنك ادخاري : (CHU-FEN LI, 2007دراسة )     
إضافة لنموذجي اإلنتاج و الوساطة، حيث كان  DEA أدلاين وسلتلف فروعو ابستخدام أسلوب تطويق التياانت 

ىدف الدراسة استخراج العناصر ادلمكنة لتحقيق الكفاءة التشغيلية للتنك، من خالل فحص دلختلف ادلدخرات  
ائض احملصلة، كما قام ابلتطرق دلختلف ادلشاكل التسيَتية والتحث عن أستاب الالكفاءة يف الفروع ضئيلة والفو 

، وقد أرجع ادلردودية، فتوصل التاحث إىل أن ثلثي العينة ادلأخوذة يتصف ابلالكفاءة يف عملية تسيَت ادلوارد ادلتاحة
إضافة لعدم تنويعها يف وفورات اإلنتاج واالكتفاء  السلمذلك حلالة عدم الكفاءة السعرية و اخنفاض مستوى كفاءة 

، وقد توصل التاحث يف األخَت إىل أن الفروع اليت تتسم ادلفرط يف االعتماد على وفورات احلجم ادلتزايدة
نقاط ىي مستوى ةعض ادلسَتين والعاملُت، ادلوقع اجلغرايف غَت ادلالئم، الكفاءة مصدرىا ضعف يف عدة لاب

 وايت وفورات السلم احملققة يف تلك الفروع. اخنفاض مست

ىذه الدراسة عتارة عن أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،  (:2116دراسة )قريشي دمحم اجلموعي،     
 اليت تطرقت اجلزائرية ابجلامعات رب من أوائل الدراساتتواليت تع ،0770ختصص نقود و مالية جبامعة اجلزائر لسنة 

وك دراسة نظرية و ميدانية للتن-فقد كان حبثو حتت عنوان قياس الكفاءة االقتصادية ، التنكية الكفاءة دلوضوع
طرح اإلشكالية الرئيسية وىي ما مدى كفاءة التنوك اجلزائرية يف إدارة ، وة0772إىل  0002اجلزائرية خالل الفًتة 

ومتادئ عامة دلوضوع الكفاءة االقتصادية، تقدمي مفاىيم  ةمن خاللو قام التاحث  والذي ؟،تكلفة نشاطها
، وركز يف الفصل الثالث من دراستو على موضوع التنكيوليتطرق ةعدىا جململ التحوالت العامة يف رلال العمل 

، ليليها التطرق لنشأت و تطور ادلؤسسات  الفصل الراةع ويتطرق لطرق قياسهاوليتعمق أكثر يف التنكية،الكفاءة 
أم اجلانب التطتيقي فتطرق لتحليل ةياانت الدراسة وتقدير النموذج  ،ية ىذا يف اجلانب النظريادلصرفية اجلزائر 

 وقد ارتكزت دراستو على الفرضيات التالية : ،ةتفسَت و حتليل نتائج الدراسةاإلحصائي ذلا، وليقوم ةعدىا 

 خارج وتكاليف االستغالل تكاليف مراقتة وابلتايل ،نشاطها تكلفة يف التحكم اجلزائرية التنوك تستطيع 
 ؛االستغالل

 ؛نشاطها يف التوسع من مزيدا ذلا تتيح حجم ةوفورات اجلزائرية التنوك تتمتع 
 منتجاهتا يف التنويع إمكانية ذلا تتيح نطاق ةوفورات اجلزائرية التنوك تتمتع. 

 كما توصل لنتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
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 مع اإلشارة إىل أن التنوك صغَتة احلجم ذلا قدرة عالية يف  ،حجم أصوذلا ختتلف التنوك اجلزائرية من حيث
 التحكم يف تكلفة نشاطها على عكس التنوك الكربى؛

 وقد تصتح ابلسلب إذا ارتفع عن احلجم األمثل، أي  ،رات احلجم كلما زاد حجم النشاطو تنخفض وف
 عن احلجم األمثل؛ ىناك ارتتاط يف الالكفاءة يف التكاليف و الزايدة يف النشاط

 رات نطاق واسعة.و تستطيع التنوك اجلزائرية التنويع من منتجاهتا فهي تتسم ةوف 

 موضوع إدارة خماطر السيولة -7-2

ىذه الدراسة عتارة عن مذكرة ماجستَت يف احملاستة و التمويل،  :(2113نصر رمضان احالسه، )دراسة         
وجاءت حتت عنوان: دور ادلعلومة احملاستية و ادلالية يف إدارة سلاطر  ،0702ابجلامعة اإلسالمية ةغزة ةفلسطُت 

، حبيث قام التاحث ةتقسيم الدراسة خلمس -دراسة تطتيقية على التنوك التجارية العاملة يف قطاع غزة  -السيولة 
احملاستية و ادلالية فصول و خصص الفصل األول لإلطار العام للدراسة أما الفصل الثاين فتناول فيو ادلعلومات 

وعالقتها ابلسيولة من خالل التطرق ألىم القواعد اليت تقوم عليها ادلعلومات احملاستية اجليدة و سلتلف القوائم 
ادلالية، مع التطرف إىل اإلفصاح احملاسيب و أساليب الرقاةة على السيولة ادلصرفية وغَتىا، أما الفصل الثالث 

رض دلكوانت السيولة ومؤشرات قياسها و أساليب إدارهتا إضافة إىل عملية فخصص إلدارة سلاطر السيولة ةع
ادلوازنة ةُت الرحبية والسيولة وختمها ةضواةط احلد من سلاطر السيولة يف التنوك، أما الفصل الراةع فضم اإلطار 

ج و العلمي للدراسة من خالل الوصف اإلحصائي للعينة و طريقة التحث، وخصص الفصل اخلامس للنتائ
 التوصيات.

 :حتت عنوان ىذه الدراسة  جاءت : (AKTAR, et al, 2011دراسة )        

Liquidity Risk Management: A comparative study between conventional and 
Islamic Banks of  Pakistan 

حيث ىدفت ىذه الدراسة للنظر يف أستاب نشؤ سلاطر السيولة يف ادلؤسسات ادلالية، وىذا ةغرض تقييم   
مستوايت إدارة سلاطر السيولة هبا، وىذا من خالل ةناء دنوذجُت للقيام ةتحليل مقارن ةُت التنوك التقليدية و 

 الية:يف دولة ابكستان، حيث توصلت الدراسة للنتائج الت اإلسالميةالتنوك 

  ؛يف التنوك زلل الدراسة ىناك عالقة ارناةية ةُت حجم التنك وصايف رأس ادلال ومستوى سلاطر السيولة 
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  ةُت العائد على األصول و معدل كفاية رأس ادلال يف التنوك التقليدية و نستيا ىناك عالقة ارناةية
 ؛اإلسالمية

 قيقها عوائد مرتفعة و تتوفر على سيولة و إدارة ادلؤسسات ادلالية اليت تتميز مبستوى أداء عايل تتسم ةتح
  ادلخاطر خاصة يف التنوك اإلسالمية زلل الدراسة.

: ىذه الدراسة عتارة عن مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، فرع نقود (2111مسرية رزيق، )دراسة        
،وكانت حتت عنوان: إدارة سلاطر التمويل يف التنوك  0700ومالية جبامعة حسيتة ةن ةوعلي ةوالية الشف ابجلزائر 

)دراسة مقارنة ةُت التنوك اإلسالمية و التنوك التقليدية(، وتناولت التاحثة ىذه الدراسة يف أرةع فصول، حيث 
تطرقت يف الفصل األول إىل أساسيات حول ادلخاطر و إدارة ادلخاطر، أما الفصل الثاين فكانت حتت عنوان إدارة 

ر التمويل ابلتنوك التقليدية ومت التطرف فيو دلختلف أساليب إدارة سلاطر التمويل ابلتنوك التقليدية كأداة سلاط
CAMELS  و ادلشتقات ادلالية و التوريق ...إخل، أما الفصل الثالث فخصص إلدارة سلاطر التمويل يف التنوك

ا ومشكل كفاية رأس ادلال يف التنوك اإلسالمية، اإلسالمية وىذا من خالل التطرق جململ ادلخاطر و كيفية إدارهت
أما اجلزء التطتيقي فتلخص يف الفصل الراةع حتت عنوان دراسة مقارنة ةُت أساليب إدارة ادلخاطر ةتنك االستثمار 
السعودي وةنك الراجحي، من خالل تقدمي ألىم طرق مواجهة ادلخاطر و إدارهتا ابلتنكُت، مع القيام ةعملية 

 أساليب إدارة ادلخاطر ةينهما. مقارنة ةُت

ىذه الدراسة عتارة عن مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، فرع  (:2111دراسة )السعدي سوسن دمحم،       
الناجتة عن السيولة يف  ادلخاطر: وجاءت حتت عنوان، 0707اقتصاد ومصارف إسالمية جبامعة الَتموك ابألردن 

، حيث حاولت التاحثة التعريف مبخاطر السيولة يف التنوك -دراسة مقارنة  –التنوك اإلسالمية يف األردن 
اإلسالمية األردنية مع حتديد األستاب والعوامل اليت تؤدي إىل تفاقم مشكلة السيولة فيها، حبيث حاولت تقييم 

صة يف الشق ىذه ادلخاطر و تقدمي حللول ومقًتحات تنتع من واقع و خصائص ادلعامالت ادلصرفية ابألردن، خا
 .ادلتعلق ابرتفاع نسب السيولة و رأس ادلال ابلتنوك اإلسالمية األردنية و عالقتها ابلتنك ادلركزي األردين

ىذه الدراسة عتارة عن مقال مبجلة كلية ةغداد للعلوم :( 2111 دراسة )األعرج عدانن شاهر،        
إدارة سلاطر السيولة يف التنوك ، وجاءت حتت عنوان 0707االقتصادية اجلامعية، ابلعدد اخلامس والعشرون لسنة 

ومدى تطتيقها يف التنوك  ،وطرحت سلتلف توصيات جلان ابزل يف رلال إدارة سلاطر السيولة العاملة يف األردن،
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 س
 

يف إدارة سلاطر  التنكيةالعاملة يف األردن، وىذا ألجل مساعدة التنوك األردنية على تطتيق أفضل ادلمارسات 
 .عد و أدوات لقياس ومتاةعة ادلخاطرمن خالل وضع قوا ،السيولة

: ىذه الدراسة عتارة عن مذكرة ماجستَت يف العلوم االقتصادية، فرع (2119دراسة )خضراوي نعيمة،          
وجاءت الدراسة حتت عنوان: إدارة ادلخاطر التنكية  ،0770نقود و دتويل جبامعة دمحم خيضر ةوالية ةسكرة ابجلزائر 

، حالة ةنك الفالحة والتنمية الريفية و ةنك الربكة اجلزائري، و  -دراسة مقارنة ةُت التنوك التقليدية و اإلسالمية  -
أي التنوك  إبشكالية رئيسية على النحو التايل : كيف تتم إدارة ادلخاطر يف التنوك التقليدية و التنوك اإلسالمية و

أكثر مقدرة ومرونة يف إدارة ادلخاطر التنكية؟، وحاولت التاحثة عرض جململ ادلخاطر التنكية و سلتلف مصادرىا و 
أساليب إدارهتا، إضافة إىل مؤشرات قياس ادلخاطر يف التنوك التقليدية و اإلسالمية، ومع التطرق ألىم الفروق 

ما اجلانب التطتيقي فقامت التاحثة ةقياس ادلخاطر التنكية على مستوى النظرية، التنظيمية، والتطتيقية ةينها، أ
 التنكُت و أىم السياسات ادلتتعة دلواجهاتو.

مستوى ةُت  صراحة  نتمكن من احلصول على دراسة ترةطملكما وجتدر اإلشارة أننا رغم حبثنا ادلتواصل إال أننا      
، حبيث حاولنا واليت تعترب من أىم شليزات دراستنا ،ك التجاريةسلاطر السيولة ابلتنو حجم الكفاءة التشغيلية و 

اختيار عدد معُت من ادلؤشرات ادلالية للمتغَتين ادلستقل و التاةع وحساهبما، و مث القيام ةقياس مستوى و اجتاه 
 .التأثر ةينهما، وىذا من خالل االعتماد على معطيات عينة من التنوك العاملة ابجلزائر

 تقسيمات البحث: -8

 ثالث إىل الدراسة ىيكل تقسم متو األسئلة الفرعية دلوضوع حبثنا  يةالرئيس اإلشكاليةألجل اإلجاةة على          
 جاءت ، حبيثمعمق مت جتزئة اخلطة إىل فصلُت نظريُت و فصل تطتيقي ادلوضوع، وقصد اإلحاطة مبتغَتات فصول

 :التايل النحو علىوابختصار 

من خاللو تقدمي ادلفاىيم حيث حاولنا ، يف البنوك التجارية األول: اإلطار النظري للكفاءة التشغيليةالفصل 
احملددات الرئيسية ذلا، ويف  ألىموشرح اإلشارة و أنواعها، إضافة  يف التنوك التجارية األساسية ادلتعلقة ابلكفاءة
 .ابلتنوك و دناذج قياس الكفاءة التشغيلية األخَت عرضنا أىم مؤشرات
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 ش
 

، حيث حاولنا من خاللو عرض اإلطار النظري إلدارة خماطر السيولة يف البنوك التجاريةالثاين: الفصل 
يد أىم الستل و األساليب الوقائية دللمفاىيم األساسية للمخاطر التنكية اليت تعًتض نشاط التنوك، مع حت

تقوية كفاءة إدارة سلاطر  ت، ويف األخَت عرضنا خطوالتجنتها، مث تطرقنا دلفهوم وخطوات إدارة السيولة و سلاطرىا
 .السيولة يف التنوك

حيث  ،العاملة ابجلزائر خماطر السيولة لعينة من البنوك علىقياس فعالية الكفاءة التشغيلية الفصل الثالث: 
، لنعرج ةعدىا ابإلشارة 0000إىل غاية  0000تقدمي للنظام التنكي اجلزائري و أىم تطوراتو منذ  وحاولنا من خالل

مث تطرقنا  ،والذي يعترب من أىم القوانُت اليت أحدثت طفرة ابلنظام التنكي اجلزائري 07-07لقانون النقد والقرض 
ىم التطورات اليت جاءت ةعده، ولنقوم ةعدىا ةتجميع وحساب أىم ادلؤشرات ادلالية ادلطلوةة واخلاصة مبتغَتي أل

 .، ويف األخَت عرضنا دنوذج الدراسة و أىم النتائج ادلتحصل عليها والقيام ةتحليلهاارةلعينة التنوك ادلخت الدراسة

 صعوابت البحث: -9

لعلى أذنها دتثل يف صعوةة و  ،خالل حبثنا واجهتنا مشاكلو  ت،أي دراسة تعًتضها مشاكل وصعواب          
، الدراسة إبضافة ةنوك أخرى خاصة العمومية منها، فقد حاولنا توسيع عينة احلصول على التقارير السنوية للتنوك

، لواقع النظام التنكي اجلزائري الذي يتميز هبيمنة التنوك العمومية حىت تكون الدراسة أكثر مشولية ومصداقية وىذا
وىذا ما جعلنا نكتفي ابلعينة  ،لكننا مل نتمكن من احلصول على سلتلف التياانت الضرورية وخالل الفًتة ادلطلوةة

 زلل الدراسة.



 

 : ولاأل الفصل

 يف شغيليةللكفاءة الت ظريالن اإلطار
 تجاريةالبنوك ال

 التجارية؛ البنوكيف  كفاءةأساسية لل مفاهيم: األول املبحث

              يف التشغيلية الكفاءة قياس ومناذج مؤشرات:  الثاين املبحث
 .التجارية البنوك
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 : متهيد

 

 عالـاإل تكنولوجيا عماؿاست ايدتز  ظل يفو  ،يف العادل البنكي القطاع اشهدى يتال لكبَتةا لتطوراتا إف       
خاصة يف  مسايرهتاو  التطورات ىذهمواكبة سلتلف  لبنوؾا علىحتم  ،ادلاضية ليلةالق لسنواتا الؿخ االتصاؿو 

 قيهادلتل دلختلفةا البنكية اخلدماتكل التعامالت و   فقلتد ازلور  التقدـ اىذ شكل فقد وادلارل، اريشقها اإلد
 .عاليتُت وجودةوطالبيها بسرعة 

 ءكفمنظم  و   إداري جهازوجود  تطلبشلا  ،ادلنافسة شدة دتزا البنكي وؽيعرفو الس الذي زخمىذا ال مع       
 .ادلمكنة يفالتكال لأبق دربقيق أقصى الدرجات من العوائقصد  ،ادلتاحة ردهسلتلف تعامالت البنك وموا يسَت ،

الصورة  عطيي ذات كفاءةإدارة  فوجود ،الفعاؿالدور اذلاـ و  البنوؾيف  التشغيليةالكفاءة  دلفهـو ىضحأ      
 .تعاملُتادل و الزابئن جلميع لكايفا اآلمافو  الئقةال

مت تقسيمو إذل  دوق ،جاريةالت نوؾيف الب لتشغيليةللكفاءة ا ريلإلطار النظ ؽسنتطر الفصل  اخالؿ ىذ ومن      
    : كاأليتمبحثُت  

   ؛التجارية وؾيف البن كفاءةلل أساسية مفاىيم: األوؿ ادلبحث

 .التجارية البنوؾ يف التشغيلية الكفاءة قياس وظلاذج مؤشرات:  الثاين ادلبحث
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 التجارية وكيف البن كفاءةلل سيةأسا مفاهيم: األول ادلبحث

على مكاةة  اشرمن أثر مب لودلا  ، و ىذاوادلالية اريةيف العلـو اإلد ادلهمة كاةةادل الكفاءةموضوع  تسييك       
وسلتلف  فاءةالك مفهـو ربديد حوؿ لهاج يفتصب  اليت حباثو األ الدراسات يدعد أاتح اشل البنك،وكياف 

 للبنك. دلسطرةا ألىداؼبتحقيق سلتلف ا دلباشرةا وعالقتها ،تقسيماهتا

ويف األخَت يتم  واعها،و كذا أة هاسيتم التطرؽ من خالؿ ىذا ادلبحث إذل مفهـو عاـ للكفاءة و أعليت وعليو       
 التجارية. بنوؾيف ال ليةالتطرؽ دلختلف زلددات الكفاءة التشغي

 و أمهيتها اءةالعام للكف ادلفهوم:  ولاأل ادلطلب

ذات  االقتصادية ادلصطلحاتمع توضيح ألىم  ذلا، ألىم التعريفات التطرؽ كنؽل عاريفعدة ت للكفاءة      
 .ألعليتها رؽمث التط نوم ،لكفاءةالصلة اب

 :)L’efficacite( الكفاءة تعريف -1

 الكفاءة لغة :  -1-1

 ىوو ادلصدر  ،لكفوءو ا لكفءأو ا ظَتالن ٍتتع ؛الكفيء من :ىولغة  ةحسب بن ادلنظور فمعٌت الكفاء       
  .1الشيئُت عادؿو ت ويىي تسا لغةالكفاءة  عٌتدب ،اوىتس وأي سباثال  افالشيئ تكافأ وةقوؿ، وادلد تحابلف فاءةالك

 :  حااصطال الكفاءة -1-2

البحث عن  ىيو  الرأمسارل، االقتصاد فكر ظهورمع  القتصاديةا كلةبربوز ادلش فاءةالك ـومفه ارتبط       
 ادلتطورة و دلتعددةواحلاجات ا لرغباتا ةمن أجل تلبي ،للمجتمع احملدودةادلتاحة و  للموارداألمثل  تخصيصال

 األوؿ فٍت و ،والذي ذكر فيو أبهنا تتكوف من شقُت يف دراستو حوؿ قياس الكفاءة Farrell، كما ركز 2لألفراد

                                                           

1
 .، بتصرف(225-223): ص ،2:99 لبنان، بٌروت، العربً، التراث إحٌاء دار ،12ط ،23 المجلد ، العرب لسان منظور، ابن 

2
 االلتصادٌة العلوم كلٌة علوم غٌر منشورة، دكتوراه أطروحة ،- ممارنة تطبٌمٌة دراسة - اإلسالمٌة للمصارف التشغٌلٌة الكفاءة بورلبة، شولً 

 .48: ص ،3122 الجزائر، بوالٌة سطٌف، عباس فرحات جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة
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، و أما الشق )سلرجات( ابستخداـ ادلوارد ادلتاحة )ادلدخالت( إيراداتيعكس مدى قدرة ادلؤسسة على ربقيق 
 .1للتقليل من التكاليفويعتمد على قدرة ادلؤسسة على اختيار أفضل ادلدخالت  ،الثاين فهو توظيفي

أي  ،واخلربات ادلكتسبة من بيئة العملرلموعة من ادلهارات أبهنا  ":( الكفاءة دمحم شامل هباء الدين) عرؼي -
فهي ، وتساىم يف ربقيق سلتلف النتائج احملددة  ،معُت شيءدبعٌت أخر ىي سلتلف ادلبادئ و القواعد اليت يتسم هبا 

، وتعرب قصد ربقيق األىداؼ ادلسطرة يف العمل وفقًا خلطة معينة و اإلةتاجية تتكامل مع مفهـو الفاعلية بذلك
 .2"اذلامة الدالة على ارتفاع فعالية ادلؤسسة وإةتاجيتهاعلى ادلؤشرات 

، أي أي زبصيص للموارد كفء أو غَت كفءاحلكم على  "فهو يرى أف الكفاءة ىي ((Parito حسبو         
على عكس التخصيص الكفء للموارد فهو يعرب عن  ،التخصيص غَت الكفء للموارد يعرب عن الالكفاءة

دبعٌت ربقيق  ،االستغالؿ األمثل ذلا، و الذي ينتج عنو ربسُت احلالة االجتماعية للفرد مقارةة دبا كاف عليو سابقا
نتجة أو وينطبق ىذا ادلفهـو على الفئة ادلستهلكة أو ادل ،قفزات و تطور ةوعي يف كافة ادلستوايت ألفراد اجملتمع

، حبيث يكوف االقتصاد يف حالة توازف و يف وضع أمثل إذا مت توزيع عوامل اإلةتاج لى االقتصاد بصفة عامةع
 .3"بشكل أمثل على سلتلف السلع واخلدمات ادلنتجة

م يف رفع القيمة و تدين كل ما يساى:"على أهنا  ( (Philippe Lorinoالكفاءة حسب تعرؼو        
أي دبعٌت تكوف الكفاءة  ،من يقـو برفع القيمة فقط أو زبفيض التكاليف فقط ابلالكفاءة، أي يتسم التكاليف

 . 4"حسبو يف ربقيق التوليفة

 

                                                           

1
، المركز المومً للبحوث األبحاث المجلة العربٌة للعلوم ونشروداد فهد المضف، لٌاس المخاطر و الكفاءة لبعض البنون اإلسالمٌة فً الكوٌت،  

 31، ص: 3128، مارس 13، العدد14بغزة، فلسطٌن، المجلد 

2
 ،والنفسٌة التربوٌة العلوم مجلة السعودٌة، العربٌة بالمملكة الحكومٌة للجامعات النسبٌة الكفاءة لٌاس فهمً، مصطفى الدٌن بهاء شامل دمحم 

 .363: ص ،:311 جانفً ،12 العدد ،12 المجلد السعودٌة، العربٌة المملكة المرى، أم جامعة

3
الثالث غٌر  الطور دكتوراه أطروحة ،- الخارجً الجزائر بنن وكاالت حالة دراسة -البنكٌة للوكاالت النسبٌة الكفاءة لٌاس مفٌدة بن عثمان، 

 مرباح لاصدي جامعة التسٌٌر، وعلوم التجارٌة والعلوم االلتصادٌة العلوم كلٌة التجارٌة، العلوم لسم والتصادٌة، مالٌة دراسات تخصص منشورة،

 .15: ص ،3126 الجزائر، بوالٌة ورللة،

4
 Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, Edition d'organisation, Paris, 1998, pp: 18- 20.  
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القدرة على ربقيق األىداؼ ادلسطرة أبقل ما ؽلكن من جهد  :"أبهنا للكفاءةأما دمحم سعيد أضبد فيشَت      
 .1"وةفقة

 يةالنددلبدأ  اوربقيق ،الطريقة ادلثلى الستغالؿ ادلوارد ادلتاحة :"الكفاءة ىي قريشي ومن وجهة ةظر دمحم اجلموعي    
بتحقيق أقصى ادلخرجات  إما، ويتجسد ذلك كما ىي يف األدبيات االقتصادية  يف الشيء أو العمل ادلراد اصلازه

الوسائل لتحقيق أي القدرة على استخداـ  ،2"قيق أدىن ادلدخالت دلخرجات زلددةمن مدخالت زلددة، أو بتح
، من خالؿ عملية زبصيص ادلوارد واليت تساىم يف جعل الفرد والقطاعات تتطور ضلو األفضل األىداؼ ادلسطرة

ىي اليت تسَت مواردىا وتستغلها أفضل استغالؿ مع ربقيق قيمة مضافة، سواء أبدىن  الكفئةفالوحدة االقتصادية 
ؽلكن القوؿ أبف الوحدة كفئة سباما  إذا وفقط إذا كاةت  أيضا .التكاليف أو أقصى سلرجات دبدخالت زلددة

مدخالهتا وسلرجاهتا ال تتحسن إال إذا أثرت بصورة سلبية على بقية ادلدخالت وادلخرجات، فأي عملية مطبقة أو 
 كما ربدد الكفاءة بطرفُت،  3إجراء أو وسيلة سلتارة تكوف كفئة عندما ال توجد أي بدائل توصل إذل اذلدؼ ادلراد

أحدعلا متعلق ببلوغ أقصى انتج بتكاليف زلددة ومعينة، أما اآلخر فيحدد ببلوغ الناتج ادلقرر أبقل تكلفة، وىنا 
 . 4تتم عملية سبثيل ومعرفة مستوى الكفاءة احملقق

ؽلكن القوؿ أف الكفاءة تعٍت مدى سيطرة الوحدة االقتصادية على مدخالهتا مقابل  شامل وابلتارل كتعريف     
ق أفضل مستوايت من ادلخرجات، دبعٌت ربقيق النتائج ادلثلى جراء زبفيض التكاليف، و عليو فالكفاءة ىي ربقي

 الطريقة ادلثلى لتسيَت ادلوارد ادلتاحة.

                                                           

1
 .31: ص ،:2:8 نوفمبر/ أكتوٌر ،16مصر، العدد الماهرة، التجارٌٌن، نمابة ،التجارٌٌن مجلة الفعالٌة، و الكفاٌة و الكفاءة أحمد، سعٌد دمحم 

2
-4991 الفترة خالل الجزائرٌة للبنون ومٌدانٌة نظرٌة دراسة) المصرفٌة المإسسات فً االلتصادٌة الكفاءة لٌاس الجموعً لرٌشً، دمحم 

 ،3117 الجزائر، جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة ومالٌة، نمود تخصص غٌر منشورة، دولة دكتوراه أطروحة ،(3002

 .:1: ص

3
 Hamid Dehbia, Analyse de l'efficience productive dans les entreprises publiques algériennes cas: Briqueterie 

Tuilerie de Freha, Mémoire de Magister en science économiques, , non publiée, Université de Mouloud 

Memmeri, Tizi-Ouzou, Algérie, 2012, p: 29.  

4
، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر بجامعة لاصدي مرباح مجلة الباحثالشٌخ الداوي، تحلٌل األسس النظرٌة لمفهوم األداء،  

 .332، ص: 3121/:311، 18بورللة، الجزائر، العدد 
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 :1كما وؽلكن تلخيص جوىر الكفاءة استنباطا من التعاريف السابقة يف احلاالت اخلمس التالية       

 رفع ادلخرجات مع ثبات ادلدخالت؛ 

 زايدة حجم ادلخرجات مع التقليل من حجم ادلدخالت؛ 

 ادلدخالت معا، لكن ةسبة زايدة ادلخرجات أكرب من ةسبة زايدة ادلدخالت؛ رفع حجم ادلخرجات و 

 التقليل من حجم ادلدخالت مع ثبات حجم ادلخرجات؛ 

  زبفيض التقليل من حجم ادلدخالت وادلخرجات معا، لكن ةسبة زبفيض ادلدخالت أكرب من ةسبة
 ادلخرجات.

 :ذات الصلة ابلكفاءة االقتصادية  ادلصطلحات -2

سنحاوؿ  ، و، الكفاية، اإلةتاجيةالفعالية، األداءمشلت تعاريف الكفاءة تداخل عدة مصطلحات وىي :       
 :فيما يلي التمييز بُت ىذه ادلصطلحات

 : "Efficience et Efficacité"الكفاءة والفعالية  -2-1

وربسب  ،درةالفعالية على أهنا تلك العالقة بُت النتائج احملققة فعال و النتائج ادلق (M.Partoli)يعرؼ          
، أما  على مدى ربقيق األىداؼ ادلسطرةأهنا تعرب (Jemse Prise)، كما ويرى 2من خالؿ قياس االضلراؼ

(Katz and Kahn) ستغالؿا ، وىذا من خالؿفيشَتاف إذل الفاعلية أبهنا تعظيم معدؿ العائد على االستثمار 
، وىناؾ من يفرؽ 3البقاء و االستمرارية يف النشاط للقدرة على جيد فهي مؤشر ،ادلتاحة وادلشروعة سلتلف الطرؽ

  .4العمل ابلطريقة الصحيحة بُت ادلصطلحُت حبيث يرى أف الفعالية ىي أداء العمل الصحيح، أما الكفاءة فهي

                                                           

1
، -دراسة حالة الجزائر -"DEAمحاولة لٌاس كفاءة البنون التجارٌة باستخدام أسلوب التحلٌل التطوٌمً للبٌانات "عبد الكرٌم منصوري،  

ن، لمسامذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، تخصص تحلٌل التصادي، بكلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة أبً بكر بلماٌد، بوالٌة ت

 .83، ص: 3121الجزائر، 

2
Abdelaziz Rouabah, Compétitivité des banques luxembourgeoises Monnaie Unique et Prospectives 

Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Nancy 02, France, 2002, p: (.71-68)  

3
 .333: ص ،3112، مكتبة و مطبعة االشعاع الفنٌة، مصر، األعمال و االستثمار الدولًالتصادٌات عبد السالم أبو لحف،  

4
 .19، ص: 3113، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، 12، ط-سلسلة اإلدارة العلمٌة –االستخدام الفعال لتكنولوجٌا المعلومات ورن برس، ٌ 
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ؼ أما الكفاءة فهي ربقيق األىدا الية على ربقيق األىداؼ ادلسطرة،من خالؿ التعاريف صلد تركيز الفع        
يف حُت الكفاءة تركز  ،فاالختالؼ يكمن يف تركيز الفعالية على النتيجة احملققة ،الالزمة أبقل التكاليف ادلمكنة

 على كيفية الوصوؿ لتلك النتيجة. 

لذي ؼلتاره البنك، فال بد من مراعاة اكما وترتبط جودة الكفاءة دبدى فعالية اجلهاز الرقايب على األةشطة         
 :1الشروط التالية

  البنك من ازباذ أف يكوف النظاـ الرقايب قادرا على اكتشاؼ االضلرافات اذلامة وبسرعة، وحىت يتمكن
 اإلجراءات التصحيحية الالزمة للقضاء على ىذه االضلرافات؛

 يعمل على إيصاؿ ادلعلومات للمستوايت اإلدارية ذات العالقة، حبيث  ،أف يكوف ةظاـ رقابة اقتصادي
 وأف يساىم يف تصحيح األداء دبا ينسجم مع األىداؼ ادلرسومة؛

 كافة جواةب النشاط احليوية واذلامة للبنك؛  حبيث يغطي ،أف يكوف النظاـ الرقايب شامال 

  أف يتسم ةظاـ الرقابة ابلتوازف يف حجم الرقابة على األةشطة ادلختلفة، حبيث ال تظهر أةشطة رقابية أكثر
 و أقل من الالـز يف اجملاالت و األةشطة األخرى. ،من الالـز يف بعض اجملاالت و األةشطة

 :  "Efficience et Performance" الكفاءة و األداء -2-2

بينما  ،ماد على معايَت كميةفهناؾ من يعرفو من خالؿ االعت ،ىناؾ اختالؼ يف إغلاد صيغة لتعريف األداء      
 . تماعية و تنظيمية و كذا اقتصاديةآخروف على أساس معايَت كيفية تتضمن أبعاد اج يعرفو

، أما أدى ة يف وقتها و أداء الدين أي دفعوالقياـ بو كقياـ الصال، أداء الشيء أي حسب ادلعجم الوسيط     
األداء ىو صورة لطريقة  (Miller et Bromiley)ومن وجهة ةظر  ،2الشهادة فهو اإلدالء هبا و التصريح

 . 3استخداـ الوحدة دلواردىا ادلتاحة بشكل ؽلكنها من ربقيق أفضل ادلستوايت

                                                           

1
 .337: ص ،:311 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر البداٌة دار ،12ط ،نالبنو إدارة فً حدٌثة مفاهٌم، و آخرون المادر عبد نعٌم عال 

2
 .21: ص ،3115 مصر، الدولٌة، الشروق مكتبة ،12 ج ،12ط ،الوسٌط المعجم العربٌة، اللغة مجمع 

3
 Miller Kent, Bromiley Philip, Strategic risk and corporate performance: an Analysis of alternative risk 

measures, Academy of Management Journal, Vol:33 N°4 ,New York, USA, 1990, p: 23. 
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فمن خالؿ تعاريف األداء فهو يركز على بعدين أساسيُت بعد الكفاءة يف كيفية استغالؿ ادلوارد ادلتاحة،       
يعرب عن النتيجة واجلهد ادلبذوؿ، و يشمل  األداء أيوبعد فعالية الوصوؿ للنتائج ادلسطرة اةطالقا من تلك ادلوارد، 

 .1ارد ضروري وتكلفة معينةالكفاءة و فعالية ربقيق االسًتاتيجيات دبستوى مو 

وذبدر اإلشارة إذل أف قياس األداء يعرب عن تقييم دلدى ربقيق األىداؼ ادلسطرة، وىناؾ عدة طرؽ لقياسو          
 : 2... (، ويقاس األداء من انحيتُت القيمة ادلضافة – CAMELS –) بطاقة األداء ادلتوازف 

 كمستوى األرابح ،أي لديو عالقة مباشرة ابجلاةب ادلارل للوحدة  ،يعرب عنو بوحدات ةقدية ؛قياس مارل
 ؛و قيمة ادلبيعات ... اخل ،والعوائد احملققة

 كمستوى رضا الزابئن و عدد الشكاوي، جودة اخلدمة ،يعرب عنو بوحدات غَت مالية  ؛قياس غَت مارل
 ادلقدمة، مدة معاجلة العمليات وتقدًن اخلدمات ...اخل . 

 : Efficience et Productivité""ة واإلنتاجية الكفاء -2-3

، ادلدخالتأي ىي ةسبة ادلخرجات إذل  ،اإلةتاجية ىي رلمل ادلخرجات الناذبة عن توظيف ادلدخالت        
كما وزبتلف ةسبة اإلةتاجية وؽلكن ربديد سلتلف اإلةتاجيات اجلزئية للمدخالت كرأس ادلاؿ والعمل ...اخل ،  

، أي اإلةتاجية تعرب عن القدرة يف اإلةتاج، يف 3عماذلا للتكنولوجيا وزليط النشاطومدى است ،حسب طبيعة الوحدة
، كما وىناؾ مصطلح 4حُت الكفاءة ادلقصود هبا مدى تطابق اإلةتاج الفعلي مع اإلةتاج ادلخطط وما غلب إةتاجو

 .5وانذبها اإلةتاجية العملية عرب عن العالقة الكمية بُت ادلوارد ادلستخدمة يفيحبيث  ،اإلةتاجيةالكفاءة 

 تعرب اإلةتاجية على ما أةتجو عنصر اإلةتاج، يف حُت الكفاءة تشَت إذل ما غلب أف ينتجو العنصر.     

                                                           

1
 ،12 العدد الجزائر، بسكرة،بوالٌة  خٌضر دمحم جامعة ،اإلنسانٌة العلوم مجلة ،-وتمٌٌم مفهوم -الفعالٌة و الكفاءة بٌن األداء الملٌن مزهودة، عبد 

 .99: ص ،3112 نوفمبر

2
 Giraud F et al, Contrôle de Gestion et Pilotage de la performance, Gualino Editeur, France, 2002, p : 21.  

3
 .:4: ص سبك ذكره، مرجع مفٌدة بن عثمان، 

4
 ،3002-3001 الفترة خالل العشوائٌة التكلفة حد ونموذج المالٌة النسب باستخدام الجزائرٌة البنون أداء كفاءة تمٌٌم نوي، الزهرة فطٌمة 

 .24 -23: ص ص ،3121 األردن، الٌرمون، جامعة ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة

5
 .32، ص: 2:96، مكتبة غرٌب للطباعة والنشر، مصر ، 4، طإدارة األفراد و الكفاءة االنتاجٌةعلً السلمً،  
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 :"Efficience et Suffisance"الكفاءة و الكفاية  -2-4

الكفاءة فًتكز على ، أما فقط أي من انحية الكمية ،يشَت مصطلح الكفاية إذل كفاية الشيء من عدمو        
 .1الكيفية ادلثلى لتحقيق األىداؼ دوف إغفاؿ جاةب الكم

 االقتصادية ذات الصلة يف الشكل التارل : ابدلصطلحاتوؽلكن تلخيص عالقة الكفاءة         

 ابلكفاءةاالقتصادية ذات الصلة  ادلصطلحات: I.01الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . : من إعداد الطالب ابالعتماد  على ما سبقادلصدر

 :أمهية الكفاءة  -3

أبقل التكاليف و د ادلتاحة االستفادة من سلتلف ادلوار  مبدأتكمن أعلية الكفاءة للمجتمعات من خالؿ        
يؤدي هبا س والذي، ، فأساس الكفاءة يقـو على ربقيق ىدؼ اجملتمعات يف زبصيص مواردىا بشكل أمثلادلمكنة

 ،، فارتفاع مستوى الكفاءة يؤدي لزايدة الدخل الوطٍت و ارتفاع أرابح ادلشروعاتللتطور والرقي يف شىت اجملاالت
، فاالقتصاديوف ركزوا كثَتا على مفهـو الكفاءة وعالقتو ابدلشكلة 2وابلتارل زايدة متوسط الدخل الفردي

                                                           

1
 .25: ص سبك ذكره، نوي، مرجعفطٌمة الزهرة  

2
 .88ذكره، ص:  بكس مرجععبد الكرٌم منصوري،  

 :  اءةـــفــــالك

 األىداؼ واستغالؿ ادلوارد ادلتاحةالكيفية ادلثلى لتحقيق 

 

 : يعتمد على معايَت كمية وةوعية )الصورة ادلثلى( األداء

 دخالت: ةسبة ادلخرجات إذل ادل االنتاجية

 

 الشيئ من عدمو أي مدى كفاية ،: مؤشر كمي الكفاية

 

 : العالقة بُت النتائج احملققة فعال وادلقدرة سلفا الفعالية
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شكل الالكفاءة يف االقتصاد ىو أىم عنصر غلب إزالتو دبزج عناصر أف م بعض الباحثُتحبيث يعترب  ،االقتصادية
ةشاط وتربز أعلية تقييم كفاءة ، كما 1ايت مسطرة و مستوى إةتاجية زلددةألجل الوصوؿ لغا ،اإلةتاج ادلتوفرة

 :2النقاط الرئيسية التالية ربقيق يف ينو أدائو ادلستمر البنك 

  التصحيحية الالزمة  اإلجراءاتازباذ كافة  لكي يتم ،البنكاكتشاؼ االضلرافات لكل ةشاط من أةشطة
ادلختلفة على شلارسة الوظيفة الرقابية عن طريق مبدأ  اإلداريةمنعا لتكرارىا، حبيث يساعد ذلك ادلستوايت 

و بعد ربديدىا بدقة و يف  ،ادلكتشفة االضلرافاتاإلدارة ابالستثناء، إذ يركز ادلديروف وادلسَتوف على 
 دلهامهم األخرى؛ عوف التفرغيالوقت ةفسو يستط

  رده ادلتاحة، وما إف كاف ىذا االستخداـ بدوف اترشيد اإلةفاؽ عن طريق متابعة كيفية استخداـ البنك دلو
ومدى ربقيق  ؟ىدر أو ضياع أو عطل، وأيضا ىل للبنك طموح لتحقيق ما ىو أعلى و أكثر اتساعا

 ادلرسومة من خالؿ االستغالؿ األمثل و الفعاؿ للموارد ادلتاحة؛األىداؼ 

 ادلتمثلة يف سلتلف العمليات ادلالية ورلمل  ،ةشاط البنك والتأكد من ربقيق التنسيق بُت سلتلف أوج
والتسويق ومستوايت التمويل وغَتىا، وذلك ضماان لتحقيق الوفورات االقتصادية لتاليف  ،اخلدمات

 و اإلسراؼ ادلارل. الضياع االقتصادي

إف ربقيق أىداؼ البنك أو الوحدة االقتصادية عامة يقـو على مدى كفاءة اإلدارة ومهارة ادلوظفُت، حبيث       
مكامن القوة والتميز و العمل على  وإدراؾتعمل على ربديد ةقاط الضعف وابتكار أساليب التغلب عليها، 

أسس واستحداث سبل لتفعليها واستثمارىا لتحقيق أقصى العوائد ادلمكنة، ويكوف ىذا من خالؿ عدة  ،تطويرىا
 :3، ةذكر منها ما يليومعايَت يف رلاؿ التسيَت اإلداري 

  الفكرية الواعدة؛ ادلهاراتاالختيار العلمي لألفراد ذوي القدرة و 

 و رغباتو و توجهاتو النفسية واالجتماعية؛ ،إسناد العمل ادلالئم خلصائص الفرد وقدراتو الذىنية 

                                                           

1
 فً والمطنٌة النسٌجٌة الصناعات لمإسسات النسبٌة و االلتصادٌة الكفاءة حالة دراسة مع التسٌٌر فً للكفاءة تحلٌلٌة دراسة ،الداوي الشٌخ 

 .17-16:  ص ص ،6::2 الجزائر، الجزائر، جامعة ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،4992-4922 الفترة خالل الجزائر

2
 .361 -:35و آخرون، مرجع سبك ذكره، ص ص:  المادر عبد نعٌم عال 

3
 .327 -326، ص ص: :311، دار أسامة للنشر و التوزٌع، عمان، األردن، 12، طداع اإلداريباإلجمال خٌر هللا،  
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 و تنمية ادلعارؼ و القدرات ادلعرفية للموظفُت؛ ،توفَت فرص التعلم و التدريب 

  يف ازباذ بعض القرارات؛ إشراكوربميل ادلوظف ادلسؤولية يف ربقيق كفاءة أداء ادلؤسسة )البنك( أو 

 الرغبة يف التفوؽ و التميز من  إزكاءو  ،لبنك(و التحدي بُت ادلوظفُت ابدلؤسسة )ا إاثرة جو التنافس
 خالؿ ةظم احلوافز؛

 از يف العمل؛ومستوايت االصل ،ربط احلوافز ادلادية وادلعنوية بكفاءة األداء 

 وشحذ العقوؿ إباثرة األسئلة اليت تبحث ذلا  ،تنمية االتصاالت و فتح رلاالت التفاعل وتبادؿ اآلراء
 ادلؤسسة )البنك( عن إجاابت؛

 و أتكيد االلتزاـ ابجلودة الشاملة؛ ،مية ثقافة التطوير و التحسُت ادلستمرتن 

 و ربمل  ،تشجيع القادة و ادلسَتين على شلارسة التفكَت ادلنطلق بتقدًن االقًتاحات و تطوير األساليب
 مسؤولية ربديث ما يقوموف بو من عمل؛

  يقة على األداء؛اللص اإلداريةالتوسع يف تطبيق الالمركزية، وزبفيف الرقابة 

 تنمية الشعور ابدلسؤولية و الرقابة الذاتية لدى ادلوظفُت؛ 

  عن معايَت تقوًن األداء و ادلكافأة على االصلاز؛ اإلعالفالشفافية يف 

 .أتكيد احملاسبة على النتائج 
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 أنواع الكفاءة ادلطلب الثاين : 

 :ؽلكن تقسيمها كما يلي ،اع للكفاءةةو وىناؾ عديد األ        

 :  للمؤسسة الكفاءة االقتصادية -1

عندما يتساوى الناتج احلدي لعوامل اإلةتاج مع  قوتتحق ادلؤسسة، سلرجاتدخالت و موىي العالقة بُت         
ءة يف اإلةتاج والتوزيع والتخصيص، وتتحقق الكفاءة ادلثلى عندما تكوف ىذه أي ربقق كفا ،تكلفة كل عامل

 . 1النسبة مساوية للواحد أي بتساوي الناتج احلدي لعوامل اإلةتاج بتكلفة كل عامل

 ادلخرجات الفعلية / ادلخرجات القصوى من ادلوارد ادلتاحة: 2وتقاس الكفاءة االقتصادية ابلعالقة التالية

 :حبيث تكوف الكفاءة االقتصادية على مستويُت، وعلا      

 حيث تعتمد على مدى سبكن الوحدة من احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من ادلخرجات  ؛كفاءة تقنية
 ؛3ادلقادير ادلتاحة من ادلدخالت ابستخداـ

 ادلدخالت وادلخرجات اليت تتأثر  اختيارأي حسن  ،وىي مرتبطة بتقنيات اإلةتاج مباشرة ؛كفاءة سعريو
  دؼ االقتصادي للمؤسسة، وعادة ما يتم دبعٌت ربديد ادلستوايت األفضل لتحقيق اذل ،أبسعار السوؽ

 .4ذلك بتدةيو التكاليف أو تعظيم العوائد

 : الكفاءة اذليكلية -2

حيث تقيس مدى استمرار تطور صناعة ما وربسن  ،الصناعة قطاع يف الكفاءة اذليكلية يًتكز موضوع        
اإلةتاج، وكفاءة حجميو من  من انحية، أي ربقيق كفاءة تقنية عتماد على تطور وحداهتا و فروعهاابال ،أدائها

                                                           

1
 ،3122 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر وائل دار ،13ط ،وتطبٌمات دروس( المالٌة اإلدارة) المالً التسٌٌر لرٌشً، ٌوسف ساسً، بن إلٌاس 

 .378: ص

2
 .353: ص ،:311 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر صفاء دار ،اإلداري االلتصاد ،فلٌح حسن الحاج، طارق 

3
 Farrell M.J., The Measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, vol.9 (31) , 

series 120, London, 1957, p: 254. 

4
 Bauer PW, Berger AN, Ferrier GD, Humphrey DB, Consistency conditions for regulatory analysis of financial 

institutions: a comparison of frontier efficiency methods, Journal of Economics and Business, New York, USA, 

1998, p: 90. 
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، كما وتقاس الكفاءة اذليكلية حسب احة وربقيق مستوايت ظلو متزايدةانحية االستغالؿ األمثل للمواد ادلت
(Farrell)  عدؿ ادلرجح أو ادلوزوف للكفاءة التقنية للمؤسسات اليت تشكل قطاع الصناعة؛ ادلحبساب

وابلتارل فنتيجة الكفاءة  ،وي معدؿ الكمية لكل مؤسسة إذل الكمية ادلنتجة يف قطاع الصناعةوالًتجيح يسا
      .1ب يف معامالهتا الكمية على عدد ادلؤسسات و تساوي إذل إصبارل الكفاءة التقنية للمؤسسات مضر 

  :(X)كفاءة اكس  -3

عليو فمستوى  و  ،من وحدات ادلؤسسةىي مقياس إضايف دلدى زبصيص ادلوارد على مستوى كل وحدة        
و النظاـ اإلداري  و كفاءة العنصر البشري ،كفاءة ادلؤسسة يعود ابلدرجة األوذل إذل مستوى احلوافز ادلقدـ

وقد طور  ،وتقاس ابلفرؽ بُت الكفاءة القصوى الستخداـ ادلوارد ادلتاحة واالستخداـ الفعلي ذلا ،لكل وحدة
من خالؿ مالحظتو أف ادلؤسسات ال تستغل مواردىا  6611سنة  (Lebenstein)ىذا ادلفهـو الباحث 

، بشكل أمثل، وجاءت ىذه ادلالحظة من خالؿ سباثل ادلؤسسات يف عوامل اإلةتاج و سبايزىا يف اإلةتاجية
وىذا ما فسره بوجود مدخالت زبتلف عن ادلدخالت التقليدية يف اإلةتاج زبتلف من مؤسسة ألخرى وتؤثر 

 . 2جم ادلخرجاتيف ح

 : ادلصرفيةالكفاءة  -4

ال ؼلتلف مفهـو الكفاءة يف البنوؾ عنو يف ادلؤسسات االقتصادية األخرى، ويبقى األساس ىو        
ويعود  ،رب جد معقدةتاالستغالؿ األمثل للموارد ادلتاحة، ويظهر االختالؼ يف طرؽ قياس الكفاءة اليت تع

و كذا صعوبة ربديد ادلدخالت وادلخرجات، والبنوؾ ذات الكفاءة العالية ىي اليت  ،ذلك لطبيعة ةشاط البنوؾ
، وؽلكن التمييز بُت 3و اشتداد ادلنافسة يف السوؽ ادلصرفية ،تستطيع رلاهبة صبيع القيود و التغَتات يف األسعار

 وىي: ،يف كفاءة البنوؾ عدة أةواع

 

                                                           

1
 .25: ص سبك ذكره، مرجع الجموعً لرٌشً، دمحم 

2
 فً المحلٌة المصارف على تطبٌمٌة دراسة -SFA العشوائٌة التكلفة حد نموذج باستخدام المصرفٌة الكفاءة لٌاس ،الهبٌل فإاد ناهض نهاد 

 . 36: ص ،3124 فلسطٌن، بغزة، اإلسالمٌة الجامعة التجارة، كلٌة التموٌل، و المحاسبة لسم ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،-فلسطٌن

3
 .14: ص ،3122 ،215الكوٌت، العدد  ،التنمٌة جسر سلسلةمجلة  العربٌة، البنون كفاءة مواله، ولٌد عبد 
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  الكفاءة الكلية للتكاليف : -4-1

ىذه الكفاءة التغَت يف تكاليف البنك مقارةة ابلتكاليف ادلقدرة إلةتاج قدر معُت من ادلخرجات  وتقيس      
، أي وتعرؼ كذلك ابلكفاءة اإلةتاجية اليت تتسم جبودة األداء ابلبنك و ابستعماؿ األقساـ ،ابلطريقة ادلثلى

و بكميات تتناسب مع القدر  ،مراقبة مستمرة حلجم التكاليف ادلستغلة مع استخداـ مدخالت أبقل األسعار
الكايف للتشغيل األمثل للبنك، وتتحقق ىذه الكفاءة من خالؿ إدخاؿ تقنيات تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ 

وهبذا تقيس درجة اقًتاب البنك من تكاليف أفضل  الكلية، تدةيت للتكاليف تيحييف التسيَت البنكي دبا 
، وتنقسم لنوعُت 1دلدخالت عن التكاليف الالزمة  قلة الكفاءةو العكس كلما زادت قيمة ا ،شلارسة للنشاط

 علا :

قياس مدى قدرة البنك على استغالؿ مستوى معُت من ادلدخالت مقابل ربقيق أقصى الكفاءة الفنية :  -أ
 .2مع افًتاض ثبات عوامل اإلةتاج ،قدر شلكن من ادلخرجات

زيج األمثل من ادلدخالت دوف إغفاؿ دلاستعماؿ اتقيس مدى قدرة البنك على الكفاءة التخصيصية :  -ب
األكثر مردودية يف النشاط البنكي، أي إةتاج أفضل مستوى األسعار، أي القدرة على زبصيص ادلدخالت 

 .3توليفة من ادلنتجات عن طريق استخداـ توليفة من عناصر ادلدخالت و أبقل تكلفة شلكنة

 كفاءة األرابح :   -4-2

التغَت يف أرابح البنك مقارةة ابألرابح ادلقدرة إلةتاج رلموعة من ادلخرجات أبفضل وتقيس مدى         
 .4و اليت تتسم جبودة األداء، فهي ابلتارل تربز ىدؼ البنك ادلتمثل يف تعظيم األرابح ،األقساـ

 راهتا:و كفاءة احلجم و وف  -4-3

                                                           

1
 التجارٌة البنون على تطبٌمٌة دراسة -التجارٌة البنون أداء على الكفاءة وهٌكل السوق لوة أثر الفٌومً، أحمد نضال الكور، مصطفى الدٌن عز 

 .367: ص ،3118 ،13 العدد ،14 المجلد ، األردن،األعمال إدارة فً األردنٌة المجلة ،-عمان بورصة فً المدرجة

2
 Ogundari. K, S.O.Ojo, An examination of technical economic, Allocative efficiency of small farms in Osun state 

of Nigeria, Journal of Central of European Agriculture, vol7, no3 ,Zagreb, Croatia, 2006, p: 425. 

3
 العلوم لسم ومالٌة، نمود فرع ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،االلتصاد تموٌل فً دوره و الجزائري المالً النظام كفاءة تمٌٌم ،ساعد ابتسام 

 .72: ص ،:311 الجزائر، بوالٌة بسكرة، خٌضر دمحم جامعة والتسٌٌر، االلتصادٌة العلوم كلٌة االلتصادٌة،

4
 .65: ص سبك ذكره، مرجع بورلبة، شولً 
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كفء من الناحية التقنية والتخصصية،   ذبدر اإلشارة أف ادلؤسسات و الوحدات االقتصادية قد تكوف       
رات حجم من خالؿ تقليل و لكن ىذا ال يعٍت أهنا تكوف كفء من انحية حجم عملياهتا، أي دبعٌت ربقيق وف

، وابلنسبة للبنك زبفيض مستوى متوسط 1الطاقة اإلةتاجية للمشروعةتيجة التوسع يف  ،تكلفة الوحدةمستوى 
 البنكي،وتوسيع دائرة النشاط يف السوؽ  ،ادلعامالت وادلنتجات البنكية ادلختلفةبرفع حجم ،الكلية التكاليف 

رات احلجم إذل احلالة اليت يًتتب فيها زايدة يف و جراء ذلك، كما يشَت مفهـو وف مع ربقيق عوائد إضافية
 .2و اطلفاض يف تكلفة الوحدة الواحدة مع االحتفاظ دبزيد مدخالت اثبت ،حجم ادلنتجات البنكية

 راهتا:و كفاءة النطاق و وف -4-4

رات النطاؽ االدخار يف التكاليف، دبعٌت استعماؿ ةفس ادلدخالت مع إةتاج منتجات و ويقصد بوف       
رات النطاؽ دبستوى التنويع يف اخلدمات ادلعروضة وادلنتجات و قاس حجم كفاءة البنك من انحية وفيسلتلفة، و 

 . 3البنكية

 : التشغيلية فاءةالك -4-5

شلا ؽلكن البنك يف ربقيق إدارة مثلى جململ  ،د البشرية وادلادية ادلتاحةر ىي االستغالؿ األمثل للموا        
وتقسيم  ،، وىنا لـز توفر جهاز رقايب فعاؿ ابإلضافة إلدارة تتسم ابلتنظيم احملكمادلعامالت ادلاليةالتدفقات و 
، فاإلدارة الرشيدة تعمل على الربط األمثل بُت البنك عوفرو  فق جداوؿ و على كل مستوايتو  ةادلهاـ احملدد

 ،تتمثل يف اختيار تركيبة ادلوارد األقل تكلفة يف البنوؾ وعليو فالكفاءة التشغيلية ،مدخالت البنك وسلرجاتو
ل بيئة ظيف  ىذا دوف الوقوع يف تعارض األىداؼ، و و البنكيةمن اخلدمات ادلالية  األكربإلةتاج وتوفَت احلد 

وربقيق  ،تميز ابشتداد ادلنافسة، وىنا يظهر مصطلح اإلدارة ابلكفاءات و األىداؼ بغية الوصوؿت
بنك بنظم احلوافز ادلطبق و مدى تطور التشغيلية للكفاءة ال، كما وتتأثر االسًتاتيجيات ادلسطرة جمللس اإلدارة

التكنولوجيا ادلستعملة، وادلهارات اإلدارية ادلتوفرة و سياسة األجور ...اخل، وابلتارل فإف ارتفاع درجات الكفاءة 

                                                           

1
 . 793: ص ،9::2 مصر، باإلسكندرٌة، الجامعٌة الدار ،13ط ،والتطبٌك النظرٌة بٌن المٌاسً االلتصاد عطٌة، المادر عبد 

2
 ،(3119-3115) الجزائرٌة للبنون حالة دراسة -العشوائٌة التكلفة حد نموذج باستخدام المصرفٌة الكفاءة لٌاس نوي، الزهرة فطٌمة حدة راٌس، 

 .73: ص ،:311، 37 العدد ،12 المجلد ، فلسطٌن،والدراسات لألبحاث المفتوحة المدس جامعة مجلة

3
 .45: ص سبك ذكره، مرجع الهبٌل، فإاد ناهض نهاد 
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، ففعالية العوامل البشرية و اإلدارية تساىم بشكل كبَت يف 1يف البنك يعٍت التحكم اجليد يف مثل ىذه العناصر
 .أي ربقيق كفاءة يف األرابح والتكاليفية و زبفيف الالكفاءة يف التسيَت رفع اإلةتاج

  الكفاءة النسبية: -5

ىي مقياس للمقارةة سواء كاةت الكفاءة تقنية أو سعريو أو كفاءة اقتصادية على األقل دلؤسستُت، أي        
القطاع، وتتم عملية القياس اليت تنشط داخل ةفس قارف درجة الكفاءة بُت ادلؤسسات دبعٌت ىي تقيس وت

مع مقارةة ةفس النسبة يف استخداـ مراحل  ،بفرضية ثبات العوامل اإلةتاجية للمؤسسات زلل الدراسة
 .2اإلةتاج

 كفاءة األسواق ادلالية :  -6

، 6611الذي وضع ةظرية كفاءة األسواؽ ادلالية سنة  (Eugène Fama)حسب الباحث االصلليزي        
يكوف السوؽ ادلارل كفؤا يف حالة توفر صبيع ادلعلومات ادلتعلقة أبصل مارل "حيث عرؼ الكفاءة كما يلي : 

زمن، و ينعكس ىذا من خالؿ مقدرة السوؽ على خلق التوازف يف العرض وبدقة ويف أي حلظة من ال ،معُت
غيلية للسوؽ ادلارل من جهة، ة التشوىذا ما يسمى ابلتكلف ،مع عدـ تكبد ادلتعاملُت لتكلفة مرتفعة ،والطلب

وىو ما  ،تكاليف ابىظةوجود مع عدـ  ،قي ادلعلومات للمتعاملُت خارج السوؽ دوف فارؽ زمٍت طويلو تل
 . 3"يسمى ابلكفاءة اخلارجية للسوؽ ادلارل من جهة أخرى

 :رلأةواع الكفاءة يف الشكل التا و ؽلكن تلخيص   

 

 

 
 

                                                           

1
 مجلة ،-(3121-3117) الفترة خالل تطبٌمٌة دراسة -بالجزائر العاملة البنون لبعض التشغٌلٌة الكفاءة لٌاس شرٌفة جعدي، ناصر، سلٌمان 

 .271: ص ،3124 ،23 العدد الجزائر، بوالٌة ورللة، مرباح لاصدي جامعة ،الباحث

2
 .29: ص سبك ذكره، مرجع الجموعً لرٌشً، دمحم 

3
 .7:: ص ،:::2 مصر، باإلسكندرٌة، المعارف منشؤة ،المالٌة األوراق فً االستثمار أساسٌات هندي، إبراهٌم منٌر 
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 الكفاءة: أنواع I.22 الشكل رقم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق. :ادلصدر

 .التجارية البنوك يف التشغيلية الكفاءة حمددات:  ثالثال ادلطلب

 النقاط التالية: يفمن خالؿ ىذا ادلطلب  ضيحهاؽلكن تو  ،التشغيلية يف البنوؾ زلددات للكفاءة         

 اإلحالؿ؛و درجة  لطلبل السعرية ادلروةة ةظرية 

 ؛النطاؽرات و و وف حلجما راتو وف 

 ؛ادئ احلوكمةػػػػػػػمب، و البنوؾو خوصصة  البنكي االةدماج  

 لثالثيالبعد ا ظلوذج (S.C.P) ؤسسةادل داءأ – دلؤسسةا وؾسل – سوؽ: ىيكل ال. 

 

 

 

 تقنيةالالكفاءة 

 السعرية الكفاءة
 الكفاءة االقتصادية 

 اذليكلية الكفاءة

 النسبيةالكفاءة 

 ادلصرفية الكفاءة

 األسواق ادلاليةكفاءة 

 لتكاليفلكلية الالكفاءة 

 األرابح كفاءة

 راهتاو وفو احلجم كفاءة 

 راهتاو وفو النطاق كفاءة 

 التشغيليةالكفاءة 

 الكفاءة أنواع 

 Xكفاءة 



 التجارية البنوك يف التشغيلية للكفاءة النظري اإلطار                                             األول الفصل

 

 - 29 - 

 إلحاللو درجة ا لطلبل السعرية رونةادل نظرية -1

  السعرية نةادلرو  -1-1

 .1عرىاما لتغَت س سلعة ستجابةا مدىعن  تعرب:  سعريةال ونةادلر  تعريف -أ

 : 2يلي ما وفقوتقاس  ،عارىاأس يف التغَت ذلعن التغَت يف الكمية إ تعرب وىي:لبقياس ادلرونة السعرية للط -ب

 عاريف األس الكمية / التغَت النسيب النسيب يف لتغَت= ا ةالسعري ةادلروة معامل

للكمية و السعر  النسيب غَتوقسمة كال من الت ،يتهابتثب معينة قطةة إذل لنسبةاب ةةوؽلكن قياس ادلرو  كما        
 السعرية للطلب لنقطةا دبروةةوىو ما يعرؼ  ،التوارلذلا على  ادلوافقاف السعرو  الكمية منالنقطة  لكت توليفة لىع

 يف التغَت سمةيتم ق خاللوومن  ،واألسعارالكمية  تغَترلاؿ ل ديدقياسها من خالؿ رب ؽلكنكما   ة،من انحي
 سوىو ما يعرؼ دبروةة القو  ،على التوارل سعراجملاؿ للكمية و ال هنايةبداية و  رلموعةعلى  األسعارو  الكمية

  .3رىأخ انحيةمن  سعريةال

 إذل أةو : ةاإلشار  رذبد كما        

 دلروةة؛ا ليلق لطلبكاف ا  لسعريف ا تغَتال ةسبةمن  أقل لكميةيف ا التغَتكاةت ةسبة   كلما 

 ؛ادلروةة تفعمر  لبالط كاف السعر ةسبة التغَت يف منأكرب  لكميةا يف التغَتكاةت ةسبة   كلما 

 (.فئ)متكا ادلروةة بتالطلب اث كاف السعرةسبة التغَت يف  اويتس يةالتغَت يف الكم ةسبة كاةت كلما 

 

 

 
                                                           

1
 .93: ص ،3113 الكوٌت، السالسل، ذات منشورات ،12ط ،الصناعً االلتصاد فً ممدمة ،آخرون و العمر حسٌن 

2
 Jean-Pierre, La Stabilité Financière nouvelle urgence pour les banques centrales, bulletin de la banque du 

France, NO.84, Décembre, 2000, p: 62. 

3
 العربٌة المملكة سعود، الملن جامعة الخٌر، عبد ٌوسف أحمد زٌد، أبو راشد دمحم ترجمة ،حدٌث مدخل: التحلٌلً الجزئً االلتصاد فارٌان، هال 

 .384: ص ،3111 السعودٌة،
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 : اإلنتاج عناصرل اإلحالل جةدر  -1-2

حبيث يسمح  ،لعناصرذلذه ا نسبيةالنسيب يف األسعار ال غَتيف ةسب عناصر اإلةتاج إذل الت النسيب تغَتال ىي       
 جبةمو  ؿاإلحال رجةكاةت د  لةحا فياإلةتاجية، ف العمليةيف  لتُتمدخ بُت قةالعال بتحديد ؿدرجة اإلحال سقيا
 .1للثاةية ةمكمل ألوذلا فالسلعة سالبة تيف حالة كاة اأم ابلثاةية، ذلتعويض األو  مكنفي

  لنطاقا راتو فاحلجم و و  راتو فو  -2

، رات النطاؽو رات احلجم و وفو وىي وف ،رات اإلةتاجيةو فهناؾ ةوعُت من الوف (Bomol) لباحثا بحس      
وىي تتعلق حبجم البنك، أما الثاةية فتهدؼ إلةتاج  ،اإلةتاج مع زبفيض التكاليففاألوذل تعٍت الزايدة يف حجم 

 .2إةتاجهم معاأعلى من  حداعلى  جيف حالة كاةت تكلفة إةتاج كل منت ،دفعة واحدة أو أكثر منتجُت

 :  رات احلجمو وف -2-1

حبيث تقـو بتخفيض تكاليفها حىت ، 3تكلفة الوحدة الواحدة توتعٍت أةو كلما زاد حجم اإلةتاج دلؤسسة قل       
 الباحثُت وقد ابرز كال من، 4هما معابكليوىذا بسبب تزايد اإلةتاج أو تنويع ادلنتجات أو  ،تصل للحد األدىن

(Harrington and Warf)  العوامل اليت تؤثر يف التكلفة احلدية للوحدة اإلةتاجية يف النقاط  6661سنة
 :5التالية

  احلدية لوحدة اإلةتاج يف حالة التشغيل الكامل لوسائل اإلةتاج ادلتاحة؛تنخفض التكلفة 

                                                           

1
 H.Binswanger, Cost function approach to measurement elastities of substitution, American Journal of 

Agricultural Economics, Oxford University, USA, May 1974,  pp: 377-379. 

2
 Xiaoqing Fu, Shelagh Heffernan, Economies of Scale and Scope in china' s Banking Sector, Working paper, 

Cass Business School, City University, London, January 2006, p: 04. 

3
 Maurice Baudoux, Les économies d'échelle et leur degré d'exploition, edition Cujas, Paris, 1972, p: 18.  

4
، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، -ت بعٌن التوتة نسمحالة مإسسة اإلدراسة  -التصادٌات الحجم كعائك لدخول السوق الزهرة فرحانً،  

ئر، تخصص التصاد صناعً، لسم العلوم االلتصادٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة دمحم خٌضر بوالٌة بسكرة، الجزا

 .86، ص: 3124

5
 Harrington.J.W, Warf, Industrial Location: principles, practice and policy Routledge, London, 1995, p: 33.  
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 وكذا اللوائح التنظيمية والقواةُت والسياسات ادلالية ادلتبعة على  ،تؤثر درجة ادلنافسة وادلناخ السياسي
  زبفيض التكاليف احلدية للوحدة اإلةتاجية؛

  إذل تقليص التكلفة الوحدوية لإلةتاج؛إف تقدًن عدد معترب من اخلدمات و ادلنتجات سيؤدي 

  يؤثر ادلوقع اجلغرايف للمؤسسة على حجم التكلفة الوحدوية لإلةتاج، فكلما كاةت ادلؤسسة يف منطقة
 قلة التكلفة الوحدوية لإلةتاج؛ ،حضارية تتمتع ببنية ربتية وشبكة مواصالت ... اخل

  سسات من انحية النوع والتخصص القطاعي. كلما اطلفضت التكلفة الوحدوية لإلةتاج زاد تقارب ادلؤ 

 رات احلجم ابلعالقة التالية : و أما رايضيا فيمكن التعبَت عن وف       

 رات احلجم = التغَت يف حجم اإلةتاج إذل حجم اإلةتاج / التغَت يف التكلفة اإلصبالية إذل التكلفة اإلصبالية. و وف

 بُت مروةة الكمية ادلنتجة إذل التكلفة اإلصبالية لإلةتاج. رات احلجم من خالؿ ادلقارةةو أي دبعٌت قياس وف

 :1وىنا ؽلكن التمييز بُت ثالث حاالت كالتارل      

 دبعٌت ةسبة الزايدة يف اإلةتاج أعلى من ةسبة زايدة التكاليف؛ ،رات احلجم أكرب من الواحدو وف 

 مقدار التكلفة؛ىناؾ تكافؤ بُت حجم اإلةتاج و  دبعٌت ،رات احلجم تساوي الواحدو وف 

 دبعٌت ةسبة الزايدة يف اإلةتاج أقل من ةسبة الزايدة يف التكاليف. ،رات احلجم أقل من واحدو وف 

 رات احلجم : و مصادر وف -أ

 :2يف سبعة مصادر، ي كاأليت (Pratten)حددىا         

 التكاليف ادلستقلة عن حجم اإلةتاج أي التكاليف األساسية ألي عملية إةتاجية؛ 

  و ربقيق  ،عملية زبصيص ادلوارد ادلتاحة وتقسيم الوظائف يتيح للبنك بدائل و مزااي داخلية من جهةإف
 ؛من جهة أخرى ردين يوفر كمية مثلى من ادلدخالتمعيار التخصص يف اختيار ادلو 

                                                           

1
 .242- 241 :ص ص سبك ذكره، مرجع بورلبة، شولً 

2
 Pratten.C.F, Economies of scale in manufacturing industries, Cambridge University Press, 1971, p: 10. 
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 ة الذي قد ينجم من جراء استغالؿ موارد معين ،يف حالة الًتكيز يف ادلصدر ينتج عنو عملية توزيع اخلطر
 رات انذبة عن تطبيق أكرب عدد من ادلوارد؛و وبذلك ربقيق وف ،يف ةفس الوقتومتشاهبة 

 رات حجم؛و األثر ادلباشر يف ربقيق وف ،و كذا اجلهاز اإلداري الكفء ،إف حسن اختيار التقنيات 

 رات حجم؛و وابلتارل ربقيق وف ،كفاءة اآللة ينجر عليها تقليل التكاليف و اليد العاملة ادلشغلة 

 رات حجم؛و وابلتارل توفَت وف ،الًتكيز اجلغرايف لنفس النشاط للمؤسسات يتيح كسب ميزة تنافسية 

 رات حجم من و وابلتارل إمكاةية ربقيق وف ،ادلؤسسات الكبَت تتعامل بكميات كبَتة يف طلب ادلواد اخلاـ
 خالؿ الفارؽ يف السعر ادلتحصل عليو ةظَت اقتناء ىذه ادلواد ابجلملة.

 رات احلجم : و طرق قياس وف -ب

 :1يلي ، ةذكر منها مالقياس وفورات احلجم توجد عدة طرؽ          

 من خالؿ ربديد دالة الربح واحلجم، لكن  ،: تعمل على ادلقارةة بُت النتائج احملققة الطريقة اإلحصائية
 ىنا تربز إشكالية ىذه الطريقة. ،قد يكوف تطور الربح ال عالقة لو ابحلجم

  : فهي تعمل على دراسة دالة التغَت يف التكاليف مقارةة بتغَت احلجم، مع افًتاض ثبات الطريقة احملاسبية
 وىذا منايف للواقع . ،عوامل اإلةتاج والتقنيات ادلطبقة

  : مع وضع  ،تعمل على قياس التكاليف ادلتوقعة وفق مستوايت إةتاجية زلددةطريقة ادلهندسني
 حجم النشاط. تالءـافًتاضات معينة 

 رات احلجم يف الشكل التارل:و وؽلكن تلخيص طرؽ قياس وف

 

 

 
                                                           

1
 .96، 95، ص ص: :311الزهراء، المملكة العربٌة السعودٌة، ، دار 13، طالتصادٌات الصناعةأحمد سعٌد بامخرمة،  
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 رات احلجمو : طرق قياس وف I.03الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق.ادلصدر

 رات النطاق :و وف -2-2

 رات النطاق : و تعريف وف -أ

مع تكلفة إةتاج رلموعة من  حدارات النطاؽ ادلقارةة بُت تكلفة إةتاج كل عنصر على و تربز ةظرية وف         
يقاؿ  ،حدافإذا كاةت تكلفة إةتاج رلموعة من ادلنتجات أعلى من تكلفة إةتاج كل عنصر منها على  ادلنتجات،

 .1أهنا سبتلك اقتصادايت النطاؽ

 رات النطاق : و أنواع وف -ب

 :2فيما يلي أةواع وفورات النطاؽ ؽلكن تلخيص          

 أي وجود عالقة تكاملية بُت عدد معُت من ادلنتجات البنكية.رات النطاق اإلمجالية : و وف 

                                                           

1
 مجلة ممارنة، دراسة: التجارٌة المصارف و اإلسالمٌة المصارف تكالٌف دالة تمدٌر العصٌمً، حمدان محمود الساعاتً، الرحٌم عبد الحمٌد عبد 

 . 31: ص ،6::2 ،12، العدد 18المجلد  السعودٌة، العربٌة المملكة جدة، ،اإلسالمً اللتصادل العزٌز عبد الملن جامعة

2
 .:6: ص ،سبك ذكره مرجع جعدي، شرٌفة 

رات و قياس وفطرؽ 
 احلجم

 الطريقة احملاسبية طريقة ادلهندسُت

 الطريقة اإلحصائية



 التجارية البنوك يف التشغيلية للكفاءة النظري اإلطار                                             األول الفصل

 

 - 34 - 

 أي مدى أتثَت فصل عنصر معُت  معني : مبنتجرات النطاق خاصة و وف(i) من العملية اإلةتاجية، 
ىذا يعٍت أف ادلنتج البنكي ادللغى  ،وقياس مستوى تغَت التكاليف، ففي حالة اةتقل البنك دلستوى أفضل

 .رات ةطاؽ والعكسو ال يقدـ وف

 يعتمد على مدى تكامل تكاليف ادلخرجات، حبيث مثال ينخفض ىامش التكلفة رات التنويع : و وف
 ادلنتجة دلخرج آخر. دلخرج ما إذا ارتفعت الكمية

والالزمة  ،ابختصار فالبنك ذو الكفاءة العالية يعمل على ربقيق التوليفة ادلتوازةة من ادلدخالت الضرورية      
وتتحكم فيو الظروؼ  ،حسب مقوماتو ادلالية لتقدًن سلتلف اخلدمات، فيعمل على خلق ظلوذج سلس االةتقاؿ

وذبنبو  ،حجم وةطاؽ راتو ضوءىا يطبق سياسات تساىم يف ربقيقو لوفالداخلية واخلارجية للبنك، واليت على 
 .خلسائر إضافية

 رات النطاؽ يف الشكل التارل :و وؽلكن توضيح أةواع وف         

 رات النطاقو : أنواع وف I0.4الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 : من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق .ادلصدر

 

 

 

 

 رات النطاق اإلمجاليةو وف رات النطاقــــــــــو وف

 واحد  مبنتجورات النطاق اخلاصة وف

 رات التنويعــــــــو وف
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 ، ومبادئ احلوكمةبنوكال صصةخو  و البنكي االندماج -3

 :  البنكياالندماج  -3-1

 :  البنكيتعريف االندماج  -أ

 كما يلي : ،االةدماج البنكي وؽلكن تعريف        

 ،لغاية ربقيق األىداؼ ادلسطرة ،جديد ذو فعالية كبَتة بنكيىو اتفاؽ بُت بنكُت أو أكثر وذوابهنما يف كياف " -
 .1اليت ال ؽلكن ربقيقها من دوف االةدماج"

"ىو عملية ارباد أو ضم بشكل جزئي أو كلي، تتم بُت بنكُت على األقل، وتفضي إذل ظهور كياف جديد، أو  -
 .2لسيطرة الكلية أو اجلزئية على موجودات البنك اآلخر"قياـ احد البنكُت اب

ىو عملية سبازج بُت بنكُت فأكثر، و  البنكيمن خالؿ التعريفُت السابقُت، ؽلكن القوؿ أبف االةدماج        
و مع خلق كياف جديد ،يؤدي إذل الرفع من ادليزة التنافسية للبنوؾ ادلندرلة، من خالؿ رفع فرص االستثمار والعائد 

 ؤدي ةشاطو بكفاءة عالية.متكامل ي  

  : البنكياالندماج دوافع  -ب

 :3لكن ضلاوؿ تلخيصها فيما يلي ،البنكيتتعدد دوافع االةدماج         

 وربسُت الرحبية، مع خلق ميزة التنويع يف زلفظة التوظيف رات احلجمو االةدماج وسيلة مباشرة لتحقيق وف، 
 ةتيجة ذبميع ادلوارد واستثمارىا، شلا يؤدي لتخفيض ادلخاطر وأتمُت تدفق اإليرادات؛

  التكتل يف مواجهة األزمات وسلتلف ادلخاطر اليت قد تواجو البنوؾ، فاالةدماج يعترب وسيلة للنمو والتوسع
 فية العادلية؛، كما ويعترب دافع تنظيمي للسلطات النقدية للبالد دلواجهة التغَتات ادلصر والتكامل

                                                           

1
 .264: ص ،3112 مصر، الجامعٌة، الدار ،البنون التصادٌات و العولمة المطلب، عبد الحمٌد عبد 

2
 فرع ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،-العاملة المصارف على تطبٌمٌة دراسة -ومحدداته فلسطٌن فً المصرفً الدمج دوافع ،زاٌدة دمحم مهٌب 

 .45: ص ،3117 فلسطٌن، بغزة، اإلسالمٌة الجامعة التجارة، كلٌة المحاسبة، لسم والتموٌل، المحاسبة

3
 العلوم كلٌة ،إدارٌة و التصادٌة أبحاث مجلة ،المصرفً النظام عصرنة و لتطوٌر حدٌث كتوجه المصرفً االندماج المادر مطاي، عبد 

 .231-:22: ص ص ،3121 جوان ،18 العدد الجزائر، بوالٌة بسكرة، خٌضر دمحم جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة
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 ل ربرير ظخاصة يف  ،وبذلك تقوية مركزىا ادلارل ،رفع ادليزة التنافسية للبنوؾ ادلندرلة مع بعضها البعض
 ؛فلم تعد ادلنافسة على ادلستوى احمللي بل تعداىا ذلك إذل األسواؽ اخلارجية ،ذبارة اخلدمات ادلالية

  و ربسُت جودة اخلدمة ادلقدمة ،رلةيف ربسُت قدرة األداء للبنوؾ ادلند البنكييساىم االةدماج. 

  : البنكيأنواع االندماج  -ت

 :1، و اليت ؽلكن حصرىا فيما يليالبنكيالةدماج ل ىناؾ عدة أةواع        

 أي دبعٌت اةدماج بنوؾ صغَتة مع بنك كبَت يف منطقة حضرية، حبيث تتحوؿ تلك  ؛االةدماج الراسي
 البنوؾ الصغَتة إذل فروع ابلنسبة للبنك الكبَت؛

 رات و واذلدؼ ربقيق وف ،أو أكثر والناشطُت يف ةفس اجملاؿ أي دبعٌت اةدماج بنكُت ؛االةدماج األفقي
 حجم؛

 بنوؾ على طلب تقدـ بو بنك أو عدة بنوؾ لالةدماج االةدماج اإلداري؛ وىو موافقة مساعلي أحد ال
 معو؛

   ،االةدماج اإلجباري؛ وىذا أييت جراء وضع قواةُت ولوائح تشجع على االةدماج لالستفادة من مزاايه
 كاإلعفاءات الضريبية أو منح البنك الدامج قروضا تساعده يف عملية الدمج؛

  بنكُت يعمالف يف رلاالت سلتلفة، يساىم ىذا  ويكوف من خالؿ اةدماج؛ ادلتنوع البنكياالةدماج
 االةدماج يف ربقيق التكامل و ورفع ادليزة التنافسية، مثال كاةدماج بنك متخصص مع بنك ذباري.

  : البنكي إجيابيات االندماج -ث

 :2تاليةؽلكن إبرازىا يف النقاط ال ،البنكيلالةدماج  ىناؾ عديد االغلابيات          

 و زلاولة تعظيم العوائد و األرابح؛ ،حجم مناسبة مع زبفيض التكاليفرات و ربقيق وف 
                                                           

1
 والتحوالت المصرفٌة المنظومة ملتمى ،-الجزائر حالة - التنافسٌة المدرة لزٌادة كآلٌة المصرفً االندماج مسعود دراوسً، عمار بوزعرور، 

 26-25 الجزائر، بوالٌة الشلف، بوعلً بن حسٌبة جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة ،-التحدٌات و الوالع-االلتصادٌة

 .:24: ص ،3115 دٌسمبر

2
 (.62-55: )ص مرجع سبك ذكره،مهٌب دمحم زاٌدة،  
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 أي زايدة  ،اةتقاؿ الذمة ادلالية من البنك ادلندمج إذل الدامج، وىذا ما يؤدي لدعم ادلركز ادلارل للبنك
و  نكيةالبو الرقابة  ،قاعدة رأس ادلاؿ، وىذا ما يساعد على تطبيق كل ادلعايَت الدولية من كفاية رأس ادلاؿ

 ؛البنكيةيف السوؽ  مواكبتو للفرص االستثمارية

 ارتفاع تصنيف البنوؾ ادلندرلة يف لوائح مؤسسات التصنيف الدولية و ادلراسلوف ابخلارج؛ 

  االةدماج يساعد البنك يف عملية تطوير البحوث و التقدـ يف استعماؿ تقنيات تكنولوجيا اإلعالـ
، كال البنكُت ادلندرلُت يف رلاؿ التسيَت و من كفاءات ادلوظفُتواالستفادة من اخلربات من   ،واالتصاؿ

 ؛متخصصة ابلكياف اجلديد للبنك ادلندمج إداراتوخلق 

 وبذلك ربقيق ظلو وتوسع كبَتين؛ ،يساىم االةدماج يف رفع قدرة البنك على فتح فروع جديدة 

 وذلك بتجميع ادلزااي النسبية الناذبة عن االةدماج مع تنويع قاعدة الودائع ،إعادة اذليكلة للبنوؾ ادلندرلة، 
 شلا يتيح كفاءة يف األداء؛ وزايدة آجاذلا

  واالستفادة من سلتلف اإلعفاءات الضريبية؛ 

  إمكاةية ولوج أسواؽ جديدة بعد عملية االةدماج، والرفع من قيمة أسهم البنك عودلة األعماؿ البنكية مع
 يف األسواؽ ادلالية؛ اجلديد

 خلق إسًتاتيجية دفاعية متكاملة ومتناسقة بُت البنوؾ ادلندرلة يف وذلك من خالؿ  ،تعزيز القدرة التنافسية
مواجهة كل ادلخاطر و العوائق اإلدارية، و ادلشاكل التسويقية أو التمويلية اليت كاف يعاين منها كل بنك 

 . حداعلى 

  : البنكيسلبيات االندماج  -ج

 :1عض السلبيات ؽلكن حصرىا فيما يليب البنكيلالةدماج         

 البنكي، وىذاؽ شلا ينجر عليو ظهور الفئات االحتكارية يف السو  ،تقلص عدد البنوؾ ةظَت اةدماجها 
 ؛بسبب قلة حدة ادلنافسة

                                                           

1
 . 236-235: ص ص عبد المادر مطاي، مرجع سبك ذكره، 
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 ؛البطالة سبةيف اع وابلتارل حدوث ارتف ،قد تنجر عن عملية االةدماج تسريح لبعض ادلوظفُت 

  وابلتارل  ،البنكيةتعثر أي بنك سيؤثر على ادلنظومة فيعمل على ظلو البنوؾ و توسعها،  البنكياالةدماج
 ؛حلدوث أزمة ماليةىذا األمر وقد يؤدي  ،لوطٍتالتأثَت ادلباشر على االقتصاد ا

 ؛نك الكبَت على حساب البنك الصغَتال يوجد معيار يؤكد فعالية و صلاعة الب 

  ما يًتتب عنو غياب لروح البنكيةإذل احتكار عدد زلدد من البنوؾ للسوؽ  البنكيقد يؤدي االةدماج ،
من  قلة االىتماـ يف ظل ،مع ربديد أسعارىا بصورة مبالغ فيها ،االبتكار والتطوير يف اخلدمات البنكية

 الزابئن.  طرؼ

  والكفاءة التشغيلية : البنكياالندماج  -ح

ربقيق أقصى العوائد ادلمكنة أبقل  دبعٌت ،اذلدؼ األساسي للكفاءة ىو عملية زبصيص ادلوارديعترب        
إذل الًتكيز على  البنكيالتكاليف، وهتدؼ جل الدراسات اليت تعمل على ربط مفهـو الكفاءة التشغيلية ابالةدماج 

صعوابت للبنوؾ يف زلاولة اختزاؿ  مدى ربقيق األرابح مع زبفيض و ربديد رلاالت اإلةفاؽ، وىنا يتمثل يف وقوع
خاصة فيما يتعلق بتقليص حجم العمالة ابلبنك، أما من انحية ربقيق كفاءة  ،تكاليفها اليت قد تنشأ عنها عراقيل

وىذا ما طبقتو  ،مع التنويع لتجنب األخطار ،يف الربح فتعمل البنوؾ على تنويع زلافظها االستثمارية من جهة
وزلاولة  ،الستحواذ على البنوؾ قليلة الكفاءةابتحدة األمريكية، بينما عكفت البنوؾ يف أوراب البنوؾ يف الوالايت ادل
كما   .1ااب على كفاءة البنوؾ التشغيليةإغل البنكيوابلتارل فإصباال يؤثر االةدماج  ،الكفاءة ضمها يف بنوؾ رائدة

ة والعائد على األصوؿ، مع وجود عالقة تشَت بعض الدراسات والبحوث إذل التناسب الطردي بُت مستوى الكفاء
عكسية بُت مستوى الكفاءة و تكاليف التشغيل، وىو ما يدؿ أف للبنوؾ ذات الكفاءة العالية تتميز ابرتفاع 

  .2رات حجمو رحبيتها و اطلفاض تكاليفها شلا يساىم يف توفَت وف

 

                                                           

1
 الجزائر، بوالٌة لسنطٌنة، منتوري جامعة ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،االندماج عملٌات خالل من المصرفً النمو إستراتٌجٌة ضٌف، رلٌة 

 .:239،23:ص ص ،3116

2
 .76: ص سبك ذكره، مرجع جعدي، شرٌفة 
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 خوصصة البنوك : -3-2

و إدارهتا وتسيَتىا من  )البنك(، ىي ربويل كلي أو جزئي دللكية وحدة اقتصادية تعريف خوصصة البنوك :-أ
، وأيضا ىي الرغبة يف التحرر االقتصادي، وذلك ابلتخلص من االقتصاد 1القطاع العاـ إذل القطاع اخلاص

 . 2االشًتاكي و التحوؿ ضلو اقتصاد السوؽ دلواكبة النظاـ العادلي اجلديد

  وك:دوافع خوصصة البن -ب

 :3ؽلكن تلخيصها فيما يلي خلوصصة البنوؾ، ن الدوافعىناؾ العديد م        

 إذل عدـ قدرة القطاع العاـ يف تلبية حاجات اجملتمع ُتادية تكمن يف رؤية بعض االقتصاديدوافع اقتص، 
كل ىذه   العامة، مع ارتفاع ةسب البطالة وعجز ادلوازةة ،وربقيق التنمية االقتصادية والرفاىية االجتماعية

 ؛وحتمية اللجوء إذل القطاع اخلاص ادلؤشرات تدؿ حسبهم إذل فشل سياسة القطاع العاـ

 بسبب األطر القاةوةية ادلطبقة يف القطاع العاـ والكاحبة جملاؿ التطور،  حسبهم ، وقد تكوفدوافع سياسية
 ،ربسُت اجلودة اإلةتاجية يشجعتح رلاؿ االبتكار واإلبداع، كما و على عكس القطاع اخلاص الذي يف

 ؛يف ظل طبعا بيئة تنافسية تتسم ابلشفافية وعدـ االحتكار وسلتلف اخلدمات

 يف  من ادلشاركةالقطاع اخلاص  و سبكُت ،سبب زبفيض معدالت اإلةفاؽ العاـبوىذا  ،دوافع مالية
 ؛وخلق القيمة ادلضافة يف االقتصاد ،عمليات التنمية

  مع وأيضا  ،االةفتاح االقتصادي والعودلة ظلخاصة يف  ،الضغوطات اخلارجيةدوافع خارجية متمثلة يف
شلا ػلتم عليها  ،معاانت دوؿ العادل الثالث من أزمات ادلديوةية اليت جعلتها عاجزة عن الوفاء ابلتزاماهتا

 .اجملاؿ للخواص يف رلاؿ االستثمارفتح 

 يف الشكل التارل : اخلوصصةكما ؽلكن تلخيص دوافع 
                                                           

1
 .34: ص ،3114 النهضة، دار ،العربٌة البالد فً الهٌكلٌة التصحٌحات و التخصصٌة النجار، سعٌد 

2
 االلتصادٌة العلوم كلٌة ،إفرٌمٌا شمال التصادٌات مجلة للمإسسات، المالً األداء على الملكٌة نمط فً التغٌر أثر زرلون، دمحم خلٌل، الرزاق عبد 

 .274: ص ،3116 ،14 العدد الجزائر، الشلف، بجامعة حسٌبة بن بوعلً بوالٌة التسٌٌر وعلوم

3
ماجستٌر غٌر منشورة، فرع نمود و مالٌة، لسم العلوم االلتصادٌة، كلٌة مذكرة  ،-والع و آفاق–خوصصة البنون فً الجزائر  حسٌنً، جازٌة 

 (.84-:7): ، ص3119العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بوعلً بوالٌة الشلف، الجزائر، 
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 : دوافع خوصصة البنوكI.05الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على ما سبق. العتمادمن إعداد الطالب اب: ادلصدر

  أهداف خوصصة البنوك : -ت

 :1بنوؾ عدة أىداؼ ةذكر منها ما يليخلوصصة ال       

و زبرج من السبات  ،تشتد البنكيخوصصة بعض البنوؾ سيجعل ادلنافسة يف السوؽ  إف أهداف اقتصادية : -
وىو ما  ،البنكيابتكار و ذبديد يف العمل  ددوف وجو  ،و الركود احلاصل الذي يطبق التعليمات واللوائح فقط
فرفع الكفاءة االقتصادية للبنوؾ العمومية مع خصخصة  يؤدي ابلضرورة إذل ربسُت الوضع االقتصادي للدولة،

ولوج البنوؾ رلاؿ االستثمار يف بورصة األوراؽ  ، وكذارابح أبقل التكاليفاألواليت هتدؼ إذل تعظيم  ،البعض منها
، و  ابلزايدة يف اإلةتاج كما وةوعا يساىمكل ىذا ،بيئة تنافسية  ظليف  مع الكفاءة يف تسيَت ادلوارد ادلتاحة ،ادلالية

خوصصة البنوؾ تعطي أكثر حرية يف ازباذ القرارات إف االقتصاد، يف وؼللق قيمة مضافة  كذا توفَت لرأس ادلاؿ
                                                           

1
 .79سبك ذكره، ص:  شرٌفة جعدي، مرجع 

 دوافع اقتصادية:

 تشاركية القطاع العاـ واخلاص لرفع الكفاءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوافع مالية:

مدى  -زبفيض معدالت اإلةفاؽ العاـ 
مساعلة القطاع اخلاص يف التنمية 

 ....-االقتصادية والبشرية 

 

 :دوافع خارجية

 -العودلة ادلالية -الضغوطات اخلارجية
 التكتالت –التحوالت االقليمية 

األزمات ادلالية واالقتصادية  -االقتصادية 
 ... -العادلية

 

 دوافع سياسية:

سلتلف األطر القاةوةية ادلسَتة للنشاط 
 ...(و النصوص التنظيمية ابلدولة )التشريع

 

دوافع خوصصة 
 البنوك
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كما   ،تعمل على توفَت مناخ مالئم لالستثمار وكذا... اخل،  البنكيةتقدًن اخلدمات تنوع يف  و ،ادلتعلقة ابالستثمار
، وىذا ما يساعد يف ةقل التكنولوجيا وسلتلف اخلربات ،تساىم يف جذب االستثمار األجنيب ادلباشر وغَت ادلباشر

وىنا وجب على السلطات  ،اجلواةب السلبية ذلذا األمر إغفاؿدوف  ،البطالة التقليل من ةسبيف  ادلساعلةمع 
 .دلختلف األةشطة ادلراقبة ادلستمرة

الذي قد تعاين منو الدولة من جراء  العامة، تساىم خوصصة البنوؾ يف دعم عجز ادلوازةة أهداف مالية : -
وربقيق إدارة أفضل  ،اخلاصةخيل الدولة بفرض ضرائب على سلتلف الوحدات امداإلةفاؽ العاـ، مع الرفع من 

  .البنكيةللسياسة النقدية للمنظومة 

 خوصصة البنوك والكفاءة التشغيلية :  -ث

من  للموارد ادلتاحة، وزبصيص عملية خوصصة البنوؾ اذلدؼ منها تسيَت أفضل لألداء البنكي، دبعٌت        
يف ادلوارد ادلتاحة و زبفيض التكاليف، التحكم األمثل  يفخالؿ خوصصة البنوؾ ؽلكن ربقيق كفاءة تشغيلية 

خاصة مع  ،شلا يتيح تقدًن أرقى اخلدمات لزابئن البنك ،وتشجيع ةظم احلوافز و اكتشاؼ ادلهارات لدى العاملُت
  .البنكي وجود منافسة تعود ابلتطور على ادلنتج

 مبادئ احلوكمة -3-3

من خالؿ ربديد وضبط ادلهاـ لكل قسم من  ،األثر ادلباشر على طرؽ تسيَت البنوؾ بادئ احلوكمةدلإف        
لـز على ىذه البنوؾ تطبيق   ،ل العودلة ادلاليةظيف  البنكي، ومع التطور الكبَت الذي يشهده القطاع أقساـ اإلدارة
من خالؿ مبادئ  ،واالجتماعيةو ربقيق ىدؼ التنمية االقتصادية ، لتجنب ادلخاطر والضوابط كل القواةُت

 .من ادلوارد ادلتاحةادلثلى احلوكمة يف االستفادة 

 حوكمة البنوك :  -

تلعب احلوكمة دور أساسية يف بناء و وضع اللبنة القاعدية للتنمية االقتصادية، وىذا من خالؿ سلتلف        
اتريخ حدوث أزمة شرؽ آسيا، إذل فضيحة شركة  6661األحداث االقتصادية اليت شهدىا العادل، فمنذ سنة 

كطريقة مثلى   كل ىذه احلوادث أبرزت مدى أعلية احلوكمة، فإذل اليـوو ، وتعدد األزمات 1006سنة  "ةروف"إ
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 وتفادي، البنكي النظاـ وسالمة دعم إذل عامة تؤدي للحوكمة السليمة ادلمارسةف وعليو، 1للوقاية من األزمات
 بشكل تطبيقها أبعلية أيضا ولكن الرقابية، القواعد بوضع فقط يرتبط ال وصلاحها ،البنكية األزمات يف الوقوع
 .2أخرى جهة من وإدارتو ادلعٍت البنك وعلى ،ةجه من ورقابتو ادلركزي البنك على يعتمد ذاوى سليم،

 تعريف احلوكمة يف البنوك : -أ

 ذلا عدة تعاريف ؽلكن ذكر ما يلي :            

أبهنا رلموع ىياكل عمليات إدارة ومراقبة ادلؤسسات و التحكم يف ": IFSمؤسسة التمويل الدويل  تعريف -
ضبلة األسهم وابقي أصحاب أدائها، و تتمحور حوؿ العالقة بُت اجلهاز التنفيذي للمؤسسة و رللس اإلدارة، و 

 3."ادلصاحل

رلموعة من العالقات والضوابط بُت أبهنا ":OECD (2004)تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -
م ربديد يت والذي من خاللساعلُت وغَتىم، وىي تعطي اذليكل القائمُت على إدارة ادلؤسسة ورللس اإلدارة، و ادل

والرقابة على  ،يتم ضبط اآلليات و الوسائل اليت تساىم يف الوصوؿ لتلك األىداؼ األىداؼ والربامج، وعليو
 4."أدائها

أبهنا األساليب اليت تدار هبا البنوؾ من خالؿ رللس اإلدارة و اإلدارة العليا، "بنك التسوايت الدولية: تعريف  -
كيفية وضع أىداؼ البنك والتشغيل، وضباية مصاحل ضبلة األسهم وأصحاب ادلصاحل، مع االلتزاـ  واليت ربدد

  5"عُت.ابلعمل وفقا للقواةُت والنظم السائدة دبا ػلقق ضباية مصاحل ادلود

                                                           

1
 .257سبك ذكره، ص:  شولً بورلبة، مرجع 

2
مجلة االلتصاد (، 3126-3114بوطورة، بنن الجزائر و إرساء لواعد الحوكمة المصرفٌة دراسة تمٌٌمٌة تحلٌلٌة للفترة )نوفل سماٌلً، فضٌلة  

 .3:3ص : ، 3127، 26العدد  13، جامعة خمٌس ملٌانة بوالٌة عٌن الدفلى، الجزائر، المجلد الجدٌد

3
 .16: ص ،3118 مصر، المومً، االستثمار بنن ،مصر فً تطبٌمها لنمط خاصة إشارة مع ومعاٌٌرها الحوكمة محددات ،دمحم ٌوسف 

4
 الشركات حوكمة حول الوطنً الملتمى ،-الجزائر حالة دراسة -المصرفٌة المإسسات فً الحوكمة مبادئ تطبٌك خوالد، بكر أبو عٌاري، أمال 

 ماي 18-17 الجزائر، بوالٌة بسكرة، خٌضر دمحم جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة واإلداري، المالً الفساد من للحد كآلٌة

 .15: ص ،3123

5
 اإلسالمٌة المصارف على تطبٌمٌة دراسة -فلسطٌن فً اإلسالمٌة المصارف فً المإسسٌة الحوكمة معاٌٌر تطبٌك والع دٌاب، مصطفى رنا 

: ص ،3125 فلسطٌن، األلصى، وجامعة والسٌاسة اإلدارة أكادٌمٌة واإلدارة، المٌادة فرع ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،-غزة لطاع فً العاملة

45. 
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يف رلاؿ البنوؾ كيفية إدارة مواردىا، وىذا من خالؿ الدور ادلنوط  يقصد ابحلوكمةوكتعريف شامل  ابختصار       
وضباية أمواؿ ، لكال من اجلهاز اإلداري ادلسَت ورللس اإلدارة، وىو ما يؤثر ومباشرة يف ربديد األىداؼ ادلسطرة

 . احلرص على ربقيق أىداؼ البنك و مع مراعاة حقوؽ ادلستفيدين ،ادلودعُت

 أسباب االهتمام ابحلوكمة :  -ب

 :1يف النقاط التالية ؽلكن تلخيص أىم أسباب تزايد االىتماـ ابحلوكمة       

 مع صعوبة  ،خاصة يف رلاؿ االستثمار يف األسواؽ ادلالية ،افرزات العودلة ادلالية وتعدد أةشطة ادلؤسسات
 ادلراقبة والتدقيق يف النشاط؛

 واستغالؿ ادلوارد  ،سيطرة اجلهاز ادلسَت للمؤسسات على دواليب اإلدارة واةفرادية القرارات الشخصية
 وىذا قد يعود لضعف رللس اإلدارة أو ابلتواطؤ ادلقصود؛ ،لالةتفاع الشخصي

 واذليئات الوطنية منها والدولية؛ ،تفشي ظاىرة الفساد اإلداري وادلارل يف العديد من ادلؤسسات 

 حبجم خسائر 6666كإفالس بنك االعتماد التجاري الدورل سنة   ،اهنيار العديد من الشركات العادلية ،
مليار  616بنحو خسارة قدرت بػ  6661مليار دوال أمريكي، واهنيار مؤسسة االدخار األمريكية سنة  10

، مع توارل أزمات الشركات خاصة 6661مة مالية سنة ل ىذا عصفت جبنوب شرؽ أسيا أز ظدوالر، يف 
سنة  World Com، و أزمة شركة االتصاالت األمريكية 1006سنة Ernonيف أمريكا إبفالس شركة 

 ....اخل1001

  أمهية احلوكمة يف البنوك : -ت

 ،أداء البنوؾرفع مستوى  مساعلتها يف و ،الباحثُت يف مدى أتثَت احلوكمة على عجلة التنميةمن يتفق الكثَت       
أعلية احلوكمة يف النقاط ادلخاطر خاصة منها ادلتعلقة ابلفساد اإلداري وادلارل، وعليو ؽلكن اختصار زبفيض  و

 :2التالية
                                                           

1
 . 261 -:25: ص ص سبك ذكره، مرجع بورلبة، شولً 

2
 Spivey Stephen, Corporate Governance, The Role of Government, International Journal of Disclosure, 

Governance, Vol.1, No.4, London, September 2004, p: 310. 
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  رفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات اليت من بينها البنوؾ، وىذا من خالؿ وضع أسس و ضوابط للعالقة
 كذا ادلساعلُت؛و  ،بُت ادلسَتين و رللس اإلدارة

 ةظاـ ربديد  وضع إطار تنظيمي و توجيهي ربدد من خاللو األىداؼ ادلسطرة وبرانمج العمل احملدد، و
 ،ادلسطرة لكي يعملوا على ربقيق تلك األىداؼ ،احلوافز ادلطبق وادلنسب ألعضاء رللس اإلدارة التنفيذية

 طبعا مع مراعاة حقوؽ ومصلحة ادلساعلُت؛

  تطبيق وترسيخ فلسفة احلوكمة يف ادلؤسسات يزيد من ثقة الزابئن وادلستثمرين، الف تلك القواعد و
 ادلبادئ تضمن ضباية حقوقهم؛

 تساىم احلوكمة يف الربط بُت ادلستثمرين احملليُت واألجاةب، فهي تساىم يف االةفتاح على األسواؽ ادلالية، 
تمويل ادلشاريع التوسعية والكربى، وبذلك تساىم يف ربقيق وجذب قاعدة كبَتة من االستثمار األجنيب ل

 االستقرار والتنمية االقتصادية .

  أهداف احلوكمة ونتائجها: -ث

من خالؿ تطبيق صبلة من الضوابط  ،ىدؼ احلوكمة ىو ربسُت الكفاءة االقتصادية أو اإلةتاجية للمؤسسة       
على عدة زلددات منها ما ىو داخلي مرتبط ابلقواعد و األسس اليت ابالعتماد ىذا ، و القواعد يف اجملاؿ اإلداري

، وتوزيع ادلهاـ لتجنب التعارض يف األىداؼ بُت اجلمعية العامة و رللس اإلدارة وادلديرين تدخل يف ربديد القرارات
، والذي يشمل وما ىو خارجي متمثل يف سلتلف العناصر التنظيمية اليت تتضمن ادلناخ العاـ لالستثمار يف الدولة

القواةُت ادلنظمة للسوؽ وكفاءة القطاع ادلارل ومدى توفَت التمويل الالـز للمشروعات، ودرجة التنافس و اذليئات 
الرقابية وادلؤسسات ادلدرجة يف بورصة األسواؽ ادلالية، إضافة إذل ادلؤسسات اخلاصة و ادلهنيُت و مدققُت 

، واليت تربط بُت ترقية العمل على مستوى البنوؾ فهدؼ احلوكمةلبنكي ودبا أةنا يف اجملاؿ ا ،1احلساابت وغَتىم
 وةتائج ألىداؼ ادلسطرة، وؽلكن تلخيص أىم أىداؼاربقيق يف ، وتساىم البنكية سلتلف الفاعلُت يف ادلؤسسة

 احلوكمة يف الشكل التارل :

                                                           

1
المجلة ، -دراسة تطبٌمٌة -شولً عشور بورلبة، عبد الحلٌم عمار غربً، أثر تطبٌك لواعد حوكمة الشركات فً أداء المصارف اإلسالمٌة  

، 12الٌة ورللة، الجزائر، العدد ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة لاصدي مرباح بوالجزائرٌة للتنمٌة االلتصادٌة

 .224، ص: 3125دٌسمبر 
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 : أهداف ونتائج احلوكمة I.06الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .16ص:  ،1001 ، القاىرة، مصر،06، طحوكمة الشركات: زلسن أضبد اخلضَتي، ادلصدر

  يف البنوك: احلوكمة الكفاءة التشغيلية و -ج

تطبيق مبادئ احلوكمة يف كفاءة البنوؾ، فىناؾ صلة مباشرة بُت تطبيق مبادئ احلوكمة و   كحوصلة شلا سبق      
، من خالؿ مساعلة احلوكمة يف التقليل من البنكي النظاـالبنوؾ سيؤدي إذل ربقيق استقرار مارل واقتصادي يف 

وحسن  ،وىو ما يعود بصفة مباشرة على االستغالؿ األمثل للموارد ادلتاحة للبنك ،اإلداري ابلبنوؾ الفساد ادلارل و
تسيَتىا وبكفاءة و أداء عالُت، كما أف الرفع من كفاءة البنوؾ يساىم يف جذب االستثمار األجنيب مع التشجيع 

كما أف ،  دؼ إليها احلوكمةاليت هت وىذا ما ػلقق قفزات متواصلة يف التنمية ،على االستثمار يف ادلشروعات الوطنية
كن ادلستثمرين يف وىذا ما ؽل   ،وضع إطار شفاؼ للمعلومات والقوائم ادلالية وبدقة عاليةيف احلوكمة تساىم كذلك 

 .وبذلك فهي تساىم يف رفع وتعظيم قيمة أسهم البنوؾ ،من خالؿ إصدار سلتلف القرارات ،االعتماد عليها

      )ادلؤسسة أداء – ادلؤسسةسلوك  –السوق  هيكل( "S.C.P" ثيالبعد الثال منوذج -4

ابالعتماد على ىيكل  ،ىو إعطاء تفسَت ألداء ادلؤسسات S.C.Pاذلدؼ األساسي من استعماؿ ظلوذج        
، أي فهو مبٍت أساسا على فكرة بسيطة تعترب ادلنافسة متعلقة أساسا بسلوؾ ادلؤسسة، السوؽ الذي تنشط فيو

 

 

 أىداؼ وةتائج احلوكمة

 ربسُت الصورة الذىنية للشركات

 عملية صنع القرارربسُت 

 

 مصداقية الشركاتربسُت 

 

 إدخاؿ االعتبارات األخالقية

 

 ربسُت درجة الوضوح والشفافية
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و  ،و كذا االقتصادية اليت ربدد قواعد ادلنافسة ،مقيدة دبجموعة من العراقيل التقنية والتشريعيةلكن ىذه األخَتة 
 .1ربد من االسًتاتيجيات ادلتاحة

 أداء ادلؤسسة : -سلوك ادلؤسسة -تعريف منوذج هيكل السوق  -4-1

وقد كاف أوؿ ظهور ذلذا ، السًتاتيجيات التنافسية للمؤسساتستعمل ىذا النموذج يف ربديد وتفسَت اي        
حبيث مت اقًتاح ىذا النموذج  ،يف لقاء اجلمعية االقتصادية األمريكية 6691النموذج على يد )ماسوف( سنة 

قاـ  ، وبعدىا2لتحليل عمل األسواؽ، ويعتمد يف ربليلو على وجود عالقة بُت أداء ادلؤسسات و ىيكل السوؽ
، وحسب 1968سنة  (Bain)عدلو وطوره الباحث مث  ،6696سنة  (Mason)بتطوير ىذا النموذج الباحث 

يعترب القاعدة النظرية لدراسة ادلنافسة يف النظاـ البنكي،  S.C.Pفنموذج  1992( سنة Dietschالباحث )
وذلك من خالؿ دراستو أثر شروط الدخوؿ على درجة الًتكز، و أتثَت ىذه األخَتة على األسعار و اذلوامش 

  .3البنوؾ، أي درجة الًتكز يف السوؽ البنكية تؤثر على درجة ادلنافسة بُت البنوؾاحملققة من طرؼ 

 وؽلكن توضيح ظلوذج البعد الثالثي للسوؽ يف الشكل التارل:       

 "S.C.P" )ةادلؤسس داءأ – ادلؤسسةسلوك  –السوق  هيكل( ثيالبعد الثال منوذج:  I.07الشكل رقم 

 

 

 
Source : Ababacar Mbengue, Paradigne SCP, Théorie évolutionniste et management stratégique: données 

ancienne, résultat nouveaux, XIVème conférence Internationale de mangement stratégique, pays de la loire, 

Angers, 2005, P:03. 

 

 

                                                           

1
، مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة، تخصص التصاد -دراسة حالة المطاع المصرفً الجزائري  -هٌكل السوق وربحٌة المطاع علً بن الطاهر،  

 .26، ص: 3122دمحم خٌضر بوالٌة بسكرة، الجزائر، صناعً، لسم العلوم االلتصادٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة 

2
 Jean-louis levet, Economie industrielle en évolution, economica, Paris, 2004, p:45. 

3  Saeed Al-Muharrami et al, Market structure and competitive conditions in the Arab GCC banking system, 

Journal of Banking and Finance, No.30, USA, 2006, p: 349. 

 أداء ادلؤسسات ادلؤسسات سلوؾ ىيكل السوؽ
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 " :S.C.Pالعناصر ادلشكلة للنموذج " -4-2

  :(Structure)هيكل السوق  -أ

للسوؽ، معادلة احمليط، حجم ادلنافسة شروط الدخوؿ  :يتمثل ىيكل السوؽ يف رلموعة العوامل ادلتمثلة يف        
غَت  نظم أيويكوف اذليكل منظم أي تنافسي أو غَت م سلتلف اللوائح التنظيمية والقاةوةية، ، العرض والطلب

 :2وؽلكن تقسيمها إذل ،ع ىياكل السوؽوتتعدد أةوا كما ، 1تنافسي

 وحرية الدخوؿ واخلروج  ،ؼلضع آللية العرض والطلب مع شفافية توافر ادلعلومات ؛سوؽ ادلنافسة التامة
 منو؛

 أو ربدديها لسعر معُت ،يف إةتاج زلدد و أتثَتىا دبعٌت سيطرة بعض ادلؤسسات ؛سوؽ احتكار القلة 
 مع صعوبة الدخوؿ للسوؽ؛ أو سيطرت ةشاطها على قطعة جغرافية معينة ،ابلتفاىم بُت بعض ادلنتجُت

 أي مثال تتنافس رلموعة كبَتة من ادلؤسسات يف إةتاج سلعة ما، وميزة ىذه  ؛سوؽ ادلنافسة االحتكارية
نها غَت متجاةسة، مع عدـ التحكم يف األسعار وحرية الدخوؿ واخلروج من السلعة أهنا تكوف متشاهبة لك

 السوؽ متوفرة للجميع؛ 

 مع  ،أو تقدًن خدمة معينة دوف غَتىا ،ويعٍت سيطرة مؤسسة ما على إةتاج سلعة ؛سوؽ االحتكار التاـ
ة يف اخًتاؽ عدـ وجود بديل لتلك السلعة أو اخلدمة، وتتميز ابلتحكم يف السعر مع الصعوبة الكبَت 

 السوؽ و اةعداـ ادلنافسة.

  : (Comportement)سلوك ادلؤسسة  -ب

وكذا اإلسًتاتيجية ادلوضوعة من طرؼ  ،سلتلف اإلجراءات والسياسات ادلتبعة بسلوؾ ادلؤسسة يقصد         
ففي حالة سوؽ ادلنافسة  ،ادلؤسسة بغية احملافظة على حصتها السوقية أو رفعها، ويتحكم يف ىذا ىيكل السوؽ

التامة يتجو سلوؾ ادلؤسسة إذل االةفتاح ضلو التنافس الكامل على عكس سوؽ االحتكارية اليت يتميز فيها سلوؾ 

                                                           

1 Ababacar Mbengue, op cit , p: 03. 
2
 (.22-14علً بن الطاهر، مرجع سبك ذكره، ص: ) 
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ويف ىذه احلالة يتسم سلوؾ ادلؤسسة ابدليل ضلو االتفاؽ الضمٍت من  ،والًتيث يف ازباذ القرارات ادلؤسسة ابحلذر
   . 1فوذىا ابلسوؽأجل احلفاظ على حصتها ودرجة ة

 :  (Performance)أداء ادلؤسسة  -ت

جودة اخلدمة ادلقدمة وتقييمها من انحية الكيف والكم، وتقاس حبجم اإلةتاجية  يقصد أبداء ادلؤسسة        
سيؤدي عموما  يف صناعة ما، ، فكلما كاةت درج الًتكز أكرب أي عدد ادلؤسسات قليلومستوى عرض اخلدمات

 ،إذل تقليل درجة التنافس وسينعكس ذلك بوجود أسعار مرتفعة والعكس، فهيكل الصناعة ػلدد سلوؾ ادلؤسسة
 من األداء إذل النظر وؽلكن األداء، ربدد اليت ىي السلوكيات إف، و أيضا 2كفاءهتاوالذي بدوره يؤثر على مستوى  

 السوقية، السلطة ادلالية، النتائج تقاس األوذل احلالة ففي القطاع،ؼلص  والثاين ادلؤسسة ؼلص األوؿ منظورين،
 السريع، التقٍت التطور ادلوارد، زبصيص أمثلية فعاؿ؟ اإلةتاج ىل دبعرفة األمر فيتعلق الثاةية احلالة يف أما الفعالية،

 .3الزبوف رضا،  االجتماعي الرفاه

 والكفاءة التشغيلية :  "S.C.P"منوذج  -4-3

الًتكز و شروط  اتمن خالؿ سياسيتأثر  S.C.Pوذج ممستوى كفاءة البنوؾ بن كخالصة ؽلكن القوؿ أبف       
وحواجز الدخوؿ للسوؽ، فكلما ارتفعت درجة تركز ةشاط البنوؾ دؿ ىذا على ارتفاع مستوى االحتكار ابلسوؽ 

شلا يعيق ويقلل درجة جودة تقدًن اخلدمات، لكن  ،وىو ما يساىم بشكل مباشر يف رفع سعر ادلنتجات البنكي،
من انحية، يف حُت يف حالة كاةت السوؽ رفعها على القروض  يساىم يف زبفيض ةسب الفوائد على الودائع و

مع وجود سبايز وسبازج للعارضُت ويف شىت  ،مفتوحة و تتميز ابدلنافسة التامة و سهولة توفر ادلعلومة الصحيحة
وىذا ما يدؿ  ،وسهولة ولوج السوؽ سيزيد ىذا من حدة التنافس دبا يعود على الرفع من كفاءة البنوؾ ،القطاعات

 .على التأثَت ادلباشر ذليكل السوؽ على سلوؾ و أداء ادلؤسسات البنكية

    

                                                           

1
 .69 -68ص ص  ، مرجع سبك ذكره بامخرمة، سعٌد أحمد 

2 Racha Ghayad, les facteurs déterminant de la performance globale des banques islamiques, Thèse de 

doctorat en sciences de gestion, non publiée, Université de Caen ,France , 2002, p: 123.  
3 Godefroy dang nguyen, économie industrielle appliquée, librairie vuibert, paris, 1995, p:05. 
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 .التجارية البنوك يف التشغيلية الكفاءة قياس ومناذج مؤشرات:  الثاين ادلبحث

ذكر  كنوؽل ، ادلؤشرات و النماذج دأدائها عدي قييمو ت التجارية بنوؾال يف يةالتشغيل فاءةالك لقياسإف         
 : ةالتالي الثالثة ادلطالب يف من خالؿ ىذا ادلبحث وحصرىا عروفةالطرؽ ادل ىمأ

 ؛ادلالية النسب طريقة 

 لقيمة؛الكمية ومؤشرات خلق ا الطرؽ 

 ةظاـ  CAMELS  توازفاألداء ادل ةبطاق ظلوذجو. 

  ليةادلا لنسبا طريقةاألول:  ادلطلب

 ذهذل لجأة، حيث القتصاديةا الوحداتكفاءة أداء   ميف تقيي سعادلالية بشكل وا نسبال تستخدـ       
 للوحدة ادلارلللمركز  األساسية كوانتالربط بُت سلتلف ادل عن بارةع يوى ،ادلارل هاأدائ ءةكفا  ياسلق األخَتة

، النشاط التشغيلي، حقوؽ ادلساعلُت، السيولة، الديوف، حجم الودائع  ( أي البنك األصوؿ، اخلصـو
م ربديد مدى مع الوقوؼ على درجة تناسب وتوازف سلتلف ىذه العناصر، ومن ىنا يت ،)والقروض،...اخل
 .1، وعليو ؽلكن التنبؤ ابلفشل ادلارل من عدمومتاةة ادلركز ادلارل

فقبل  ،اليت ؽلكن استخراجها من القوائم ادلالية للبنك ،يف عديد ادلؤشرات دلاليةا سبالن مثلوتت كما      
كل   راءتقف و  السببية اليت قاتمع ربديد العال ،استخدامها من لغايةمن معرفة طرؽ اشتقاقها وا بدال سهاقيا

 السيولة، الرحبية، ستوىم ىعل ءاو كثَت من النسب س  حصر كنؽل فرةسلتلف البياانت ادلتو  ؿخال منو  ،2ةسبة
 ... اخل، وؽلكن عرض تلخيص ألىم النسب ادلالية يف اجلدوؿ التارل:النشاط،

 

 
                                                           

1
 ،( المالً الفشل)  للشركات المالٌة باألزمات والتنبإ المالً األداء تموٌم فً المالٌة النسب مإشرات استخدام الكسار، طالل أحمد، جالل دمحم 

 .18: ص ،:311 الخاصة، الزرلاء جامعة اإلدارٌة، والعلوم االلتصاد بكلٌة السابع الدولً العلمً بالمإتمر ممدمة مداخلة

2
 : االلكترونً المولع على ،:4: ص ،الدانمارن فً المفتوحة العربٌة األكادٌمٌة المالً، التحلٌل فً الحدٌثة االتجاهات ً،الحٌال ناجً ولٌد 

http://www.ao-academy.org/docs/Aletejahat_alhadetha_fy_altahlel_almaaly.pdf 
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 : النسب ادلالية I .01اجلدول رقم 

 طريقة احلساب تسمية النسبة مستوايت القياس

 

 ةسب الرحبية

Profitability 
Ratios 

 )إصبارل حقوؽ ادللكية(الدخل الصايف/األمواؿ اخلاصة  العائد على حقوؽ ادللكية

 الدخل الصايف / إصبارل األصوؿ العائد على األصوؿ

 صايف الربح / إصبارل الودائع العائد على الودائع

 منفعة األصوؿ× ىامش الربح صايف الدخل / إصبارل األصوؿ أو  العائد على األصوؿ 

 حيث:

 ؛منفعة األصوؿ = إصبارل اإليرادات / إصبارل األصوؿ

 .الربح = صايف الدخل / إصبارل اإليراداتىامش 

 

 ةسب السيولة

Liquidity Ratios 

 )أصوؿ ةقدية + أصوؿ شبو ةقدية( / الودائع ربت الطلب النقد إذل الودائع ربت الطلب

 األصوؿ السائلة / إصبارل ادلطلوابت  السيولة التجارية 

 البنك التزاماترأس ادلاؿ / إصبارل  السيولة القاةوةية 

 ةسب النشاط

Activity Ratios 

 اإليرادات / رلموع األصوؿ دوراف رلموع األصوؿ 

 

 ةسب ادلديوةية

Debt Ratios 

 إصبارل الديوف / إصبارل األصوؿ االقًتاض

 الديوف قصَتة األجل / حقوؽ ادللكية  الديوف قصَتة األجل إذل حقوؽ ادللكية

 رلموع الديوف قصَتة و طويلة األجل / صايف حقوؽ ادلساعلُت الديوف ؽ.األجل إذل حقوؽ ادلساعلُت

 رلموع الديوف طويلة األجل / مصادر التمويل طويل األجل ىيكل رأس ادلاؿ 

 ةسب الكفاءة

Efficiency Ratios 

 التشغيلية / رلموع اإليرادات التشغيلية التكاليفرلموع  التكاليفكفاءة 

 /عدد العاملُت ادلتفرغُت صايف الدخل معدؿ إةتاجية العامل

 

 

ةسب تقيس ادلخاطر 
Risk Ratios 

 حق ادللكية / إصبارل زلفظة القروض؛ -1 سلاطر االئتماف

 قروض وسلفيات ؽ األجل/ إصبارل األصوؿ؛ -2

 سلصصات خسائر القروض / إصبارل القروض؛ -3

 القروض ادلتأخرة  السداد / زلفظة القروض. -4

 األصوؿ احلساسة للفائدة / إصبارل األصوؿ؛ -1 سلاطر سعر الفائدة 
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2-  .  اخلصـو احلساسة للفائدة / إصبارل اخلصـو

 إصبارل ادلصاريف / عدد العماؿ؛ -1 سلاطر التشغيل 

 مصاريف العماؿ / عدد العماؿ . -2

 القروض ادلمنوحة إذل قطاع معُت / إصبارل القروض؛  -1 تركز القروضسلاطر 

 الودائع(/ إصبارل األصوؿ؛)قروض البنك ذباه الغَت +  -2

 القروض ادلمنوحة / إصبارل الودائع. -3

 و ابالعتماد على : ،:من إعداد الطالب وبتصرؼ ادلصدر 

    ( .661-601، ص: )1061، دار ادلسَتة للنشر و التوزيع والطباعة، عماف، األردف، 06، طإدارة ادلخاطردريد كامل آؿ شبيب،  -6

 (111-110) :ص ،2006، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 02، طاالجتاهات ادلعاصرة يف إدارة البنوكزايد رمضاف، زلفوظ جودة،  -1
. 

دراسة حلالة القرض الشعيب  -تقييم أداء البنوك التجارية العمومية اجلزائرية من حيث العائد وادلخاطرةأحالـ بوعبدرل، خليل عبد الرزاؽ،  -9
، كلية العلـو االقتصادية -الواقع والتحدايت -، ادللتقى الوطٍت حوؿ ادلنظومة ادلصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية -(2000-1997اجلزائري )

 .601ص:  ،1001ديسمرب  61-61 الشلف، اجلزائر،والية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي ب

 :1أعلها ،بسىناؾ زلاذير و حدود الستخداـ ىذه النعلى الرغم من أعلية النسب ادلالية إال أف     

  على التأثَت ابلتارل  يف حساب النسبة، و ادليزاةية شلا يؤثريف بنود القياـ كثَت من البنوؾ إبدماج بعض
 مقدرة احمللل اخلارجي على االستخداـ الدقيق ألدوات التحليل؛

 إذ أهنا تعطينا مؤشرات فقط عن أداء  د ذاهتا،النسب ادلالية ىي أدوات للتحليل ادلارل وليست غاية يف ح
 و ال تقـو إبعطاء تفسَتات أو حلوؿ للمشاكل؛ ،اإلدارة

 ظهر ولكنها ال ت   ،النسب ادلالية ىي عالقات كمية وةسبية بُت بنود يف اتريخ زلدد أو اترؼلُت زلددين
 ةشاطات اإلدارة أو خططها؛

 ؛للبنوؾ و االحتياطات االختيارية تالؾاالىو  ،اختالؼ الطرؽ احملاسبية يف تقييم األصوؿ 

  .التضخم و أثره على عدـ دقة النسب ادلالية، وخاصة عند ادلقارةة بُت ةتائج فًتات متعددة ومتباعدة 

 
                                                           

1
 .388ص:  ،سبك ذكره مرجع ،، محفوظ جودةرمضان زٌاد 
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 :  الدولية مقررات جلنة ابزل -1

 وتوسع شبكة البنوؾ ،مع تزايد و اشتداد أزمة ادلديوةية، ويف ظل التطورات االقتصادية وادلالية العادلية       
رأس ادلاؿ، كل ىذا ساىم يف بروز اتفاقية كفاية ب وزايدة االىتماـ ،وادلؤسسات ادلالية وتعدد ادلخاطر اليت توجهها

متشكلة من رلموع الدوؿ الصناعية ، 6611 سنةإذل  ة أتسيسها، اليت تعود ةوا6611سنة  الدولية جلنة ابزؿ
دبدينة  Bank of International Settlement (BIS)، وإبشراؼ بنك التسوايت الدولية (G-10) العشر

 Bazel Committe on Banking البنكيابزؿ السويسرية، حيث مسيت بلجنة ابزؿ لإلشراؼ 

Supervision ،و بُت أىدافها ربديد طريقة موحدة حلساب كفاية رأس ادلاؿ ابلبنوؾ. 

 كفاية رأس ادلاؿ، فيمكن تلخيصها يف اجلدوؿ التارل :أما ةسب تطور قياس         
 :تطور معايري حساب كفاية رأس ادلال I.02اجلدول رقم 

 شرح و مالحظات شروط و طريقة احلساب تسمية النسبة مستوى القياس

 

معايَت كفاية رأس 
التقليدية  ادلاؿ

 واحلديثة

 

 

من  %10ال يقل رأس ماؿ البنك عن  رأس ادلاؿ إذل الودائع 

 إصبارل الودائع  

كأقدـ معيار، حيت مت التخلي عن   1914استعملت سنة 

 .1942استعماذلا من طرؼ البنوؾ سنة 

مت استعمالو بعد احلرب العادلية الثاةية، إال اةو أعلل جاةب  ةسبة رأس ادلاؿ إذل إصبارل األصوؿ  رأس ادلاؿ إذل األصوؿ 
 األصوؿ .ادلخاطر البنكية اليت قد تتعرض ذلا 

رأس ادلاؿ إذل األصوؿ 
 اخلطرة

ةسبة رأس ادلاؿ إذل إصباؿ األصوؿ 
 اخلطرة 

ىنا تستثٌت األصوؿ اليت ال يوجد هبا سلاطر  كاألصوؿ 
النقدية، وتضم النسبة األصوؿ االستثمارية اليت ربوي 
سلاطر عالية، وقد استعملت ىذه النسبة بداية من سنة 

1948. 

) ةسبة  01ابزؿ 
Peter Cooke ) 

"معدؿ كفاية رأس 
 ادلاؿ"

) الشرػلة األوذل + الشرػلة  رأس ادلاؿ(
الثاةية ( / إصبارل التعهدات و 

 )االلتزامات بطريقة مرجحة ابخلطر 
 .%08أكرب من أو يساوي 

، مع توصيات على أف 1988أقرهتا جلنة ابزؿ األوذل سنة 
تصل ةسبة كفاية رأس ماؿ البنوؾ إذل إصباؿ األصوؿ 

  %  08اخلطرة ادلرجحة أبوزاف ادلخاطر االئتماةية إذل 
 . 1992كحد أدىن يف هناية سنة 

 حيث :

الشرػلة األوذل :رأس ادلاؿ األساسي ) حقوؽ  -
ادلساعلُت+ االحتياطات ادلعلنة و االحتياطات العامة 

 القيم ادلعنوية (. -األرابح احملتجزة والقاةوةية+
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الشرػلة الثاةية: رأس ادلاؿ التكميلي أو ادلساةد )  -
االحتياطات غَت ادلعلنة + احتياطات إعادة تقييم األصوؿ 
+ سلصصات و احتياطات دلواجهة ادلخاطر العامة + 
اإلقراض متوسط وطويل األجل من ادلساعلُت والغَت + 

خرى واليت تشمل القروض للغَت و األدوات الرأمسالية األ
 خصائص حقوؽ ادللكية .

رأس ادلاؿ ) الشرػلة األوذل + الشرػلة ( 01تعديالت ابزؿ 
الثاةية + الشرػلة الثالثة ( / إصبارل 
التعهدات و االلتزامات بطريقة مرجحة 

× ابخلطر + مقياس ادلخاطرة السوقية 
 .%08أكرب من أو يساوي  ) 12.5

حيث  ،1998و  1996خالؿ سنيت  01مت تعديل ابزؿ 
أضافت شرػلة اثلثة هتتم دبخاطر السوؽ دبا فيها سلاطر 

وتضم قروض مساةدة ال تتجاوز مدة  اأسعار الصرؼ، كم
 استحقاقها السنتُت .

إصبارل رأس ادلاؿ / سلاطر االئتماف +  02ابزؿ 
 سلاطر السوؽ + ادلخاطر التشغيلية

عكفت جلنة ابزؿ على إغلاد صيغة  1999منذ سنة 
أخرى حلساب كفاية رأس ادلاؿ، وقد مت ضبطها سنة 

مع تقسيم  2006على أف تطبق ابتداء من سنة  2004
ادلخاطر إذل ثالث فئات وىي ائتماةية، سوقية، تشغيلية 

 مع ربديد طرؽ حلساب كل ةوع من ادلخاطر .

رأس ادلاؿ التنظيمي / إصبارل التعهدات  03ابزؿ 
 و االلتزامات بطريقة مرجحة ابخلطر 

خاصة مع تداعيات األزمة العادلية  02وةظرا لفشل ابزؿ 
، فتم صدور مقًتحات جديدة 2008و  2007بُت سنيت 
سبتمرب  12ومت تبينيها وصدورىا رمسيا يف  2009يف بداية 

إذل غاية  2012على أف يتم تطبيقها من سنة  2010
، مع وضع شروط وقيود دةيا حلدود رأس ماؿ 2019
 البنك .

 حيث رأس ادلاؿ التنظيمي يضم:

+ فائض ادلخزوف  : األسهم العادية للبنكالشرػلة األوذل -
+ األرابح احملتجزة و اإليرادات ادلًتاكمة وكذا االحتياطات 
ادلعلنة + األدوات ادلالية للبنك وفروعو اليت ؽلكن إدراجها 

 ابألسواؽ ادلالية .

: األدوات ادلالية اليت ؽلكن إدراجها الشرػلة الثاةية -
ابألسواؽ ادلالية وفائض ادلخزوف للبنك وفروعو وادلستوفية 
الشروط ابلنسبة للشرػلة الثاةية، واليت دل تدرج يف الشرػلة 
األوذل + احتياطات خسائر القروض دلواجهة ادلخاطر 

 ادلستقبلية و اجملهولة.
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 و ابالعتماد على: ،:من إعداد الطالب و بتصرؼ ادلصدر

، ادللتقى الدورل حوؿ أزمة النظاـ ادلارل و ادلصريف الدورل وبديل البنوؾ اإلسالمية، جامعة اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةسليماف انصر،  -6
 .09-06: ص ، ص1006ماي  01-01زائر، قسنطينة، اجلوالية األمَت عبد القادر ب

، كلية غَت منشورة دكتوراه علـو، أطروحة -دراسة واقع البنوك التجارية العمومية اجلزائرية -، إدارة ادلخاطر ادلصرفية وفق اتفاقيات ابزلحياة صلار -1
 .(601-61ص: )، 1061، اجلزائر، سطيفبوالية  -6سطيف  -سالعلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة فرحات عبا

، جدوؿ ربدد و تقسم من خاللو مستوايت ادلخاطر الدولية وضعت جلنة ابزؿ ،وحلساب كفاية رأس ادلاؿ       
 ترجيحية معينة لكل أصل من األصوؿ، واليت ؽلكن توضيحها يف اجلدوؿ التارل:ةسب وفق  وىذا

 :جدول أوزان ادلخاطر ابلنسبة لألصول I.03اجلدول رقم  

 األصولنوعية  درجة ادلخاطرة

النقدية + القروض ادلمنوحة للحكومات و البنوؾ ادلركزية + القروض بضماانت ةقدية و بضماانت أوراؽ مالية  صفر
 OECD.صادرة من احلكومات أو ادلمنوحة و ادلضموةة من حكومات و بنوؾ مركزية لبلداف 

 القروض ادلمنوحة ذليئات القطاع العاـ احمللي حسب ما يتقرر داخليا لكل دولة .  % 50إذل  % 10

 + النقدية رىن التحصيل . OECDالقروض ادلمنوحة لبنوؾ التنمية الدولية وبنوؾ دوؿ   % 20

 قروض مضموةة برىاانت عقارية يشغلها مالكها + الفقرات النقدية برسم التحصيل .  % 50

و يبقى  CECDصبيع األصوؿ األخرى + القروض ادلقدمة للقطاع اخلاص + القروض ادلمنوحة خارج دوؿ  % 100
على استحقاقها ما يتجاوز السنة + القروض ادلمنوحة للشركات االقتصادية العمومية + مساعلات يف شركات 

 أخرى + صبيع ادلوجودات األخرى .

غَت   َتستماج مذكرة، كفاءة أداء اجلهاز ادلصريف اجلزائري يف ظل التغريات االقتصادية و ادلصرفية ادلعاصرةإمكانية رفع  ، بعلي : حسٍت مبارؾادلصدر
 .61، ص: 1061قسنطينة، اجلزائر، والية فرع إدارة مالية، قسم علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة منتوري بمنشورة، 

ىذا وذبدر اإلشارة أف كل التعامالت والتعهدات العرضية خارج ادليزاةية، واليت سبثل ائتماف غَت مباشر مت        
 كذلك ربديدىا بنسب ترجيحية، حبيث تتم التسوية وفق اجلدوؿ التارل : 

 : أوزان ادلخاطرة ادلرجحة لعناصر خارج ادليزانية I.04 اجلدول رقم

 البنود أوزان ادلخاطرة

 بنود مثيلة للقروض  كالضماانت العامة للقروض .  % 600

 بنود مرتبطة دبعامالت حسن األداء ) خطاابت الضماف، تنفيذ عمليات ادلقاوالت أو التوريدات( % 10

 كاالعتمادات ادلستندية .  ،بنود مرتبطة دبخاطر  قصَتة األجل تتم ابلتصفية الذاتية % 10

 .01ص:  ،ذكره بقمرجع س ،ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةاتفاقيات ، : سليماف انصرادلصدر 
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 مؤشرات خلق القيمة  والطرق الكمية  الثاين: ادلطلب

 التجارية كيف البنو  الكمية لقياس الكفاءة التشغيلية الطرق :أوال

يف البنوؾ، حبيث الطريقة  لتشغيليةا لكفاءةالكمية لقياس ا لطرؽةوعُت من ا بُت التفرقةؽلكن  لإلشارة         
عند القياس،  ائيةعشو  طأأخ يعدـ وجود أ ضغَت معلمي، و ابفًتا نموذجاألوذل تعتمد على الربرلة اخلطية ك

 : الطرؽعرض ذلذه  ييل وفيما ،معلميةطريقة  ىيو  ياإلحصائ تقديرال لىع مدفهي تعت اةيةأما الطريقة الث

 :Data Envelopment Analysis (DEA) لبياانتطريقة حتليل مغلف ا -1

  :البياانت مغلفحتليل  وبأسل تعريف -1-1

 توايتلتحديد مس الرايضية طيةاخل لربرلةيستعمل ا حبيث ت،البياان ويقتط سلوبأب كذلك  يسمىو        
رلموعة  تستعملواليت  ،1ة للمقارةة فيما بينهاالقابل رالقرا ازباذ وحداتلتشكيلة معينة من  سبيةالن الكفاءة

 لىع خرجاترلموع ادل سمةق خالؿمن  ة،ةسبة واحد ببناء سلوباأل ىذا يقـوو  دلخرجات،من ادلدخالت وا
النسبة من  قًتبتا وكلماذلا،  ثيلةاألخرى ادل الوحداتابقي  عم مقارةتهاويتم  حدة،لكل و  دخالتادل موعرل

 ذياألخَت ال ذاو ى ،دالواح والصفر  ما بُت النسبة تنحصرحيث  والعكس، لوحدةا فاءةزادت ك دالواح
 Edwardo) توراهالبياانت إذل طالب الدك لفربليل مغ ظلوذج ناءفضل ب ويعودكما   ،الكاملة ةؽلثل الكفاء

Rhodes)  والذي كاف يعمل على ضبط برانمج تعليمي أمريكي دلقارةة أداء رلموعة من 6611سنة ،
 (Charnes) و شارةز (Cooper)الباحث كوبر  يوودبساعدة مشرفعليمية متماثلة، الطالب يف مؤسسات ت

 .2(Charnes-Cooper-Rhodes) ةسبة إذل CCRبصياغة ظلوذج قاموا 

 : لبياانتا مغلفأسلوب  استخدام شروط -1-2

 :3فيما يلي ىاحصر  كنؽل ط،من الشرو  رلموعةتوافر  منمغلف البياانت البد  أسلوب الستخداـ       

                                                           

1
      البٌانات مغلف تحلٌل أسلوب باستخدام الجزائرٌة المستشفٌات فً الصحٌة الخدمات كفاءة لٌاس عرابة، الحاج الجموعً لرٌشً، دمحم 

(DEA)، 3123 ،22 العدد الجزائر، بوالٌة ورللة، مرباح لاصدي جامعة التسٌٌر، وعلوم التجارٌة والعلوم االلتصادٌة العلوم كلٌة ، الباحث مجلة، 

 .24: ص

2
 أطروحة ،البٌانات مغلف تحلٌل أسلوب باستخدام الباكستان فً السكر صناعة لمطاع النسبٌة الكفاءة لٌاس الدلٌمً، حمادي خلٌوي فرٌح 

 .26-25 :ص ص ،3119 العالمٌة، كلمنتس سانت جامعة الصناعٌة، اإلدارة فً فلسفة فرع دكتوراه غٌر منشورة،

3
 .(376-368): ص سبك ذكره، مرجع فهمً، مصطفى بهاء شامل دمحم 
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 ؛قارةةادل مليةعل يقةدق نتائجل صلالتو  قصد تماثلة،ادل لوحداتا واختيار ربديد 

 دتادلدخالت زا ةسبة تزاد لمايث كحب الوحدة، رجاتعالقة خطية بُت مدخالت وسل وفرتت أف غلب 
 ؛، أي ىناؾ عالقة طردية بينهماادلخرجات

 دلقيمةمن عدد الوحدات ا قلعدد ادلتغَتات أ وفأف يك غلب . 

 :Stochastic Cost Forntier Analysis (SFA) العشوائية تكلفةحد ال طريقة -2

، وقد مت تطبيقها على 1977يف سنة  (Schmit , Aignet, Lovell)طورت ىذه الطريقة من قبل           
، حيث مت ربديد معُت لدالة التكاليف ويف الغالب ما Ferrier)و  (Lovellمن طرؼ  1990البنوؾ سنة 

اليت سبثل ادلتغَت التابع  ،، مع اعتمادىا على طريقة االضلدار لتقدير دالة التكاليف الكليةtraslogتستعمل دالة 
لعدة متغَتات مستقلة، حبيث سبثل التكلفة الكلية ادلتوقعة احلد األمثل ألفضل تطبيق شلكن ربقيقو، ومنو فالبنك 

تشغيل لو، وعليو فالعكس سباما فبالبنك يوصف  الذي تكلفتو احلالية تساوي التكلفة ادلتوقعة فهو قد حقق أفضل
التكلفة احلالية وادلتوقعة فيطلق عليو اسم  ابلالكفاءة يف حالة ربقيقو لتكلفة تفوؽ التكلفة ادلتوقعة، أما الفرؽ بُت

وتكوف تتبع توزيعا ، -X-الذي يشمل جزئُت علا عنصر األخطاء الناذبة عن الكفاءة  ،حد التكلفة العشوائية
 .1العشوائية لالضلدار الذي يتبع التوزيع الطبيعي ءبيعي، أما الثاين فهو عنصر األخطاةصف ط

 : Thick Frontier Analysis (TFA)طريقة احلد السميك  -3

تستمد ىذه الطريقة عناصرىا من الطريقتُت السابقتُت مغلف البياانت و حد التكلفة العشوائية، حيث عمل       
، ابفًتاضها أف اضلرافات التكلفة الكلية احلالية 1991سنة  (Berger and Humphrey)على تطويرىا كال من 

و تفًتض أف البنوؾ أو  ،و األخطاء العشوائية من انحية -X-عن ادلتوقعة مرتبطة ابألخطاء الناذبة عن الكفاءة 
صبارل األصوؿ ( ربقق درجة كفاءة تشغيلية / إ فروع البنوؾ اليت تتمتع دبتوسطة تكلفة منخفض )إصبارل التكاليف

مرتفعة، ومن خالؿ تقسيم رلمل البنوؾ والفروع البنكية إذل أربع شرائح، حيث الربع األدىن منها ؽلثل البنوؾ 
واليت متوسط  ،األعلى كفاءة اليت ربقق متوسطة تكلفة منخفض مقارةة ابلثالث أرابع األخرى ادلشكلة للعينة

                                                           

 
1

 المصارف على تطبٌمٌة دراسة -SFA العشوائٌة التكلفة حد نموذج باستخدام المصرفٌة الكفاءة لٌاس الهبٌل، فإاد ناهض نهاد حلس، هللا عبد سالم

 ص ،3125 جانفً ،12 العدد ،33 المجلد فلسطٌن، غزة، جامعة ،واإلدارٌة االلتصادٌة للدراسات اإلسالمٌة الجامعة مجلة ،-فلسطٌن فً المحلٌة

 .253 -252:ص
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يا إذل غاية الوصوؿ للربع الرابع، وتعترب ىذه الطريقة أف االختالؼ بُت دالة التكلفة ادلقدرة تكلفتها يرتفع تدرغل
للبنوؾ يف الربع األقل من انحية متوسط التكلفة، و الربع الرابع الذي يتميز ابرتفاع يف متوسط التكلفة ادلعيار 

 .   1الذي يعكس االختالؼ يف درجات الكفاءة

   Distribution Free Analysis (DFA) احلر طريقة التوزيع  -4

، وقد عمل على تطويرىا 1984سنة  Schmidt and Sickles مت ربديد ىذه الطريقة من قبل      
(Berger) والذي من خاللو يتم حساب ةقاط  ،تعتمد على وضع ظلوذجا داليا للحد حيث ، 1993 سنة

ذلذا يتم تطبيق ىذه الطريقة يف حالة  ،الكفاءة على افًتاض وجود اختالؼ يف الكفاءة عرب الزمن بُت البنوؾ
مع  ،توافر ادلعلومات والبياانت لفًتات طويلة ومتتالية، وتفًتض ىذه الطريقة أف الالكفاءة مستقرة عرب الزمن

الؿ ةفس الفًتة، ومن ادلعروؼ أف االضطراابت العشوائية تشمل الالكفاءة و توافر األخطاء العشوائية خ
األخطاء العشوائية، فعليو فاف متوسط االضطراابت العشوائية جملموعة من السنوات لبنك ما يعرب عن درجة 

 . 2الالكفاءة خالؿ تلك الفًتة 

 يف الشكل التارل: التجارية ؾالكمية لقياس الكفاءة التشغيلية يف البنو  الطرؽوؽلكن تلخيص        

 التجارية كالكمية لقياس الكفاءة التشغيلية يف البنو  الطرق:  I.08الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 : من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق. ادلصدر

                                                           

1
 .62-61:ص ص ،سبك ذكره مرجع ،الهبٌل فإاد ناهض نهاد 

2
 .62: ص السابك، المرجع نفس 

 طريقة حتليل مغلق البياانت

 التكلفة العشوائيةحد طريقة 

 طريقة احلد السميك

 طريقة التوزيع احلر

 الطرق الكمية لقياس الكفاءة التشغيلية يف البنوك التجارية
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 لقياس الكفاءة التشغيلية يف البنوك التجارية القيمة لقخ مؤشرات :اثنيا 

 ،لألصل فةادلضا لقيمةا خلقمنظور  نم تشغيليةال كفاءةكيفية قياس ال  حوؿ فكرةىذه ال فلسفة تدور       
عن األمواؿ ادلستثمرة و مفهـو تكلفة رأس ادلاؿ، وكيف ؽلكن توقع  توقعالعائد ادل دارمق ديدأي من خالؿ رب

 .1ذلك على ادلستوى التطبيقي

  : مةمفهوم خلق القي -1

من خالؿ رلمل الدراسات اليت قاـ هبا الباحثوف يف رلاؿ االقتصاد النقدي وابلتحديد مفهـو الفائدة،           
 Williamsو ويليامز  Fisher (1930)وابإلضافة إذل النظرايت النقدية ادلفسرة ذلا خاصة أفكار فيشر 

لدخل والعائد ادلتوقع كسبو من شبن ، حبيث قدما مفهوما للقيمة من الناحية ادلالية، فهي تعرب عن مقدار ا(1938)
ت ر بو ، راMajluf (1984) األصل، أما حديثا فكاف االىتماـ ابلقيمة من طرؼ عدة ابحثُت أبرزىم رلليف 

Rapport (1986) مارين ،Murrin (1996-1990) ستيوارت ،Stewart (1991) اخل، وظهر جليا ...
والذي يستند إذل أف القيمة االقتصادية للمؤسسة مرتبطة ابلنظرية ادلالية،  ،ىذا ادلفهـو يف تسعينات القرف ادلاضي

 . 2وتعٍت تساوي رلموع التدفقات ادلالية احلالية العائدة للمساعلُت والدائنُت ادلاليُت

 مؤشرات قياس الكفاءة من منظور خلق القيمة:  -2

 تنقسم مؤشرات قياس الكفاءة من منظور خلق القيمة إذل ثالث أقساـ، ؽلكن توضيحها فيما يلي :      

 مؤشرات ذات طبيعة حماسبية :  -2-1

  لسهمو العائد على ا افيةالص ةادلؤسسات تستعمل مقاييس النتيج اةتك  اضيأواخر القرف ادل يف       
 و االستثمارعلى  لعائدكمعدؿ ا  ،حملاسبيةا شراتادلؤ  ماؿيف استع رغلياكمقياسُت خللق القيمة، مث بدأت تد

 . 3... اخل  صةاخلا مواؿاأل

                                                           

1
 Michel Albouy, Décisions financières et création de valeur, Economica, Paris, 2000, pp: 366-367. 

2
 Xavier Comtesse et Jeffrey Huang, La chaîne de valeur 2.0, Think Studio, Genève, 2008, p: 05. 

3
 بوالٌة المسٌلة، بوضٌاف دمحم جامعة ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة ،البنون فً الداخلٌة الرلابة نظام فعالٌة وتمٌٌم دراسة بوطورة، فضٌلة 

 .32: ، ص3118 الجزائر،
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 ذات طبيعة اقتصادية : راتمؤش -2-2

كمرجع ،  ويستخدـ ىذا ادلؤشر  (EVA)حيث تتمثل ىذه ادلؤشرات يف القيمة االقتصادية ادلضافة        
 مساعلتها يف خلق القيمة، كما أةو يسمحأساسي للمؤسسات األوربية الكربى، تقيس بواسطتو مدى 

، فهو عبارة عن ذبديد ةظري دلفهـو الربح ادلتبقي، ففي ظل عجز مؤشرات 1بتقييم عمل ادلسَتينمساعلُت لل
ىذا األخَت يف ستينات القرف ادلاضي يف تفسَت وتقييم أداء ادلؤسسات مت حديثا طرح فكرة القيمة االقتصادية 

تعٍت ذلك اذلامش الناتج من الفرؽ بُت العائد  و ،حساهبا تكلفة رأس ادلاؿادلضافة، واليت يدخل يف 
، ويف وتكلفة ادلوارد ادلالية ادلوظفة االقتصادي احملقق من طرؼ ادلؤسسة أو الوحدة خالؿ فًتة زمنية زلددة،

طرؼ شركة  منتصف تسعينات القرف ادلاضي مت تطوير القاعدة النظرية دلؤشر القيمة االقتصادية ادلضافة من
االستشارات األمريكية، والفكرة متمثلة يف النظر للمؤسسة كنموذج اقتصادي، الذي يعترب ركيزة اإلدارة ادلالية، 
حبيث تعمل ادلؤسسة على توجيو ادلوارد ادلتاحة إذل أفضل استخداـ شلكن و أبقل اخلسائر، حيث يعترب مؤشر 

 .2حفيز، وكذا مؤشر لقياس األداءالقيمة االقتصادية ادلضافة طريقة للتسيَت و الت

  :3التارل، على النحو (EVA)حيث ػلسب مؤشر القيمة االقتصادية ادلضافة       

 )رأس ادلال ادلستثمر×  تكلفة رأس ادلال( -القيمة االقتصادية ادلضافة =صايف األرابح الناجتة عن عمليات التشغيل بعد الضريبة 

EVA= NOPAT – (CMPC x CT adjusted) 

إذا كاف ىذا الفرؽ موجبا، فهذا يدؿ على أف ادلؤسسة زبلق قيمة اقتصادية، و إذا كاف الفرؽ سالبا، فهو        
      .4يدؿ على أهنا هتدـ القيمة االقتصادية

 :  5أو بطريقة أخرى

                                                           

1
، كلٌة العلوم االلتصادٌة المجلة الجزائرٌة للتنمٌة االلتصادٌةدمحم زرلون، الحاج عرابة، أثر إدارة المعرفة على األداء فً المإسسة االلتصادٌة،  

 .239، ص: 3125، دٌسمبر 12و العلوم التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة لاصدي مرباح بوالٌة ورللة، الجزائر، العدد 

2
 بوالٌة ورللة، مرباح لاصدي جامعة ،الباحث مجلة المٌمة، خلك منظور من المإسسات أداء لٌاس لمإشرات تحلٌلٌة دراسة سوٌسً، هواري 

 .72-71: ص ص ،3121/:311، 18الجزائر،العدد 

3
 األعمال، منشات فً األداء وتمٌٌم لٌاس مجال فً الحدٌثة االتجاهات كؤحد المضافة المٌمة لممٌاس انتمادٌه تحلٌلٌة دراسة الخولً، هللا عبد هالة 

 .218: ص سنة، بدون ،67مصر، العدد  الماهرة، جامعة التجارة، بكلٌة والبحوث العلٌا الدراسات جهاز ،مٌنؤوالت واإلدارة المحاسبة مجلة

4
 .239دمحم زرلون، الحاج عرابة، مرجع سبك ذكره، ص:  

5
 .498: ص ،، مرجع سبك ذكرهساسً بن إلٌاس 
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 رأس ادلال ادلستثمر× )معدل تكلفة رأس ادلال –معدل العائد على رأس ادلال ادلستثمر (القيمة االقتصادية ادلضافة =

EVA= (ROCI - WACC) x Capital Investi  

 ، ومن بُت أىم ادلؤشراتللمساعلُت كما وتسمى ابلعائد اإلصبارل شرات ذات طبيعة بورصية :مؤ  -2-3
 :يليما  ادلستخدمة

 :Market Value Added  (MVA)القيمة السوقية ادلضافة  -أ

 :1وؽلكن التعبَت عنها من خالؿ العالقة التالية        

 القيمة احملاسبية جملموع األصول -القيمة السوقية ادلضافة = رمسلة البورصة + قيمة الديون الصافية 

 :Total Shareholders Return (TSR)العائد اإلمجايل للمسامهني  -ب

عن معدؿ العائد للسهم و معدؿ القيمة ادلضافة، أي عبارة عن رلموع تقييم األسهم و توزيعات  يعرب           
العائد اإلصبارل ادلرتفع يدؿ على صلاح الوحدة أو ادلؤسسة والعكس، من وجهة ةظر خلق القيمة فمنطقيا األرابح، و 

 وكلما زادت قيمة العائد اإلصبارل زادت ةسبة ادلخاطرة.

 :2ساب العائد اإلصبارل للمساعلُت، ابلنحو التارلوؽلكن ح       

[(Vt – V0)/ V0 ]+ [ DPAT / V0 ] =TSR 

 حيث :

TSR ؛: العائد اإلصبارل للمساعلُت 

V0 ؛: سعر السهم يف بداية الفًتة 

Vt ؛: سعر السهم يف هناية الفًتة 

DPAT دلًتاكمة يف بداية وهناية الفًتة: األرابح ا. 
                                                           

1
 .239سبك ذكره، ص:  شرٌفة جعدي، مرجع 

2
 Tomas Olivier, DESS IF : Création De Valeur Financière, pp: 25-26, Site Internet: 

http://www.univbrest.fr/masterif/travetud/creationvaleuraction.pdf , visite et :08/12/2016 ou 17:30. 
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 كما وؽلكن تلخيص أىم مؤشرات قياس خلق القيمة يف اجلدوؿ التارل :        

 : أهم مؤشرات قياس خلق القيمة I.05اجلدول رقم 

 ادلؤشرات احملاسبية  ادلؤشرات البورصية ادلؤشرات االقتصادية ادلؤشرات ادلالية ادلؤشرات

 VAN EVA MVA TSR ROA/ROE الرمز

أيخذ بعُت االعتبار  أفضل مقياس مواطن القوة
التكلفة ادلتوسطة 

 .ادلرجحة لرأس ادلاؿ

يعكس خلق 
القيمة اإلصبالية 

 .وليس السنوية

يعكس على 
ادلدى ادلتوسط 
والطويل مردودية 

 .ادلساىم

 مفهـو بسيط

مواطن 
 الضعف

يصعب حسابو من 
 .قبل احمللل اخلارجي

زلدود على سنة واحدة 
مع صعوبة توقعو عَت 

 .الزمن

حبركية يتأثر 
األسواؽ ادلالية، 
ويصعب تطبيقو 
على الشركات 
غَت ادلدرجة 

 .ابلبورصة

ػلسب خالؿ 
فًتة قصَتة جدا، 
ويتأثر حبركية 

 .األسواؽ ادلالية 

معدؿ زلاسيب وابلتارل ال أيخذ 
بعُت االعتبار ادلخاطر، زلدود 
بنسبة واحدة مع وجوب 
مقارةتو بنسب أخرى حىت 

 يصبح ذا مدلوؿ .

édition, Dolloz,2010,  ème, 8 Finance d'entreprisePierre vernimmen par pascal quiry et yann le fur, :  Source
p: 681. 

  منوذج بطاقة األداء ادلتوازنو CAMELS نظام  ادلطلب الثالث :

، أصبح لزاما التفكَت يف أساليب ةالبنكي األةظمةيف ظل التطور الذي عرفو اجملاؿ ادلارل وتوارل األزمات يف        
 حديثة لقياس األداء و كفاءة الوحدات يف تسيَت مواردىا ادلتاحة . 

  CAMELSنظام  أوال:

ىو ةظاـ لتقييم األداء ادلارل للبنوؾ ابالعتماد على مؤشرات مالية، وىو ما يعرؼ بنظاـ ترتيب البنوؾ من        
وعلى اعتبار أف الوالايت ادلتحدة األمريكية أوؿ دولة استعملت ةظاـ  ،CAMELSحيث األداء أي ةظاـ 

من طرؼ اذليئات  CAMELSاإلةذار ادلبكر خاصة مع توارل أزمات اإلفالس، وعليو فقد مت استحداث ةظاـ 
يدرارل الرقابية الثالثة، وىي مؤسسة ضماف الودائع الفيدرالية و مراقبة العملة األمريكية و البنك االحتياطي الف

كمؤشر لإلةذار   CAELحيث مت تطويره  ،، من خالؿ عملية تصنيف البنوؾ1980سنة  يفاألمريكي بداية 
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دلساعدة السلطات الرقابية يف عمليات التقييم و  كمؤشر CAMELادلبكر وربديد ةقاط ضعف البنوؾ إذل 
 .1القرارات إصدار

على القياـ بتقييم شامل للبنوؾ خالؿ فًتة التفتيش، وإبضافة عنصر تفعيل أةظمة الرقابة  يعمل ىذا النظاـ       
إلزامية إذل ض الباحثُت يف رلاؿ البنوؾ كما يرى بع، CAMELS  تطور ليصبح يسمى بنظاـ، فالداخلية ابلبنوؾ

وىي من بُت  ،جمهورضمن البياانت ادلالية السنوية اليت يفصح عنها البنك لل CAMELSةشر ةتائج ربليل 
  .2الثاةيةجلنة ابزؿ  مقررات عليها اليت تقـوالدعامات األساسية 

 :  CAMELSنظام تعريف  -1

ةظاـ رقايب لتقييم األداء ادلارل للبنوؾ للحكم على جدارهتا ادلالية، من خالؿ ربديد  :"ىوCMELS ةظاـ  - 
لتمكُت اذليئات الرقابية من التدخل يف الوقت  ،ةقاط الضعف والقوة ابالعتماد على العناصر األساسية ادلشكلة لو

 . 3"الالـز لتدارؾ األمر و إصدار القرارات التصحيحية الالزمة

عبارة عن مؤشر سريع االدلاـ حبقيقة ادلوقف ادلارل ألي بنك و معرفة درجة  :"أبةو CMELSيعرؼ ةظاـ  -
 .4ي"تصنيفو، ويعد من أحد الوسائل الرقابية ادلباشرة اليت تتم عن طريق التفتيش ادليداف

      

 

 

 

                                                           

1
 ،بنن السودان المركزي ،مجلة المصرفً ،كؤدوات حدٌثة للرلابة المصرفٌة CAELو  CAMELممارنة بٌن معٌاري  ،مالن الرشٌد أحمد 

 . 03-01: ص ص ،5007 مارس، 57العدد  السودان،

2
مجلة ،-(3126-3125حالة البنن الوطنً الجزائري فً الفترة ) - CAMELSالبشٌر بن عمر، أحمد نصٌر، تمٌٌم أداء البنون باستخدام نموذج  

 .44، ص: 3128، سبتمبر 13غرداٌة، الجزائر، العدد ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة غرداٌة بوالٌة إضافات التصادٌة

3
 ،24 العراق، العدد ،المنصورة مجلة للمصارف، المالٌة السالمة تحمٌك فً CAMELS التصنٌف نظام استخدام اإلمام، أحمد دمحم الدٌن صالح 

 .:2: ص ،3121

4
، ص: 3111، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، بٌماتو مفاهٌم و تط اإلدارة و التحلٌل المالً أسسعبد الحمٌد كراجة و آخرون،  

37. 
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 : 1من النقاط الست الرئيسية التالية CAMELSويتكوف معيار 

 كفاية رأس ادلاؿ

 جودة األصوؿ

 جودة اإلدارة

 إدارة الرحبية

 وضعية السيولة

 أةظمة الرقابة الداخلية

Capital Adequacy 

Asset Quality 

Management Quality 

Earning Management 

Liquidity Position 

System of Internal Control 

 :2ابحلروؼ األوذل الختصارات ىذه اجلمل، وادلقصود هبا ىو كاأليت لوحيث يرمز    

C -وتغطية سلتلف ادلخاطر اليت قد ربدث؛ ،: مدى كفاية رأس ادلاؿ حلماية أمواؿ ادلودعُت 

A -جودت اخلدمات وادلنتجات البنكية، وما يتوقع ربصيلو من قيمها الصافية بداخل وخارج ادليزاةية :، 
 وكفاية الضماانت ادلقدمة خبصوصها، مع مراعاة عدـ وجود أصوؿ جامدة وغَت منتجة؛

M - كفاءة و مستوى أداء إدارة البنك، ومدى التزامها بتطبيق سلتلف القواةُت واللوائح التنظيمية ادلعموؿ :
 هبا يف اجملاؿ البنكي وادلارل؛ 

 E -ومستوايت دعمو لرأس ادلاؿ، مع  ،: يدؿ على مدى رحبية البنك بطرح إصبارل اإليرادات من التكاليف
 ها و العمل على ربصيلها؛احلرص على متابعة الديوف ادلشكوؾ في

 L - مدى قدرة البنك على الوفاء دبختلف التزاماتو ادلتوقعة وغَت ادلتوقعة احلالية وادلستقبلية، كما ويقيس :
درجة سالمة السيولة للبنك ومدى احًتامها دلعدالت السيولة ادلفروضة من قبل السلطات الرقابية، مع التحلي 

و مستوايت القروض ادلمنوحة و  ،رات السليمة ادلتعلقة حبجم الودائع من جهةابلقدرة العالية يف ازباذ القرا
 الضماانت الكفاية من جهة أخرى؛ 

                                                           

1
 .84: ص سبك ذكره، مرجع بورلبة، شولً 

2
 .84: ص سبك ذكره، مرجع بورلبة، شولً 
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S -  يف السابق كاةت تدؿ على مدى حساسية البنك ضلو سلاطر السوؽ، أما حاليا فتعٍت سلتلف :
ألصوؿ، وكذا ضماف صحة و دقة اإلجراءات و األةظمة ادلتبعة يف الرقابة الداخلية ابلبنك من خالؿ ضباية ا

 ادلعلومات احملاسبية مع االلتزاـ والتطبيق احملكم للتعليمة ادلوجهة من طرؼ اإلدارة. 

 يف قياس أداء البنوك و فروعها :  CAMELSكيفية تطبيق معيار  -2

من رلرد تسليط الضوء على الرحبية  CAMELSطورت كيفية قياس األداء ادلارل للبنوؾ حسب معيار       
احملققة إذل دور إيفاء البنك ادلركزي بكل ادلعلومات حوؿ أةظمة الرقابة الداخلية ادلطبقة، ومدى كفاية رأس ادلاؿ يف 

 ؽل كنتغطية ادلخاطر ادلتوقعة وغَت ادلتوقعة، و قياس مستوى كفاءة األداء ادلارل دلختلف البنوؾ وفروعها، وىو ما 
عن كل بنك و فرع انشط  يعطي للبنك ادلركزي النظرة الشاملة والدقيقةو  ،د تصنيف داخلي للبنوؾمن ربدي

ابلدولة، وبذلك ادلقدرة الكبَتة يف التحكم يف سلتلف البنوؾ، حيث تًتاوح درجات التصنيف  البنكيضمن اجملاؿ 
 تصنيف، وؽلكن شرحها فيما يلي : أسوأوىو أدىن و  (5)وىو األفضل و التصنيف  )6(ما بُت

 CAMELS: التدابري واإلجراءات الرقابية اليت تتخذ بناءا على درجة تصنيف البنوك وفروعها حسب معيار I .06  اجلدول رقم

 اإلجراء الرقايب الالزم موقف البنك درجة التصنيف

 ال يتخذ أي إجراء ادلوقف سليم من كل النواحي قوي 1

 معاجلة السلبيات ومواطن القصور ةسبيا مع وجود بعض القصور  سليم  مرضي 2

 رقابة ومتابعة دائمة ولصيقة يظهر مكامن القوة و الضعف معقوؿ 3

 برانمج إصالح ومتابعة ميداةية خطر قد يؤدي إذل الفشل ىامشي 4

 رقابة دائمة و إشراؼ ادلوقف خطَت جدا غَت مرضي 5

، بَتوت، لبناف، الصريفة االلكرتونية، القضااي ادلتعلقة إبدارة ادلخاطر ابلنسبة للسلطات ادلصرفية الرقابية إحتاد ادلصارف العربيةشاكر فؤاد،  :ادلصدر
 .62، ص: 2001

 منوذج بطاقة األداء ادلتوازن  اثنيا:

 داءأل كاملةمن خالؿ عدـ قدرهتا على تقدًن صورة مت ،ءةلقياس الكفا يديةالتقل طرؽظل قصور ال يف       
 ركيزت مع ،ىذه ادلؤسسات داخليا وخارجيا ةوكفاء قدرةتقيس  جديدة ؤشراتم ديف ربدي زىاوعج دلؤسسات،ا

 مةو مالئ يةعاقطرؽ أكثر و  ؿاستعما وكلو أدى إذل التوجو ضل  ذاىاجلاةب ادلارل فقط،  لىادلقاييس التقليدية ع
 ذجوىو ما يعرؼ بنمو  ،والكفاءة داءاأل قياسل يةغَت مال ةجديد راتمؤش اثواستحد ،داتىذه الوح لنشاط
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 Harvardكبحث قدـ يف رللة   1992، حيث ظهرت ألوؿ مرة يف مقاؿ ةشر سنة توازفادل اءاألد اقةبط
Business  الباحثافمن طرؼ Kaplan  وNorton ،  فكرة  75حب هبا كواحدة من وقد لقت قبوال واسعا و ر

أف االعتماد على ادلقاييس ادلالية فقط يف  فكرة، وىذا  كما قلنا اةطالقا من األكثر أتثَتا يف القرف العشرين إدارية
 .1النظاـ اإلداري غَت كاؼ

 ادلتوازن :  اءتعريف بطاقة األد -1

أداة قياس تعطي من خالذلا صورة السًتاذبيات الوحدة "على أهنا :  (Norton , Kaplan)عرفها كال من  -
وذلك ابالعتماد على أربع زلاور أساسية، وىي البعد ادلارل إلرضاء الزابئن، كفاية األداء التشغيلي  ،ومدى ربقيقها

درجات النمو احملققة، ومن خالذلا يكوف تنافس الوحدات على مدى ، الفرص اليت تتيحها للعاملُت ،للوحدة
و ابتكارات متنوعة يف رلاؿ ةشاطها، عوض تركيز التنافس على ما سبتلكو من  ،ذبسيدىا ألفكار جديدة
 . 2"ةادلوجودات الثابتة وادللموس

األبعاد الواسعة و النظرة الشمولية يف قياس مستوى  تأحد الوسائل احلديثة ذا :"أهنا ة،عرفتها جعدي شريف -
فة أف صلاح أي وحدة كاةت ىو صلاحها يف ربديد وقياس أدائها يف عديد أداء الوحدات، وىذا اةطالقا من فلس

 .3"اجملاالت

عن ةظاـ لقياس وتقييم األداء االسًتاتيجي، و يشمل كال من ادلؤشرات  عبارة"أبهنا:، ويعرفها ريغة أضبد الصغَت -
، بعد العمليات الداخلية، )الزابئن( ادلالية وغَت ادلالية، ويغطي أربعة أبعاد ابدلؤسسة وىي: البعد ادلارل، بعد العمالء

و يوفر  ،ية لألداء ادلاضيبعد التعلم والنمو، شلا يسمح ابعتبارىا كنظاـ قياس متكامل ػلتفظ ابدلقاييس ادلال
 .4"احملركات لألداء ادلستقبلي

                                                           

1
مجلة  نبٌل شنن، أحمد علماوي، دور بطالة األداء المتوازن فً لٌاس و تطوٌر المٌزة التنافسٌة فً المنظمات الحكومٌة غٌر الهادفة للربح، 

، جوان 12، العدد :1المجلد ،  C، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة غرداٌة، الجزائر، الجزءالواحات للبحوث و الدراسات

 .694 ، ص:3127

2
  David P. Norton, Robert S. Kaplan, The Balanced Scorecard: Translating strategy into action, Harvard 

business press, Boston, USA, 1996, p: 02. 

3
 .243: ص سبك ذكره، مرجع جعدي، شرٌفة 

4
 الصناعٌة اآلالت إلنتاج الوطنٌة المإسسة حالة دراسة -المتوازن األداء بطالة باستخدام الصناعٌة المإسسات أداء تمٌٌم الصغٌر رٌغة، أحمد 

PNO-، بوالٌة  -3-لسنطٌنة  جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة مالٌة، إدارة تخصص ماجستٌر غٌر منشورة، مذكرة

 .73: ص ،3125 الجزائر، لسنطٌنة،
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القوؿ أبف بطاقة األداء ادلتوازف ىي ظلوذج مركب وشامل لتحديد درجات كتعريف شامل ؽلكن  عليو  و       
األداء، يضم من خاللو الرؤية و اخلطط الواجب تنفيذىا من طرؼ ادلؤسسة، مع بياف كيفية تنفيذىا لتحقيق 

 .داخلية وخارجية ابلنسبة للمؤسسة ت يف األداء والكفاءة، وعلى صعيد عدة مراحل و أبعادأفضل مستواي

 :  حماور بطاقة األداء ادلتوازن -2

، )ادلؤسسة( تتشكل بطاقة األداء ادلتوازف من أربع زلاور رئيسية، هتدؼ إذل ربقيق األىداؼ ادلسطرة للوحدة       
 :1وؽلكن تلخيصها فيما يلي

 :  احملور ادلايل -أ

، ولتحقيق النجاح ادلارل البد من توضيح الرؤاي ادلستقبلية و كمحصلة جلميع ادلتغَتات ابلوحدة  يعترب       
وما ربتاجو من ماؿ وكيفية تقسيمو على سلتلف األقساـ و األةشطة وحسب  ،األىداؼ ادلسطرة وكيفية ربقيقها

يفات ادلختلفة ظدى ربقيق أىداؼ الوحدة من خالؿ التو درجات احلاجة، وجوىر الشيء ىو كيفية قياس م
 . ادلتاحة لألمواؿ

  حمور الزابئن )العمالء(: -ب

معقد يستلـز دراسة معمقة لرغباتو و ميوالتو الكثَتة وادلتطورة، ومن أجل  شيءإف ربديد مطالب الزبوف        
شرػلة سب والعمل على ك ،ربقيق أىداؼ الوحدة بكل كفاءة لغايةتعزيز خدمة الزبوف من خالؿ ربقيق توقعاتو، 

ؽلكن ذكر منها ما يلي : مؤشرات القدرة  ،لذلك عديد ادلؤشرات الوحدات تستخدـأكرب من الزابئن اآلخرين، 
 على االحتفاظ ابلزابئن ابلوحدة، مؤشرات كسب زابئن جدد للوحدة، ... اخل . 

  حمور العمليات الداخلية : -ت

ادلشاكل  و يشمل ىذا احملور سلتلف األةشطة التشغيلية الداخلية ابلوحدة، من خالؿ ربديد سلتلف العوائق       
 ،برفع كفاءة ومهارات العاملُت وذبنبها اليت تواجو العملية اإلةتاجية و مراحل تقدًن اخلدمة، وزلاولة اخلروج منها

  وكفاءة العملية التشغيلية و اإلةتاجية ابلوحدة .

                                                           

1
 .237: ص ،3116 مصر، اإلدارٌة، للتنمٌة العربٌة المنظمة ،المتوازن األداء لتمٌٌم االستراتٌجً البعد ٌوسف، محمود دمحم 



 التجارية البنوك يف التشغيلية للكفاءة النظري اإلطار                                             األول الفصل

 

 - 67 - 

 : حمور التعليم والنمو -ث

يهدؼ ىذا احملور إذل الرفع من كفاءة العمليات الداخلية ابلوحدة، من خالؿ شبكة التكوين ادلستمر         
و القياـ ببحوث و دراسات تسويق اخلدمات لتطويرىا، و أيضا من خالؿ  ،للعاملُت وطرؽ التعامل مع الزابئن

 جات جديدة .تعليم طرؽ خلق القيمة للزبوف بتوفَت منت

 احملاور الرئيسية لبطاقة األداء ادلتوازف يف الشكل التارل : ظلوذج وؽلكن تلخيص   
 : منوذج بطاقة األداء ادلتوازن I.09الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct -, SepHarvard Businessscorecard to work ,  Ballanced : Kaplan R.S, Norton  D.P, Putting TheSource
1993, p:134. 

 

 

 

 البعد ادلايل 

 ادلارل لتحقيق النجاح

 بعد التعلم والنمو

على التغيَت ة ادلؤسسة م قدر يتدعل
وجب توفَت سلطط تكوين و  ،والتطوير

 متابعة لتحسُت ادلهارات ورفع كفاءة.

 بعد العمليات الداخلية للمشروع

إلرضاء ادلساعلُت و الزابئن، و ما ىي 
 عمليات ادلشروع اليت غلب التفوؽ فيها.

 بعد العميل

لتحقيق الرؤية واإلسًتاتيجية واألىداؼ 
و ربقيق رغبات  إرضاء يةكيف  و ادلالية،

 مالء )الزابئن(الع

 و الرؤية ادلهمة
 االسًتاتيجيات

حتقيق توقعات 
 ادلسامهني

 رضاء العميلحتقيق 

 

 ادلؤسسةقدرات 
 ة والتعليميةياالبتكار 

التكيف الغريزي يف 
 ادلؤسسة
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                                                                                      إعداد بطاقة األداء ادلتوازن: -3

 :1يتم إعداد بطاقة األداء ادلتوازف إبتباع اخلطوات التالية      

  والطريق لكيفية ذبسيد االسًتاتيجيات و ربقيق األىداؼ؛وضع الصورة 

 ؛وربديد سبل و عناصر النجاح ،للرؤاي و االسًتاتيجيات ترصبة واقعية 

 والقياـ بعمليات التنسيق والربط؛ ،رسم خطط للعمل بناءا على األىداؼ ادلسطرة 

 االىتماـ ابلتغذية العكسية و التعلم االسًتاتيجي؛ 

  للتأكد من صحة القياس من قبل خرباء وتقنيُت سلتصُت مث تشغيلها.تقييم بطاقة األداء 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 العلوم مجلة المستدامة، التنمٌة فً األعمال منظمات دور لتفعٌل األداء بطالة فً البٌئً األداء مإشرات دمج الحلٌم، عبد راضً نادٌة 

 .:2: ص ،3116 دٌسمبر ،13 العدد ،32 المجلد مصر، األزهر، بجامعة النبات ، عدد خاص، فرع واإلدارٌة االلتصادٌة
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 : الفصل خالصة

 

التعاريف وادلصطلحات االقتصادية ذات الصلة  العديد من تواجهوإف الدارس دلوضوع الكفاءة عموما      
فالكفاءة يف البنوؾ التجارية تعٍت ، الكفاية  ،اإلةتاجية ،األداء ،خاصة مع مفهـو كال من الفعالية ،ادلباشرة هبا

الكيفية ادلثلى إلدارة موارد البنك ادلتاحة و أبقل التكاليف ادلمكنة مع ربقيق أفضل مستوايت من ادلنتجات 
 البنكية، واليت تتميز ابجلودة و القابلية من طرؼ الزابئن وادلتعاملُت.

الكفاءة التشغيلية ادلثلى للبنك  أف النظري ومن بُت أىم النتائج ادلتوصل ذلا من خالؿ ىذا الفصل     
وحنكة اجلهاز اإلداري يف تسيَت ادلوارد ادلتاحة تعطي لو صورة قوية، و تعرب عن اآلماف لدى سلتلف ادلتعاملُت 

، مطلوابتوو مدى ربديده الدقيق لشىت  ،معو، فمستوى أداء البنك يظهر يف كيفية استثماره دلوجوداتو ادلختلفة
 البنكيلسوؽ الظروؼ جات البنكية ادلختلفة، ومراعاتو رات حجم وةطاؽ يف ادلنتو ؿ ربقيقو لوفوىذا من خال

ودرجات الًتكز  وحجم ادلنافسة و ىيكل السوؽ ادلتاح ،من حيث حتمية االةدماج من عدمو ،ومتطلباتو
مقاييس ؽلكن كما وللكفاءة عدة   ، ايَت احلوكمة يف التسيَت اإلداري، دوف إغفاؿ اجلواةب األساسية دلع...اخل

من خالذلا ربديد مستوى أداء وفعالية البنك، من خالؿ تطبيق عديد ادلعايَت كالطرؽ التقليدية ادلتمثلة يف 
  -منظور خلق القيمة  -النسب ادلالية للتحليل ادلارل، وعدة معايَت أخرى مستحدثة تتمثل يف )الطرؽ الكمية 

 وعموما فطبيعة العمل البنكي جد معقدة، ويصعب فيها ربديد ،ادلتوازف(بطاقة األداء  - CAMELSةظاـ 
ادلدخالت وادلخرجات يف عملية قياس الكفاءة التشغيلية للبنوؾ التجارية، خاصة مع أتثرىا بعدة عوامل  

ية كحجم ادلخاطرة و مستوى الرحبية ادلستهدؼ، وكذا ابلعوامل اإلدارية و سلتلف األةظمة و القواةُت التشريع
 . البنكيةدوف ةسياف درجة ادلنافسة يف السوؽ  ،ادلسَتة للنظاـ البنكي

 

 

 
 



 

 : الثاين الفصل

 يف إلدارة خماطر السيولة ظريالن اإلطار
 تجاريةالبنوك ال

 
   ؛للمخاطر البنكيةأساسية  مفاهيم:  األول املبحث

 .إدارة خماطر السيولة يف البنوك التجاريةكفاءة   : ينالثا املبحث
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 دتهيد:

 

واليت  ،فس و التفاعل الكبَتينفيما بينها يف بيئة تتسم ابلتنا التواصلػلتم على البنوك  البنكيإن العمل          
ويف ظل ىذا يلزم على البنوك  ،ُتتتميز ابلتقلب و التطور السريع البنكيةمن خالذلا عديد ادلخاطر، والسوق  تنشأ

توفَت قسط معُت من السيولة دلواجهة سلتلف االلتزامات و األعباء  ،تألجل ربقيق عوائد و رلاهبة كل الصعواب
 الدور الكبَت و الفعال. الطوارئىذه ادلختلفة، وىنا تلعب كفاءة البنك يف إدارة موارده دلواجهة كل 

باشر يف األثر البالغ و ادل ،سلاطر السيولة يف مواجهة سلتلف ادلخاطر و خاصةأداء البنك  ويتوج سياسة إن        
لتحقيق تكاملية بُت مستوى السيولة  للبنك اجلهاز اإلداريو كفاءة ذلذا وجب تفعيل دور ، الرحبيةىدف ربقيق 

يف  والرفع من ميزتو التنافسية ،مردوديتوعلى البقاء و ربسُت  والقدرةمستوى نشاطو  لوربفظ  ،والرحبية و األمان
 .البنكيةالسوق 

مت  دوق ،جاريةالت نوكالب إلدارة سلاطر السيولة يف ريلإلطار النظ قسنتطر فصل ال اخالل ىذوعليو فمن        
   :  كاأليتتقسيمو إذل مبحثُت  

   ؛للمخاطر البنكيةأساسية  مفاىيم:  األول ادلبحث

 ين : كفاءة إدارة سلاطر السيولة يف البنوك التجارية.الثا ادلبحث
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  .طر البنكيةادلفاهيم األساسية للمخا: األول ادلبحث

نشاط كل بنك،  ستوىومحجم  و و ىذا حسب طبيعة خر،آل يبنك ذبار  من خاطرةادل نسبزبتلف        
دلصادرىا و  وربديد ،كيةشامل للمخاطر البن ممفهو  ديدرب هاأعل ،نقاط ةلعد التطرق سنحاولويف ىذا ادلبحث 

 ق ألىم مقاييس ادلخاطر يف البنوك التجارية.التطر  مث ،الوقائية لتجنبها لألساليب كرأنواعها، إضافة إذل ذ 

 أنواع( -مصادر  -)مفهوم  البنكية ادلخاطراألول :  ادلطلب

 تعريف اخلطر: -1

 لغة:  -1-1

حدوث  والذي يعٍت عدم وجود توازن يف الشيء، و، ""Rescasأصل كلمة خطر من ادلصطلح الالتيٍت        
 .1 توقعتغَتات مقارنة مع ما كان منتظرا و االضلراف ادل

 اصطالحا: -1-2

تيجة لوقوع مشاكل و اليت ميكن قياسها ن ،نو سلتلف اخلسائر ادلادية و ادلعنويةأبيعرب اصطالحا عن اخلطر        
 . 2سائر، مع األخذ ابحلسبان مجيع العوامل ادلتدخلة و ادلساعدة يف وقوع ىذه اخلأو حوادث معينة

 البنكية:  خاطرادل مفهوم -2

على  دلتوقععدم ربقق العائد ا أوربقق  حتمالاب احمليطة حالة عدم التأكد، وءنش ىو أوالدلخاطرة اب ادلقصود -
 اعةقن نأ حيث ،3الطويل والقصَت  ألجلا يف ائقعو  يجةنت تاحةأي احتمالية اخلسارة يف ادلوارد ادل ر،االستثما

الطردية بُت  ةفالعالق ادلالية،يجة للعمليات متوقع نت عائديف ربقيق  رغبتوعن  ذبةان ادلخاطريف ربمل ىذه  نكالب

                                                           

1
غٌر  ، مذكرة ماجستٌر(بسعٌدة SCISدراسة حالة مؤسسة ومشتمات دور ومكانة إدارة المخاطر فً المؤسسات االلتصادٌة )، عبدلً لطٌفة 

 ، جامعة تلمسانو حوكمة الشركات، لسم علوم التسٌٌر، كلٌة العلوم االلتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر األفراد إدارةص صتخ منشورة،

  .62، ص: 2662، بوالٌة تلمسان، الجزائر

2
 . 22، ص: 2662، دار الحامد، األردن، إدارة الخطر و التأمٌن، مٌريش أسامة عزمً سالمة، نوري موسى 

3
 البركة بنن و الرٌفٌة والتنمٌة الفالحة بنن حالة) واإلسالمٌة التملٌدٌة البنون بٌن ممارنة دراسة – المصرفٌة المخاطر إدارة ،خضراوي نعٌمة 

 دمحم جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة االلتصادٌة، لعلوما لسم وتموٌل، نمود فرع غٌر منشورة، ماجستٌر مذكرة ،(الجزائري

 .60: ص ،2664 الجزائر، بسكرة،والٌة ب خٌضر
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و كذا ربليلها سبثل جوىر  ،العائد وادلخاطرة و درجتها فادلبادلة بُت و،القرار النهائي ل ربددالعائد و درجة ادلخاطرة 
 .1صحة القرار ادلتخذ بشكل عام و

و / أو تذبذب العائد  اذل ط سلطمتوقعة و غَت غَت ئرتعرض البنك إذل خسا اليةتعٍت: "احتم بنكيةال ادلخاطر -
 .2" معُتادلتوقع على استثمار 

 أرابحأو ربصيل  رضةادلخاطر البنكية أبهنا : "حالة عدم التأكد يف اسًتجاع رؤوس األموال ادلق عريفت وميكن -
 .3مستقبلية متوقعة "

 نك،يف القيمة السوقية للب قلباتتوتعرب عن ال ،مرتبطة بنشاط البنكسلاطر  تعرف أبهنا:" البنكية ادلخاطرف أيضا-
 .4مراحلهامرحلة من  ةيف أي ادلسطرةأي وجود فرصة تنحرف فيها األنشطة عن اخلطط 

اليت قد  توقعةغَت ادل اديةو ادل ادلالية ائقأبن ادلخاطر البنكية ىي مجيع العو  لالقو  ميكن شامل كتعريف وعليو      
عسر يف تلبية  و ،وائدالعحجم مستوى  يفالطويل  أودى القصَت يف ادل ائرخس ووربدث ل البنك، إدارةتواجو 

 .أو جزء منها اماتااللتز 

 مصادر ادلخاطر البنكية :  -3

 علا:و  أساسيُت، نالبنكية إذل مصدري دلخاطرا تعود        

 النظامية )العامة( :  ادلخاطر -أ

ىذا بسبب عدم ، البنكي ظاماشر وعام على النمب بشكلادلتغَتات اذلامة، تؤثر  نجملموعة م طرسلا وىي        
   .5فيها ملتغَتات يصعب التحك تيجةحدوثها ن ابحتماالت لتنبؤعلى ا لقدرةا

                                                           

1
 .03: ص ،2662 األردن، عمان، الطباعة، و والتوزٌع للنشر المٌسر دار ،66ط ،المخاطر إدارة آخرون، و شمٌرينوري موسى  

2
 تمنٌات، - مخاطر - منافسة الثالثة األلفٌة فً المصرفٌة المنظومة حول  الوطنً الملتمى ،فٌها والتحكم البنكٌة رالمخاط إدارة بلعزوز، حسٌن 

 . 60: ص ،2662 جوان 62 و 60 أٌام ،بوالٌة جٌجل، الجزائر جٌجل جامعة

3
 Anne Marie Percie du Sert, Risque et contrôle de risque, Economiça, Paris, 1999, p: 25 .  

4
 .202: ص ،مرجع سبك ذكره شبٌب، آل كامل درٌد 

5
 .602: ص ،2662 عمان، الوراق، مؤسسة ،االئتمانً والتحلٌل المصرفً االئتمان إدارة الزبٌدي، محمود حمزة 
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  )اخلاصة(: يةادلخاطر غري النظام -ب

 ظةو احملف ادلاليةالتنويع يف ادلصادر  خاللمن  اذبنبه ميكنو  للبنك،الداخلية  ابلعمليات بطةوىي سلاطر مرت      
  ستثمارية.اال

 :1يلي افيم صهاعلى نوع وحجم ادلخاطر البنكية، ميكن تلخي ثرتربوالت أ ةوىناك عد       

 السريع من جهة غَتىاوت يميةالتنظ ح، فعدم ثبات اللوائالبنكي النظاميف  يةواإلشراف ةالتنظيمي التغَتات، 
السليم من  البنكيتزام ابلعمل على االل لبنوكا لتشجيعلتجنب ادلخاطر  بنوكجديدة على ال ودوفرض قي

 طر؛ادلخا ونوعمباشر على حجم  لبشك يؤثركل ىذا   خرى،جهة أ

 ألسعار  توارلالتغَت ادل كذلك  و ،الفائدة عارأس اراستقر  مالعوامل اخلارجية أدى إذل عد راستقرا عدم
 بلية؛ادلخاطر ادلستق ةابتكار وخلق أدوات جديدة لتغطي يفجعل البنوك تساىم  عمالت،صرف ال

 ادلقدمة،  ةساىم يف رفع جودة اخلدم اشل لدول،العودلة ادلالية القتصادايت ا ساحاكت بعد ادلنافسة اشتداد
 خاطر؛حجم ادل وتطور تنوع ومع زايدة 

 خالل عمليات  من، ادلعلوماتية وثورةيف اجملال البنكي  اصةخ لعادلعرفها ا ليتا التكنولوجيا التطورات
زادت من امكانية  ... اخل وينااللكًت  لتحويلالبطاقات البنكية وا توخدما ،انتعرب االنًت  بنوكمابُت ال

 ؛التعرض للمخاطر

  دون احلاجة إذل  ائداليت توفر للبنك فرص استثمارية وعو خارج ادليزانية،  جوداتحجم ادلو  تزايد
 .انيةادليز  بنود يفابدلوجودات  فاظاالحت

 :البنكية خاطرادل نواعأ -4

 :2ربديدىا يف األنواع التالية كنعدة سلاطر، مي التجارية البنوك اجوتو           

                                                           

1
 . 62 ،60: ص ص ،سبك ذكره مرجع ،خضراوي نعٌمة 

2
 لطاع فً العاملة التجارٌة البنون على تطبٌمٌة دراسة – السٌولة مخاطر ةإدار فً المالٌة و المحاسبٌة المعلومات دور احالسه، رمضان نصر 

 فلسطٌن، بغزة، اإلسالمٌة جامعة التجارة، كلٌة والتموٌل، المحاسبة لسم والتموٌل، المحاسبة تخصص غٌر منشورة،ماجستٌر  مذكرة ،-غزة

 . 22 ،20: ص ص ،2660
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  :"Credit Risk"ادلخاطر االئتمانية )خماطر القرض(  -4-1

ابلزبون  ةقلظروف عدة متعل ق،تواريخ االستحقا عندقدرة الزبون على الوفاء ابلتزاماتو ذباه البنك  مىي عد      
 وىناك عدة أشكال ،مينح االئتمان يللبنك الذ نتيجةأو  ،والبنك لزبوناب يطربالعامة اليت  ابلظروف أو ،شاطوون

أبخطاء البنك يف  تصلةوكذا ادلخاطر ادل العامة، القتصاديةأو الظروف ا يلوسبو  متىو مرتبط ابلنشاط الذي  مامنها 
وكذا قطاعيا و  ،، كما ميكن التقليل منها من خالل التنويع حسب شرائح القروض...اخل لزبوندراسة ملف ا

 .جغرافيا

 :""Market Risk وقخماطر الس -4-2

 .البنك نشاط علىوبشكل مباشر تؤثر  ىابدور  اليت ،للسوقالظروف العامة  يف اجئةادلف غَتاتللت تعود       

 :"Interest Rate Risk"الفائدة  ارخماطر أسع -4-3

وينتج عن ذلك حدوث خسائر حقيقية  ،لسوق البنكينتيجة تغَت أسعار الفائدة اب الفائدة ربدث سلاطر       
،  تقييم األصول واخلصوم، وىذا العتماد قيمتها وىي ديون على قيمة سعر الفائدة يف السوق إعادةومباشرة عند 

 :1ة على سلاطر سعر الفائدة من خاللدارة البنك شلارسة السيطر ميكن ضمن حدود معينة أن تستطيع ا كما و

 ل بُت ادلوجودات وادلطلوابت من خالل توظيف مصادر التمويل احلساسة لسعر الفائدة التطابق أو التقاب
، فاالثنان سيتغَتان سوية ويف نفس اذباه تغَت أسعار الفائدة يف عر الفائدةيف موجودات حساسة لس

 ؛البنكيالسوق 

  سيعوض  مثال فضتأسعار الفائدة، فلو اطل دراسة اذباهخالل من تكييف زلفظيت ادلوجودات وادلطلوابت
على ما  تفعةأبسعار فائدة اثبتة ومر  ، وحة سابقامن خالل دخول عوائد القروض ادلمنو  اطلفاضهاالبنك 

 .ىي عليو

 

 

                                                           

1
 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر وائل دار ،66ط ،الدولٌة و المحلٌة المصرفٌة العملٌات إدارة الطراد، إبراهٌم إسماعٌل هللا، عبد أمٌن خالد 

 .660ص:  ،2660
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  :"Risk of Transactions"خماطر ادلعامالت  -4-4

ت أي من خالل عملية تبادل العمال ،)بيع وشراء( عملة مقابل أخرى صرف ربدث نتيجة ربرك أسعار       
 .على عكس الطرف اآلخر، وىذا ما يؤثر على أحد الطرفُت بتفاقم اخلسارة األجنبية مقابل العملة الوطنية

 : "Liquidity Risk" سيولةخماطر ال -4-5

 وءبسبب س وناستحقاقها، وقد يك اريخعند تو  األجل َتةقص ابلتزاماتو الوفاءعدم قدرة البنك على  ىي      
شلا يؤدي لعدم التنسيق بُت  ،دلتوسطا القصَت و دىيف ادل السيولة طأو لضعف زبطي ،دلتاحةا لمواردل تقدير وتسيَت

، وكذلك البد ادلال رأسو أزمات أسواق  االقتصاديةتتأثر السيولة ابألزمات  قدوادلطلوابت، كما و  اتادلوجود
أو يف رغبتهم يف  ،دائعهمالطلب على السيولة الناشيئ عن رغبة الزابئن يف سحب جزء من و  للبنك من مواجهة

وكذا النقدية اخلاصة  ،وم على قاعدة االحتياطات اجلزئيةاحلصول على قروض، وعليو فالنظام البنكي ادلعاصر يق
 ابت والطلبات.و دلواجهة ىذه السح

  :"Operational Risk"ادلخاطر التشغيلية  -4-6

، أو السرقة سهوا طأخلادلسجلة ابالقيود ك اردةو  ءمن أخطا ،لبنكا دلوظفي اليوميتكون من خالل العمل       
شبكة االنًتنيت و تعطل عطاب يف احلواسيب أو أية الناذبة عن تقنكذلك منها ادلشاكل و األخطار الو 

 والسرعة الالزمتُت ابلدقةو ، واليت قد تساىم يف عدم القيام ...اخل التيار الكهرابئيانقطاع ، وكذا االتصاالت
 .والبنكية دلاليةدلختلف العمليات ا

  :Legal Risk"" انونيةالق دلخاطرا -4-7

وسلتلف  ،الزابئنىي سلاطر يتعرض ذلا البنك نتيجة قصور يف بعض ادلستندات و الواثئق ادلستلمة من طرف        
    غَت ادلقبولة من  اجلهات القانونية عند االقتضاء. و ،ادلتعاملُت عند طلب قروض أو خدمات مالية

 التجارية كالبنكية يف البنو  ادلخاطرالوقائية لتجنب  األساليب :الثاين ادلطلب

السعي الدائم  ىو ،يف قسم إدارة ادلخاطر و األزمات ابلبنكادلوظف  اهب عاليت يتمت يزاتادل ىممن بُت أ       
 كالبن طبنشا ساساأ طةتبادلتوقعة، وادلر  دلخاطرو الوسائل اليت من شأهنا احلد من حجم ا ،ستباقيةاإل لولاحل إلغلاد

الدائم يف  اوحرصه إدارة البنكحذر هوا ما غلسده ابلتزامات ادلودعُت وحفظها، ف ءمنح القروض و الوفا عمليةيف 
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 وفَتخطار وتتقدير كل األزلاولة مع  ،ادلوارد ادلتاحة تسيَتيف  العالية لكفاءةو التحلي اب ،لرشادةتطبيق أساليب ا
 . 1ذلا الالزمةاحللول 

 ويكون ،على البنك توقعةمن حجم ادلخاطر و آاثرىا السلبية ادل يفوميكن تطبيق بعض األساليب للتخف      
 :2يذلك من خالل ما يل

 يف  البنكيةعملية منح التسهيالت  أخرى، كاالشًتاك مع الغَت يف أطرافاخلطر أو نقلو إذل  توزيع
 ؛الكبَتة ريعادلشا

 ربصيلها؛عملية منح التسهيالت االئتمانية، مع متابعة  يف ةالدقيق طوالشرو  لضوابطا احًتام 

 سلاطر  لتجنب القطاعات،يف مجيع ادليادين و  دلقرضةتنويع عملية توظيف األموال ا سياسةعلى  االعتماد
 ؛للمخاطر ضةتكون عر  قدألنشطة معينة  روضالًتكيز يف منح ق

 ؛البنكيئتمان وضمان عمليات اال ،التأمُت يئاتخدمات ى ملمن رل االستفادة 

 الداخلية ابلبنك؛ قابةالر  ظموتعزيز ن تقوية 

 نكي؛الب جملاليف ا ادلتخصص شريالب صرللعن مرو التكوين ادلست التأىيل 

 قسم إبدارة ادلخاطر ومتابعة  فمع تكلي ودوراي، خاطرادل ماألساليب ادلختلفة يف قياس حج إستخدام
 ية؛االئتمان قراراتال

 ليةادلا تووعملية منحو للقروض يف حدود إمكانيا للبنك، لتمويليةا القدرة ربديد . 

من خالل تطبيقو جملموعة من  ، وىذاكما ولتجنب ادلخاطر يعمل البنك على تعزيز حوكمة األداء ادلارل  
 :3الضوابط، ميكن حصرىا يف النقاط التالية

  تقارير دورية حول الوضع ادلارل ألداء البنك؛اإلدارة لاستالم 
                                                           

1
 .22: ص ،2666 الجزائر، لسنطٌنة،والٌة ب منتوري جامعة ،(تطبٌمات و تمنٌات عملٌات،) التجارٌة البنون فً الوجٌز ،أبو عتروس الحك عبد 

2
 .22 :ص ،رهسبك ذك مرجع ،خضراوي نعٌمة 

3
، مجلة إتحاد المصارف العربٌة)مسؤولٌات أعضاء مجلس اإلدارة(، ممررات لجنة بازل  إطارفؤاد شاكر، الحوكمة الجٌدة فً المصارف فً  

 .626، ص: 2662، أوت 242العدد 
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 والقيام بعملية فحص و مطابقة ،قُتادلدقعمل مع فصل  يات ادلراقبة الدائمة وادلستمرةتفعيل عمل 
 ؛تقاريردلختلف ال

 يف القانون الداخلي مع وجود سياسة واضحة ،التأكد من ضبط سلتلف العمليات ادلالية بشكل سليم 
 اليت قد تعًتض عملو؛ تلف ادلخاطراإلفصاح التام عن سل و ؛تفسح اجملال للمساءلة و احملاسبة ابلبنك

 مع  ،وضع أنظمة مساعدة متطورة الزباذ القرارات و ضبطها، حبيث يتم التأكد من فعاليتها و كفاءهتا
 إعداد تقارير عن ىذه الفحوصات وبشكل دوري؛

 مع احلفاظ على حق  ،وضع نظام ضبط داخلي ذو كفاءة عالية يؤدي إذل رفع التقارير إذل ادلدير التنفيذي
 والتدقيق الداخلي و يف كافة األوقات؛ ،اإلدارة ابلتواصل مع جلنة ادلراقبة رئيس رللس

  اإلدارة  من طرف ،وجلنة التدقيق الداخلي احلساابت مدققُتاالستالم و االطالع وبدقة على تقارير
 و التأكد من سعي ،سلالفة تعليمات الرقابةمدى و و ادلخالفات القانونية  ،ختلف االنتهاكاتدل وتتبعها

  ؛على عدم تكرارىا احلرصمع  لتنفيذ اإلجراءات ادلناسبة دلعاجلتها ادلوظفُت

  يف تصميم و تطبيق  و وجب االعتماد على خرباء ومتخصصُت ،وضع كافة معايَت األمانلسعي اإلدارة
 التقنية ادلتعلقة ابلبنك؛األنظمة  حلماية مجيع األصول ادللموسة و ، وىذاىذه ادلعايَت

 وطلب تقارير حوذلا بشكل مستمر لتجنب عمليات االحتيال؛ ،وبة حول االستثماراتوضع أنظمة مكت 

 ومتابعتها وضبطها بشكل دائم ،التأكد من سلتلف العمليات اخلارجية. 

 يلي: فيمايمكن حصرىا ف، البنكية أما األساليب الوقائية الالزم ازباذىا لتجنب وقوع ادلخاطر       

 :Security الضمان -1

 بنككذلك أداة إثبات حق ال  و ىوطلب القروض من البنك،  دعن قدميوت للمتعاملُت ميكنوسيلة  ىو          
البنك على منح القروض دلتعامل على  إقدام توقفأي ي ،ابلطريقة القانونية اسًتداده ةإذل غاي دميف القرض ادلق

وكيفية قيامو  عهداتو،ادلارل و مدى احًتامو لتمتانة مركزه  يثمن ح نك،ىذا األخَت إذل الب يهالو ي ليتمدى الثقة ا
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 جهةادلو  روضفالق ،1بتلك التعهدات للوفاءاليت يكون على استعداد لتقدميها أتمينا  الضماانتابلوفاء هبا، ومن مث 
ادلتخصصة يف مثل  اتعالية، األمر الذي يدفع ابدلؤسس اطراألجل تنطوي على سل لةلالستثمارات طوي لتمويل

طلب ضماانت  دلتاحةومن بُت اخليارات ا خاطر،ادل جةطرق زبفيف در  عن لبحثمن التمويل إذل اىذا النوع 
 .2قبل الشروع يف عملية التمويل تةقيم عالية وشبو اثب ذات حقيقية

 :3ادلقدمة، ما يلي الضماانتيف  ووما غلب مراعات     

 القانونية  ادلستنداتبنك على كافة ال صولنزاع، مع ح زلل وليس نملكا للزبو  ادلقدميكون الضمان  أن
 ادلؤيدة لذلك؛

 ؛للبنك الئتمانيةا لسياسةمتماشية مع ا ضماانتنوعية ال ونتك أن 

 و أقساطها الدورية؛ ،قدمةتكون الضماانت كافية وشاملة جململ القروض ادل أن 

 ادلقدمة؛ الضماانتوبُت عائد  تسهيالت،صرح بو من البُت ما ي   زنتوا وجود 

 يف اسًتداد  لبنكقدرة ا لىع ثريح بتسهيالت مقابل ضماانت بغرض ادلضاربة، وبشكل يؤ التصر  عدم
 .موالوأ

  :نأنواع الضما -1-2

 :كاأليت  اعل ضماانت،نوعُت من ال ُتالتفريق ب كنومي        

 : شخصية تضماان -1-2-1

أو مقابل إصدار  ،لسمعةبكفالة شخص كامل الصحة و حسن ا اتلديها عدة أشكال ومن أعلها السلفي        
 ،ادلارل للكفيل ركزسالمة ادل لسلفةمنح ا دعن ريف عُت االعتبا ؤخذاألحوال ي هخطاب ضمان بنكي، ويف ىذ

 .1الوفاء ناألصلي م نيتمكن ادلدي دلإذا  السدادومقدرتو على 
                                                           

1
 .662 :ص ،مرجع سبك ذكره جودة، محفوظ رمضان، زٌاد 

2
 .20: ص ،2662 الجزائر، الجامعٌة، طبوعاتالم دٌوان ،60ط ،البنون تمنٌات ،لطرش الطاهر 

3
 التوزٌع و للنشر الكتب عالم ،66ط ،-األموال وغسٌل المصرفً المطاع - الوطنً االلتصاد و المصرفً المطاع السٌسً، حسن الدٌن صالح 

 .06 -24: ص ص ،2660 مصر، الماهرة، والطباعة،
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 : ةضماانت عيني -1-2-2

 :2يلي ماميكن حصرىا في شكالأ بعدة كونوت        

 عقاري  ضمانReal Estate : واليت تعتمد على  ،البنكيمن أكثر الضماانت شيوعا يف القطاع ىو
 رىن العقارات كضمان للقروض.

  ضمان أبوراق جتاريةCommercial Papers وعادة ما تقوم البنوك دبنح تسهيالت مضمونة :
 بكمبياالت.

 ضمان أبوراق مالية Securitiesلسندات، وتعترب من أفضل : ويقصد ىنا ابألوراق ادلالية األسهم وا
 نظرا لسهولة بيعها و تسييلها بسبب تواجد األسواق ادلالية. البنكية،الضماانت لقاء التسهيالت 

  ضمان حبجز مستحقات لدى جهات رمسيةAccrued Remittances عند قيام البنوك دبنح :
ستحقات طالب القرض إذل لقاء قيام اجلهات الرمسية ابالستعداد لتحويل م ،تسهيالت مؤقتة للمقاوالت

 البنك يف حالة عجزه عن الوفاء اباللتزامات ادلقدمة لو.

  ضمان برهن السيارات و اآلالت اإلنشائيةVehicles ,Equiment Lien تقدًن قروض مقابل :
 كاحلفرات و اجلرافات وغَتىا، وادلسجلة لدى مصاحل النقل.  ،رىن معدات نقل و اآلالت إنشائية

  ضمان برهن نقديCash Pledges يف ىذه احلالة يعرض بنك ادلقًتضُت رىن رصيده او رصيد :
 الكفيل لدى البنك مقابل منحة للقرض ادلطلوب.

 وميكن تلخيص أنواع الضماانت العينية يف الشكل التارل :

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

1
 .620: ، صمرجع سبك ذكره، و آخرون المادر عبد نعٌم عال 

2
 (.636-622): ص ،مرجع سبك ذكره الطراد، إبراهٌم إسماعٌل هللا، عبد أمٌن خالد 
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 : أشكال الضماانت العينيةII.10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ق.من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سب :ادلرجع

 :الضمان خصائص -1-3

ادلتعامل أو  امىو قي واألكيد لوحيدفالضمان ا ت؛على الضماان اأن ال يعتمد البنك اعتمادا رئيس غلب       
للزبون،  اجليدة الدراسة ، وأييت ىذا من خاللاالستحقاق احملددة خيف تواري قساطوالقرض و أ يمةالزبون بتسديد ق

 :1يلي الضماانت، ما اتتمتع هبغلب أن الدراسة، ومن اخلصائص اليت والضماانت ما ىي إال مكمل ذلذه 

 ت؛أن تكون قيمتها السوقية أعلى من قيمة التسهيال 

 بيعا من العقارات؛ و أسرع أسهل يةفالبضاعة و األوراق ادلال ؛سهولة بيعها 

 ابلسداد يف التواريخ احملددة؛ اإلخالليف حالة  هبا رفالبنك احلق يف التص طىأن يع 

 قارات؛العقاري يف حالة الع لرىنن موثقة ابو أن تك 

                                                           

1
 .206: ص ،2663 مصر، الماهرة، التورٌدات، و للتسوٌك المتحدة العربٌة الشركة ،البنون إدارة ،جبر هشام 

 

 الضماانت العينية

 ضمان عقاري

 ضمان حبجز مستحقات لدى جهاز رمسي ضمان رىن السيارات واآلالت اإلنشائية

 ضمان أبوراق مالية ضمان برىن نقدي

 اريةضمان أبوراق ذب
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 أبمر من البنك  هاعن اإلفراجو أن يتم  للتسهيالت، ماانض ضاعةالب الةيف ح وميةأن ربفظ يف سلازن عم
 ابلتدرج؛و 

 ظهر لصاحلو.و أن ت   ماان،ادلقدمة ابعتبارىا ض ياالتابلكمب البنك ػلتفظ أن 

 :البنكية ادلخاطرلتغطية  تجات ادلالية ادلستحدثة()ادلن مالية جديدة دواتاستحداث أ -2

وبتطور  ة،ادلتوقع خاطرللتقليل من حجم ادل باعهاإت البنكالواجب على  اليبمن بُت األس التغطية عتربت       
 ادلستقبلية. دوادلبادلة، والعقو  للخيارمن عقود  اليةظهر مصطلح ادلشتقات ادل يةادلال عامالتادل

 ادلالية:  تقاتدلشأنواع ا -2-1

 :إذل عدة أشكال، ميكن اختصارىا فيما يليادلشتقات ادلالية  تنقسم       

 :Option Market عقود اخليار -2-1-1

أو  التعاقدشيئ معُت بسعر معُت )سعر  اءىي عقد ميثل حقا للمشًتي )وليس التزاما( يف بيع أو شر        
غ زلدد يدفعو مشًتي العقد، يسمى عالوة الصفقة الشرطية خالل فًتة زمنية زلددة، مقابل مبل (ارسةادلم

(Options Premiumوىذا ادلبلغ غَت قابل لالسًتداد سواء نفذ ادلشًتي حقو أو دل ينفذه ،)1. 

 :Swap Market عقود ادلبادلة -2-0-2

، وترتبط ىذه ىو اتقاف بُت طرفُت أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خالل فًتة مستقبلية       
مبادالت األسعار  :التدفقات عادة أبداة دين أو بقيمة عمالت أجنبية، لذلك يوجد نوعان لعقود ادلبادة علا

(Interst Rate Swap) 2 و مبادالت العملة
(Currency Swap). 

 

                                                           

1
 ،(2002-2002) المالٌة لألوراق عمان سوق دراسة – االلتصادي النمو على أثرها و المالٌة األوراق أسواق دور تفعٌل خزان، الحفٌظ عبد 

 جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة االلتصادٌة، العلوم لسم وبورصات، مالٌة أسواق تخصص غٌر منشورة، رٌستماج مذكرة

 .06: ص ،2660 الجزائر، بسكرة،والٌة ب خٌضر دمحم

2
 البنون سلسلة التوزٌع، و والنشر للطباعة الجامعٌة الدار ،-المحاسبة المخاطر، إدارة المفاهٌم، - لٌةالما المشتمات حماد، العال عبد طارق 

 .260: ص ،2666 مصر، االسكندرٌة، الخامس، الجزء ،(معاصرة لضاٌا) التجارٌة



 التجارية البنوك يف السيولة خماطر إلدارة النظري اإلطار                                        الثاين الفصل

 

22 

 

 : Futures Market ادلستقبلية  لعقودا -2-1-3

وبتحديد السعر يف اتريخ معروف مستقبال، وزبتلف األسواق  ،ةلشراء أو بيع منتجات زلدد مىو ميثل التزا       
األخَت يتم فيو استالم السلعة يف نفس اتريخ  هادلستقبلية عن األسواق الفورية من انحية استالم السلعة، كون ىذ

  .1الصفقة، أما يف العقود ادلستقبلية فيكون التسليم يف اتريخ مستقبلي و زلدد سلفا

 :ادلالية دلشتقاتعقود اب تعاملونادل -2-2

 :2ميكن تقسيم ادلتعاملون بعقود ادلشتقات إذل ثالث أشكال، ىي كالتارل        

 : Hedgersادلتحوطون  -2-2-1

وادلشتقات ىي  ا،قد يتعرضون ذل ليتا خاطرادل مبتقليل حج مهتت ليتوادلؤسسات ا ادلتعاملُتفئة من  ىم       
 .ئجال تضمن ربسُت النتا اكنهالتأكد، ول رجةوسيلة لتحسُت د

 :Speculators ضاربونادل -2-2-2

 ادلشتقات حملاولة ربقيق الكسب ونعلى ربرك األسعار مستقبال ضلو االرتفاع، فهم يستخدم راىنونادل ىم       
 .بناءا على توقعات بتحصيل الفرق بُت األسعار احلالية وادلستقبلية )ادلتوقعة حسبهم(

 :Arbitrageurs راجحونادل -2-2-3

ويف أسواق سلتلفة، فيقوم ابلشراء من  تجاتنفس ادلن سعاربُت أ روقاتنشاطهم يف حالة وجود ف يكون        
 .ةادلرتفع سعاراأل تمنخفضة السعر وإعادة بيعها يف األسواق ذا سواقاأل

 

 

 
                                                           

1
 العلوم لسم ،وإدارٌة التصادٌة أبحاث لةمج الزراعٌة، األسواق فً السعر مخاطر لتسٌٌر كوسٌلة المستمبلٌة العمود طاهري، الزهراء فاطمة 

 .622: ص ،2664، 62 العدد الجزائر، بسكرة،والٌة ب خٌضر دمحم جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة االلتصادٌة،

2
 .63: ص ،مرجع سبك ذكره حماد، العال عبد طارق 
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 التوريق : -3

يعٍت يتم ربويل  لتداول،أوراق مالية تطرح لإذل  البنكيةالتوريق على أنو :"عملية ربويل القروض  طارق طو يعرف -
األوراق ادلالية(،  او البنك إذل مقرضُت آخرين )مشًتو ديون الشركات أو اذليئات ادلقًتضة من ادلقرض األساسي وى

 .1وىو ما يطلق عليو التمرير ادلارل"

 ادلعدالت ربقيق على امساعدهت خالل من للبنوك، التمويلي األداء مقدرة رفع يف التوريق يساىم كما       
 يف ادلال رأس بند إذل الديون تلك بتحويل وىذا الدولية، ابزل جلان دلعايَت وفقا ادلال رأس لكفاية ادلستهدفة

 .القطاعات من عريضة قاعدة على االئتمان سلاطر توزيع أيضا يتيح كما ،2ميزانيتها

 ادلخاطر يف البنوك التجارية حتليل ادلطلب الثالث:

 و ،تلخص أىم اخلطوات الرئيسية لتحديد مؤشرات قياس ادلخاطر يف البنوك التجارية يف ثالث مستوايتت      
، وبعدىا ابستعمال مقاييس التحليل ادلارل أو أساليب القياس الكمية ادلختلفة ىي ضبط القوائم ادلالية مث ربليلها

 يلي: اييس ادلخاطرة الالزمة لكل عملية، وميكن تلخيصها فيماربديد مق

 :يف البنوك التجارية القوائم ادلالية -1

 تتمثل القوائم ادلالية يف البنوك التجارية يف ادليزانية و قائمة الدخل.      

 ميزانية البنك التجاري: -1-1

، وىذه األخَتة بدوىا تنقسم )ادلوارد( واخلصوم )االستخدامات( وتتكون ميزانية البنك من جانيب األصول     
 : 3سام، ىي كالتارللثالث أق

 قسم يصف العمليات غَت ادلالية للقرض و التوظيفات للوحدات االقتصادية؛ 

                                                           

1
 .602: ص ،2666 مصر، االسكندرٌة، الكتب، ارد ،المصرفٌة المعلومات ونظم البنون إدارة طه، طارق 

2
 الدولً الملتمى فعالٌات ضمن مداخلة ،الجزائر فً البورصة وتطوٌر التموٌل فً مستحدثة مالٌة كأداة التورٌك دور ،مدانً أحمد ،راتول دمحم 

 أٌام الجزائر، ،بوالٌة بسكرة بسكرة جامعة ،- مٌةالنا والدول الجزائر حالة دراسة -المؤسسات و االلتصادٌات على أثرها و التموٌل سٌاسات حول

 .66: ص ،2660 نوفمبر 22 و 26

3
 .00-02، ص ص 2666، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، التسٌٌر المصرفً تمنٌات وسٌاسات، بخراز ٌعدل فرٌدة 
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  ؛البنكيقسم يصف النشاطات مابُت البنوك، أي اخلاصة ابلعمليات ادلالية يف السوق 

 ويقوم بوصف سلتلف اخلدمات البنكية. ،قسم يصف عمليات خارج ادليزانية 

 كل ميزانية البنك التجاري، كما يلي:وبصفة عامة ميكن ربديد ش      

 : ميزانية بنك جتاريII .01  اجلدول رقم

 اخلصوم )ادلوارد(  األصول )االستخدامات( 

 أرصدة نقدية جاىزة:-1 

 ىزة خبزائن البنك التجاري؛نقود جا -

 نقود مودعة لدى البنك ادلركزي؛ -

حواالت و أوراق مالية  أرصدة أخرى سائلة )شيكات و -
 التحصيل(ربت 

 حواالت سلصومة: )أذوانت اخلزانة، أوراق ذبارية(. -2

 مستحق على البنوك. -3

أوراق مالية واستثمارية: سندات حكومية وأوراق مالية -4
 أخرى.

 قروض وسلفيات سلتلفة: وبضمان وبدون ضمان.-5

 رأس ادلال ادلدفوع. -1 

 االحتياطي القانوين واخلاص. -2

 مادات دورية مستحقة الدفع .شيكات و حواالت و اعت -3

 .مستحق للبنوك -4

 الودائع: -5

 حكومية وخاصة؛ -

 جارية؛ -

 ألجل؛ -

 إبخطار؛ -

 توفَت. -

 رلموع اخلصوم  رلموع األصول 

 .275، ص: 2005، مصر، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، ، اقتصادايت أسواق ادلال: ضياء رليدادلصدر

ألموال من شق اخلصوم، فهو يعتمد عليها يف شلارسة نشاطو، واخلصوم تتشكل من يث يستمد البنك احب       
أموال ادلودعُت و كذا سلتلف ماية حل كمقياسالذي ميثل   ،رأس مال البنك التأسيسيمصدر غَت رئيسي يتمثل يف 

لنشاط  الرئيسي صدرادل أما و، وسلتلف اذليئات األخرىاالحتياطات األخرى، وأيضا ما على البنك ذباه البنوك 
يعطيها يف و  ،قاىا من عموم اجلمهور وسلتلف ادلتعاملُت االقتصاديُتيتمثل يف جانب الودائع، واليت يتلالبنك 

 من شكل قروض بفوائد دورية، وىنا تظهر القيمة احلقيقة جلانب إدارة خصوم البنك قصد ربقيق أعلى درجات
 . العوائد ادلمكنة
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ثل يف رلموع األصول فكلما زادت نسبة السيولة فيو قلت رحبية البنك، حيث يشمل أما الشق الثاين ادلتم       
 سلتلف األرصدة النقدية ومستحقات على البنوك، وسلتلف القروض والسلفيات ادلقدمة. 

وخبصوص العمليات خارج ادليزانية فهي ليست ابلضرورة أن تتوفر لدى كل بنك، وىي عبارة عن رلموعة       
أي سبثل  ،ت ادللحقة دبيزانية البنك التجاري وال تقيد هبا، وتضم مجيع العمليات ادلستحقة مستقبالمن احلسااب

 وابلتارل فهي تنطوي على خطر كبَت. ،تتحقق مستقبال خارج إدارة البنك أياخلصوم احملتملة، 

التشغيل الفعال  دفهاى ، والبنكيةإدارة ادلوجودات وادلطلوابت  كما يعمل البنك على وضع إسًتاتيجية      
 ،، ابإلضافة إذل التشغيل الديناميكي للمنتجات ادلالية احلديثةلديووالكفء دلصادر و استخدامات األموال 

 موجودات ومطلوابت إلدارة ادلاليةكز اإلسًتاتيجية تتر غلب أن ، ولذلك البنكية ادلتاحة والقدمية وسلتلف اخلدمات
 :1على ما يلي البنك

 ناصر قوة البنك الداخلية )األصول ادلالية قصَتة وطويلة اآلجل وحقوق ادللكيةع وتصنيف ربديد، 
 واخلصوم قصَتة و طويلة اآلجل(؛

 ويف األدوات خارج البنك )األسواق ادلالية، خارج األسواق  ،ربديد فرص االستثمار ادلتاحة من قبل البنك
 ادلالية(؛

 الية ادلستثمر هبا، كتذبذب أسعار الفائدة و حجم ذبنب التهديدات و ادلخاطر ادلالية يف األدوات ادل
 اإلقراض وتغَتات أسعار الصرف؛

 وىذا  ،االستفادة من حركة األسعار يف األسواق ادلالية الداخلية و اخلارجية لتعديل زلفظة األوراق ادلالية
 زايدة العائد وخفض درجة ادلخاطر؛بغرض 

 الطويل و القصَت. ُتلجادلالية للبنك يف األ بناء و إعادة ادلنظومة 

                                                           

1
 .626، ص: مرجع سبك ذكرهدرٌد كامل آل شبٌب،  
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وىي مرحلة  ،ابدلرحلة الثانية إدارة البنكمع إسًتاتيجية إدارة ادلوجودات و ادلطلوابت تقوم  زاةاابدلو  و
إبتباع ، وتكون من خالل كفاءة إدارة ادلوارد يف مجيع ادلستوايت ،ادلسطرة ربقيق أىداف البنك وسياساتو

 :1اخلطوات التالية

  أزمة سيولة بسبب وجود فجوة بُت إمجارل  وىو نشوء ،ذبنب التعثر ادلارلإدارة القروض دبا يكفل
، واليت ابت اذلائلة من الودائعو ادلطلوابت و ادلوجودات ابلبنك، أي اإلدارة الكفئة للقروض لتجنب السح

 كل رأس مال البنك؛تؤدي لتآ

 إدارة األصول الثابتة للبنك؛ 

 واالختيارية اليت يقتطعها البنك دلواجهة سلتلف  إلجباريةادبعٌت االحتياطات  ؛إدارة موقف االحتياطي
 االلتزامات الطارئة؛

  مع ربديد كال من االحتياطات  ،مصادر الطلب عليهاو إدارة السيولة من خالل معرفة مصادر األموال
 ؛تصنيف دلختلف الودائعالقيام  و ،األولية والثانوية

 ات إلدارة مع وضع آلي ،وض و االستثمار يف األوراق ادلاليةوتعتمد على سياسة منح القر  ،إدارة االستثمار
 طويلة اآلجل.ال البنك ديونيةم

  قائمة الدخل للبنوك التجارية: -1-2

قائمة الدخل سبثل صورة حلساب األرابح واخلسائر ابلنسبة للبنك التجاري، فهي تعترب تصنيفا خارجيا         
 .2قائمة مفصلة أولتحقيق التوازن احملاسيب، ويكون يف شكل تقرير  واخلسائر ادلستخدم األرابحلعناصر حساب 

، فشق اإليرادات يتشكل من حساب و ادلصاريفحسايب اإليرادات على مل قائمة الدخل تحيث تش       
، و أيضا فوائد كالقروض و ودائع البنك لدى ادلؤسسات ادلالية األخرى،الفوائد ادلتأتية عن طريق أصول البنك 

، وعموالت أخرى جراء فتح اإلعتمادات ادلستندية وخطاابت صدة الدائنة لدى البنوك احمللية وادلراسلون ابخلارجاألر 

                                                           

1
 .622، ص: السابك نفس المرجع 

2
شركات  -شركات التأمٌن -أسواق األوراق المالٌة -األسواق و المؤسسات المالٌة )بنون تجارٌةد الغفار حنفً، رسمٌة زكً لرٌالص، عب 

 .262، ص: 2660، مصر، اإلسكندرٌة، الدار الجامعٌة، االستثمار(
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سلتلف التعامالت يف اخلدمات ادلقدمة للزابئن يف تسيَت زلفظة  إذل إضافةالضمان يف عمليات التجارة اخلارجية، 
ن و و الدي ،تلف األعباء اليت يدفعها البنك لصاحل ادلودعُتفيضم سل ادلصاريفأما شق  ،1األوراق ادلالية و التجارية

القصَتة والطويلة األجل، إضافة إذل سلتلف ادلصاريف التشغيلية األخرى، و األجور واىتالكات اآلالت وادلباين، 
 . 2ادلسددة لتأمُت الودائع ... اخل وادلبالغ

  اجلدول التارل:عرض لقائمة الدخل يف البنك التجاري يفتقدًن وميكن        

 : قائمة دخل البنك التجاريII.02 اجلدول

 القيمة انـالبي

 النشاط البنكي: إيرادات إمجارل *

 الفوائد والعموالت على التسهيالت البنكية؛ -1

 ادلالية؛ األوراق إيرادات -2

 خطاابت الضمان؛ إصدارادلستندية و  اإلعتماداتعموالت  -3

 اخلدمات البنكية. إيرادات -4

 

  النشاط اجلاري  إيرادات إمجارلاجملموع ميثل 

 مطروحا منو:(  -)

 :البنكيالنشاط  مصاريف إمجارل *

 األجور وادلرتبات؛ -1

 و االدخارية؛ اآلجلةالفوائد على الودائع  -2

 ادلقًتضة؛ األموالالفوائد على  -3

 العامة؛ ادلصاريف -4

 ادلدفوعة؛ اإلغلارات -5

 ادلباين؛و  اآلالتاىتالكات  -6

 

                                                           

1
 .666، ص: سبك ذكرهأحالم بوعبدلً، خلٌل عبد الرزاق، مرجع  

2
 .02ص: ، بك ذكرهس، مرجع خضراوي نعٌمة 
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 سلصص الديون ادلشكوك فيها؛ -7

 ؛أخرىتشغيل  مصاريف -8

    البنكيالنشاط  مصاريف إمجارل – البنكيالنشاط  إيرادات إمجارل= النشاط اجلاري  إيرادات :الناتج ميثل

 األخرى ادلصاريف( -)+( اإليرادات األخرى )

 غَت ادلكررة ادلصاريف (-ادات غَت ادلكررة ))+( اإلير 

 

  الناتج: صايف الدخل قبل الضرائب

  تقدير ضريبة الدخل اإلمجارل

  الناتج: صايف الدخل بعد اقتطاع الضرائب

 .214، ص: ، مرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي، رمسية زكي قرايقص: ادلصدر

، أخرىن مرحلة إذل م الوضعية ادلالية للبنكدلعرفة  للمقارنة يكون التحليل من خالل استخدام النسب ادلالية      
ل تتبع سلتلف ، ويكون ذلك من خالموارده ادلتاحة إدارةيف  كفاءتوادلسطرة، وكذا مستوى   لألىدافومدى ربقيقو 

، والعمل على تقييم درجة ولكل بند على حداو الدخل من سنة ألخرى  ،على قوائم ادليزانيات التغَتات اليت تطرأ
 .1والضعف قصد تداركها ومعاجلتهاوربديد مكامن القوة أدائو عرب الزمن 

 :ةالعائد وادلخاطر  -2

العائد وادلخاطرة مفهومان متالزمان ومتضادان، فال ميكن ربقيق مكاسب دون التعرض حلجم سلاطرة معُت،       
ذلذا تقوم البنوك التجارية بدراسة و تقييم أدائها ابالعتماد على مقاييس العائد  فتفسَت أحدعلا مرتبط ابآلخر،

 .والتالزم بينهما وادلخاطرة

 : العائد -2-1

كما و    ىو ربقيق مستوايت عالية من العوائد مع احملافظة على قاعدة األصول، التجاري ىدف إدارة البنك      
 :2من خالل ما يلييزيد البنك  )عائد( مستوى رحبيةذبدر اإلشارة أن 

                                                           

1
 . 626، ص: 2663، دار النفائس للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، مؤشرات األداء فً البنون اإلسالمٌةإبراهٌم عبد الحلٌم،  

2
 .626، ص: 2660، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، 62، ج -تحلٌل العائد والمخاطرة -تمٌٌم أداء البنون التجارٌةطارق عبد العال حماد،  
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 األصول واخلصوم؛ يف تنويعسياسة ال 

  لى جودة القروض؛عادلستمرة الرقابة 

 التشغيلية للبنك؛ )التكاليف( ادلتابعة و الرقابة على سلتلف ادلصروفات 

 توليد العموالت و إيرادات اخلدمات ادلصرفية للبنك؛ 

 .زلاولة التقليل من حجم الضرائب و تدنيت التكاليف األخرى 

ميكن  أخرى، بعدة نسب مالية الذكر ابإلضافة إذل النسب ادلالية السابقةالبنك  )عائد( قاس رحبيةتكما و        
 تلخيصها يف اجلدول األيت:

 : مقاييس الرحبية للبنك التجاريII.03 اجلدول رقم 

 طريقة احلساب تسمية النسبة جمال القياس

 

 الرحبية

 

 الدخل الصايف / إمجارل األصول العائد على األصول

 ائد / متوسط إمجارل األصولالفو  فإمجارل اإليرادات خبال مساعلة اإليرادات األخرى 

)رلموع كل من توزيعات األرابح النقدية للسهم الواحد +النمو يف سعر السهم ( /  عائد ادلساعلُت
 القيمة السوقية للسهم يف بداية الفًتة

 توزيعات األرابح النقدية ادلعلن عنها للمساعلُت/ صايف الدخل التوزيعات ادلدفوعة

 مكاسب أو خسائر األوراق ادلالية بعد الضرائب /متوسط إمجارل الصول ق ادلاليةمكاسب أو خسائر األورا

 مصروف الفوائد / متوسط االلتزامات ادلولدة للفائدة معدل السداد على األموال

 مصروفات الفوائد ( / متوسط األصول ادلرحبة –)إيرادات الفوائد  ىامش الفائدة الصايف 

 .(671-671) :ص ، صسبق ذكرهمرجع  ،-حتليل العائد وادلخاطرة -تقييم أداء البنوك التجاريةاد، طارق عبد العال مح: ادلصدر

 ادلخاطرة: -2-2

إذل ربديد سلتلف  البنكيةيف البيئة  لف الفاعلُتمع سلت تعاملو يهدف كل بنك من خالل إدارتو دلوارده و        
ها، وكذا إعداد خطط لتجنبها و السيطرة عليها أو التقليل قياسها وتقييم العمل على و ،ادلخاطر زلتملة الوقوع

يف ظل  ومدى سعيو ضلو ربقيق أقصى العوائد ادلمكنة ،، فحجم ادلخاطرة يف الغالب يرتبط بفلسفة البنكمنها
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سبتاز إدارة ادلخاطر على غلب أن و كما ،  ومدى استثماره دلختلف ادلوارد وطبيعة اإلدارة ،مستوى سلاطرة معُت
 :1ما يليفيالبنك بعدة خصائص، ميكن حصرىا أعلها  مستوى

 معظم ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك ىي ادلخاطر ادلالية ابلدرجة األوذل؛ 

  تتنوع ادلخاطر حسب رلال زبصص كل مؤسسة، حبيث تشًتك ادلؤسسات ادلالية واليت من بينها البنوك يف
 الئتمان، سلاطر السيولة؛سلاطر ا : سلاطر السوق،ثالث سلاطر رئيسية تتمثل يف

  مع ربديد حجم اخلسائر  ،ادلخاطر ابلبنك ابلقدرة على التنبؤ دبختلف ادلخاطر إدارةغلب أن سبتاز
ادلمكنة، شلا يقود البنك إذل البحث الدائم للتخلص أو التخفيض من اخلسائر و آاثرىا إذل أدىن حد 

 شلكن؛

  وأجديدة دلواجهتها و ربويلها  واستحداث آليات ،لشىت ادلخاطرادلخاطر البحث عن حلول  إدارةمهمة 
 التحوط منها، وىو ما دفعها إذل التوجو ضلو ادلشتقات ادلالية؛

 فهي تؤثر وتتأثر فيما بينها ابإلغلاب  ،ترتبط وظيفة إدارة ادلخاطر ابلبنك دبختلف الوظائف األخرى فيو
الرتباط إدارة  ، وىذا راجعاه اآلخرينأي التأثَت ادلباشر على حقوق والتزامات البنك ذب ،أو السلب

مراقبة التسيَت و إدارة األصول واخلصوم وظيفة ك ،ابلبنكبوظائف أخرى ارتباطا قواي ومباشرا ادلخاطر 
 .اخل...

نسبة ادلالءة اليت استحدثتها جلنة ابزل لعلى من أعلها  ،ابلبنوك ةب لقياس وتقييم ادلخاطر كما وىناك عدة نس
تستخدم ىذه ، حبيث لرصيد الصايف للبنك، دبعٌت الفرق بُت قيمة استعماالتو والتزاماتو تعرب عن اواليت ،01الدولية 

  .ذباه الغَت النسبة لضمان قدرة البنك أو ادلؤسسة ادلالية على الوفاء ابلتزاماهتا

 : 2 التاليةالنسب كما وصلد أيضا و لتقييم حجم ادلخاطرة اليت يواجهها البنك 

                                                           

1
 -عمان  بورصةت التأمٌن األردنٌة المدرجة فً أثر تطبٌك الحاكمٌة المؤسسٌة على استراتٌجٌات إدارة المخاطر فً شركاأمانً عاد مسعود،  

 .20ص:  بدون سنة، ، تخصص محاسبة، جامعة الزرلاء، األردن،غٌر منشورة ، مذكرة ماجستٌر-دراسة مٌدانٌة

2
، مداخلة بالمؤتمر الدولً خاطر المصرفٌة ومنطلك تسٌٌرها فً البنون الجزائرٌة وفك متطلبات لجنة بازلالمأسٌا لاسٌمً، حمزة فٌاللً،  

، ص: 2666دٌسمبر  60 -62، الجزائر، بوالٌة البوٌرة البوٌرة، جامعة األول حول إدارة المخاطر المالٌة وانعكاساتها على التصادٌات دول العالم

60. 
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 : ادلخاطر نسبة تغطية -أ

جراء القروض اليت  الوقوع احملتملة و ادلخاطرعرف بنسبة كوك، وتتمثل يف العالقة بُت األموال اخلاصة ت      
   .%8 بـ، وقد حددت ىذه النسبة البنك مينحها

  نسبة توزيع ادلخاطر: -ب

ادلستفيدين، واليت ال تسمح ىذه النسبة دبعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد أو مع رلموعة من        
  :مثال حدد بنك اجلزائر النسبة التالية ،تتجاوز حد أقصى

 من األموال الصافية اخلاصة ابلبنك. % 25نسبة ادلخاطر الصافية ادلرجحة لكل مستفيد أقل أو تساوي 

  نسبة السيولة -ج
، أي تقيس وم قصَتة األجلاألجل وعناصر اخلصقصَتة  األصول السائلةالعالقة بُت عناصر هنا أب تعرف     

 دبعٌت، قدرة البنك على مواجهة أي طلب على ودائعو بسرعة دون التعرض إذل خسائر نتيجة بيع أصل من أصولو
هتدف من جهة إذل ضمان قدرة البنوك وادلؤسسات ادلالية على الدفع ألصحاب الودائع يف أي حلظة من 

السيولة للبنوك وادلؤسسات ادلالية، حيث تكون ىذه البنوك  سلاطراللحظات، ومن جهة أخرى إذل قياس ومتابعة 
يف الوقت نفسو تقوم  ،لغَتمستعدة لتسديد ديوهنا يف آجال استحقاقها، وضمان قدرهتا على تقدًن القروض ل

، ويتطلب ذلك ضرورة توزيع موارد البنك اللجوء إذل البنك ادلركزي من أجل تصحيح وضعية خزينتهايف  بتجنبها
ألن غاايت السيولة تعزيز ثقة ادلودعُت و الدائنُت يف البنك، و مؤشرا على اإلدارة ، سلتلفة من األصول اععلى أنو 

، كما أن ىناك مبادئ أساسية إلدارة سلاطر السيولة يف البنوك 1اجليدة ألموالو، وأتكيدا لقدرتو على الوفاء ابلتزاماتو
 :2ميكن حصرىا يف النقاط التالية

 ات إدارية ومالية يعكس تطورات أوضاع السيولة ابلبنك؛تطبيق نظم معلوم 

 والتخطيط للحاالت الطارئة؛ ،ربليل احتياجات التمويل واستحقاقات االلتزامات 
                                                           

1
مجلة جامعة األلصى أثر إدارة المخاطر على درجة األمان فً الجهاز المصرفً الفلسطٌنً، ة مصباح مصباح، علً عبد هللا شاهٌن، بهٌ 

 .66، ص: 2666، جوان 66، العدد 62المجلد  لسم المحاسبة، كلٌة التجارة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، فلسطٌن،)سلسلة العلوم اإلنسانٌة(، 

2
( للفترة ABCحالة بنن المؤسسة العربٌة المصرفٌة )–س وتحلٌل مخاطر السٌولة فً البنون التجارٌة خمٌسً لاٌدي، أمٌنة بن خزناجً، لٌا 

، الجزائر، بوالٌة بوعرٌرٌج ، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة برج بوعرٌرٌجمجلة االبتكار والتسوٌك(، 2663-2662)

 .30 -30، ص ص:2660، 60العدد 
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 دبا يف ذلك الًتتيبات )البنود( اليت تقع خارج ادليزانية؛ ،اإلدارة اجليدة للموجودات وااللتزامات 

 احملافظة على مستوى كاف من السيولة؛ 

 قاعدة سبويل متنوعة من حيث مصادر األموال وآجال استحقاقها؛ توفَت 

 تطبيق احلدود الدنيا للسيولة إن وجدت وفقا لسلم االستحقاقات من قبل البنك ادلركزي؛ 

  وطرق التعامل مع الودائع عند األخرىتقلب وتباين الودائع وااللتزامات ربديد وبدقة مدى ،
 ها.وخاصة الودائع الكبَتة من استحقاقها

 و ادلخاطرة: العائدأداء البنك بني كفاءة  -2-3

ومن ادلعلوم أنو كلما زاد  ،بُت مردود وحجم ادلخاطرة ابلبنك يعكس نشاط أداء البنك التفاعل احلاصل       
 رحبيتو و بتعظيمالرفع من أدائو زلاولة  ىو ىدف البنك التجاري يبقى مستوى ادلردودية زاد حجم ادلخاطر، لكن

حقوق ادللكية، من خالل إمجارل ادلوجودات و  العوائدنسبة ادلخاطرة، وقد ػلقق البنك مستوايت عالية من تدنية 
ومثل ىذه العوائد البد أن تقارن حبجم ومستوايت ادلخاطرة اليت يتحملها البنك، فمثال قد ػلقق البنك مستوايت 

غَت أنو يتحقق ذلك يف  يف نوعية اإليرادات، ون التأثَتعالية من العوائد من خالل زبفيض التكاليف العامة بد
و االئتمان و بشكل مباشر وملحوظ،  ،حاالت أخرى مع احتمالية ربمل البنك دلخاطر السيولة و سعر الفائدة

كما قد يتعرض البنك للخسائر، ذلذا البد من ح ادلستقبلية أكثر عرضة للتقلب،  ويف حاالت كهذه ستكون األراب
 .1ادلبادلة بُت العائد وادلخاطرة من خالل ،لكفاءة أداء البنكقييم ربليل عميق وت

 

 

 

  

 
                                                           

1
 .660، ص: سبك ذكرهمرجع  الطراد، إبراهٌم إسماعٌل هللا، عبد مٌنأ خالد 
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 إدارة خماطر السيولة يف البنوك التجاريةكفاءة ادلبحث الثاين:

إن كفاءة إدارة البنك دلوارده تلعب الدور األساسي واجلوىري يف بقاء نشاطو من عدمو، فكفاءة تسيَت      
و قوتو يف حفظ أموال ادلودعُت وغَتىا  ،صورة مسبقة على مقدرتو التمويلية السيولة ادلتاحة للبنك التجاري تعطي

واليت قد تطرأ  ،البنكيمع قدرتو على مواجهة سلتلف الضغوط والتغَتات الطارئة اليت ربدث يف السوق  ،من انحية
من خالل ىذا  اولت الغَت من انحية أخرى، وعليو سنحاعدة سلاطر خاصة يف الشق ادلتعلق ابلوفاء ابلتزام عنها

لًتكيز على إدارة سلاطر اب و و أعليتها يف البنوك التجارية إدارة ادلخاطرقسم طاء مفهوما لإعإبراز و  بحثادل
ودور  ،سلاطر السيولةإدارة سبل تقوية وتعزيز و  )السيولة( كيفية تسيَت ادلوارد ادلتاحةمع التطرق أيضا اذل   ،السيولة

 .حلد منهاوا كفاءة البنوك يف إدارهتا

 و أمهيتها  السيولةخماطر إدارة  وخطواتادلطلب األول: مفهوم 

 :البنوك يف السيولة خماطر إدارة تعريف -1

 : يلي ما ذكر ميكن التعاريف عديد ىناك        

 ، وادلتعلقةالوقوع احملتملة ادلشاكل مجيع يف منهجي بشكل والتفكَت التخطيط عملية :"ىي السيولة سلاطر إدارة -
 ىذه البنك ذبنب أن شأهنا من اليت الالزمة االجراءات ربديد و وبرامج خطط وضع مع بشق السيولة ابلبنك،

 للسيطرة األولية اخلطة وضع على االجراءات ىذه تسمح حبيث ربويلها، على ادلقدرة أو منها احلد أو ،ادلخاطر
 1."ادلخاطر مثل ىذه على

 نشاط تواجو اليت مشاكل العسر يف السيولة سلتلف رلاهبة إذل يهدف املمتك تنظيم :"ىي السيولة سلاطر إدارة -
 قياسو، مث وربليلو اخلطر على التعرف خالل من ىذا ،عوائد ربقيق مع التكاليف أقل و الوسائل أبفضل ،البنك

 2."األنسب الوسيلة اختيار مع مواجهتو وسائل وربديد

                                                           

1
 The Our Community team, An Introduction to Risk Management, Published By:www.Ourcommunity.com.ou, 

, cite visited le: 15/10/2017 at 15:45, p: 02. 

2
 .22: ص ،همرجع سبك ذكر موسى، نوري شمٌري سالم، عزمً أسامة 
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مستمرة من اإلجراءات و األنشطة، و اليت هتدف إذل احلد من رلموعة متكاملة و  :"ىي السيولة اطرسلإدارة  -
التأثَتات السلبية ادلتعددة وادلتداخلة لعوامل اخلطر ادلختلفة على جودة و مسعة، واستمرارية وقيمة ادلنشأة )البنك أو 

 1".ادلؤسسة ادلالية( ومركزىا ادلارل

 ومن ،ادلخاطر إدارة قسم يسمى زلدد قسم يف معُت تنظيم وفق ىي: "عملية تتم ابلبنوك السيولة سلاطر إدارة -
 ويهدف للبنك، العليا االدارة مع وادلباشر الدائم وتعاملو ،اليومية وادليدانية القبلية الرقابة عمليات ىي وسائلو أىم

 السيولة،واليت من بينها سلاطر  ،البنكي ابلعمل الصلة ذات ادلخاطر ومتابعة مراقبةو  قياس إذل ادلخاطر ادارة قسم
 2".منها احلد وسبل يةاالحًتاز  اآلليات واقًتاح عنها التقارير سلتلف وتقدًن

تستند ابألساس على مدى خربة وحنكة  السيولة ابلبنكاطر ميكن القول أن عملية إدارة سلوكتعريف شامل       
ديد موارد البنك بدقة و حدود مع رب ،لكل العمليات ادلالية على مستواهوادلتابعة  اإلشرافو  ،عمل خلية ادلراقبة

ستشرافية اال و اإلحصائيةمع االعتماد على األساليب  ،البنكية، ودراسة معمقة وقبلية للسوق نشاطو ىومستو 
ليات مع وضع كل اآل ،يف حالة تعرض البنك ذلا إدارهتاربويلها و كذا و   ،السيولة اطرلتجنب أو التقليل من سل
 .السيولة تزماالعالجية الالزمة إلدارة أ

و لتسيَت أكثر فعالية دلوارد البنك و تقدًن أفضل اخلدمات و بكفاءة عالية؛ يقوم البنك الكفء بعملية      
 : 3تقسيم األنشطة يف عدة زلاور رئيسية، ىي كالتارل

  وادلسؤوليات لكل قسم و فرع؛ اإلشرافربديد نطاق 

 تبسيط العمل و توحيده؛ 

 عها على األقسام ادلتخصصة؛وتوزي ،تقسيم األنشطة اليومية 

 تدريب وتكوين ادلوظفُت؛ 

                                                           

1
، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، فرع اإلسالمٌةاستخدام تمنٌات الهندسة المالٌة فً إدارة المخاطر فً المصارف دمحم عبد الحمٌد عبد الحً،  

 .62، ص: 2660العلوم المالٌة والمصرفٌة، كلٌة االلتصاد، جامعة حلب، سورٌا، 

2
 ،عربًال النمد صندوق االلتصادٌة، السٌاسات معهد ،62ط ،المخاطر إدارة و البنون على لابةالر فً ومعاصرة أساسٌة أطر الكراسنة، إبراهٌم 

 .04: ص ،2666 ظبً، أبو

3
 .623، ص: مرجع سبك ذكرهزٌاد رمضان، محفوظ جودة،  
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 حصر وضبط دقيق للمهام عند منح الصالحيات؛ 

 .تنسيق العمل بُت سلتلف األقسام 

 يف البنوك التجارية: السيولة اطرخمخطوات إدارة  -2

 :1النقاط التاليةإتباعها، وميكن ربديدىا يف  على البنوك التجارية خطوات غلب السيولة اطرسلدارة إل إن       

  ؛البنكيتعريف اخلطر: وىي اخلطوة األساسية األوذل للتعرف على ادلخاطر ادلتعلقة ابلعمل 

  :يكون ىذا من خالل عملية تصنيفها و ربديد مصادرىا األصلية؛ربليل ادلخاطر 

  :ربديد عنصري اآلاثر النامجة عن تلك ادلخاطر و احتمال حدوثها؛من خالل تقييم ادلخاطر 

 من خالذلا يتم ربديد اآلليات اليت تستخدم للتقليل من ادلخاطر، وىنا تكمن فعالية حكم يف ادلخاطر: الت
 الكفاءة يف عملية تسيَت ادلوارد ادلتاحة للبنك؛

  :تكون ألجل تتبع ادلخاطر أو تشديد التحكم يف ادلخاطر السابقة.الفحص وادلراقبة الدورية 

 :البنوك التجارية يف الشكل التارليف  السيولة اطرسلوميكن تلخيص مراحل خطوات إدارة  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .60: ص ،2663 صر،م الماهرة، جامعة ،والبحوث العلٌا الدراسات تطوٌر مركز ،المخاطر إدارة و تمٌٌم وآخرون، المنعم عبد عاطف 
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 يف البنوك السيولة خماطرخطوات إدارة و : مراحل II.12الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على ما سبق.: ادلرجع

 أبعاد عملية إدارة خماطر السيولة ابلبنوك التجارية -3

 :1أبعاد أساسية ىييف ثالث  ،دارة ادلخاطر عامة و إدارة سلاطر السيولة خاصةميكن حصر أبعاد عملية إ            

 اإلدارة القبلية )السابقة(البعد األول :  -3-0

تمثل يف قيام البنك بدراسة الفرص و التهديدات اليت ربيط بو يف كل من بيئتو الداخلية واخلارجية، و ت         
السلبيات يف كال البيئتُت، إذل احلد األقصى الذي يستطيع فيو البنك  العمل على زايدة االغلابيات على حساب

 القيام بذلك.

 البعد الثاين :اإلدارة ادلتزامنة  -3-2

ل يف قيام البنك بكافة اإلجراءات اليت من شأهنا تقليل اآلاثر السلبية للمخاطر و التحدايت اليت وقع ثمتت        
ليص اخلسائر اليت ميكن أن تًتتب على ىذا التعرض الفعلي لعوامل اخلطر إذل فيها البنك فعال، دبا يساعد على تق

 حده األدىن.

 
                                                           

1
 .60 -62دمحم عبد الحمٌد عبد الحً، مرجع سبك ذكره، ص ص:  

 اكتشاف وتعريف ادلخاطر

 ربليل ادلخاطر

 

 تقييم ادلخاطر

 

 التحكم يف ادلخاطر من خالل ادلعاجلة

 

 الفحص وادلراقبة الدولية
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 البعد الثالث: اإلدارة البعدية )الالحقة( -3-3

تتمثل يف قيام البنك بدراسة األسباب ادلوضوعية اليت أدت إذل تعرضو للمخاطر، و العمل على إغلاد آليات       
من نقاط ميكن أن  ،خاطر مرة أخرى، أو القدرة على ضبطها و ربجيمها أو ربويلهاربح ول دون تعرضو ذلذه ادل

 يف أذىان زليطو.  مكانتوعزز من قوتو و ت   ،تضعف البنك إذل نقاط قوة لو

 : التجارية يف البنوك السيولة خماطرإدارة  و أهداف أمهية -4

خاصة يف شق ربقيق األمان من  ،األداءيف ربسُت  باشرةوادلالبالغة  األعليةإدارة ادلخاطر يف البنوك  لقسم        
 :1يلي ماوميكن حصرىا في ،خالل توفر السيولة الالزمة للبنك

 األصول حفظا ألموال ادلودعُت والدائنُت؛ محاية 

 لكل نوع من أنواع ادلخاطر؛ نوعيربديد العالج ال 

 أو التحوط؛ لتوزيععلى احلد من اخلسائر من خالل عملية ا العمل 

 نة؛سلتلف اإلجراءات الالزم تطبيقها يف حاالت معي ربديد 

   تجنب، وحصرىا يف قاعدة بياانت ومعلومات لادلخاطرالقيام ابلدراسات الشاملة قبل وبعد حدوث 
 حدوثها مستقبال؛

 ؛جلنة ابزل الدولية قرراتالبنك يف حساب معدل كفاية رأس ادلال وفق م مساعدة 

 يف  سلاطر السيولة، وادلتابعة الداخلية الستيعاب الفعالة ادلالية الرقابةوتشديد أساليب  ةالسيطر  إحكام
 :2من خالل ذلك يكونحبيث  البنك، أنشطةسلتلف 

 ؛زبطيط اسًتاتيجي 

 خطة تنظيمية قبلية زلكمة؛ 
                                                           

، مذكرة (BNAدور نظام التمٌٌم المصرفً فً دعم الرلابة على البنون التجارٌة )دراسة حالة البنن الوطنً الجزائري ، عاشوري صورٌا 1

لوم التجارٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة ، تخصص دراسات مالٌة ومحاسبٌة معممة، لسم العغٌر منشورة رٌستماج

 .01، ص: 3122، الجزائر، بوالٌة سطٌف سطٌف

2
 .266 -644، ص ص: 2666، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 66، طاإلدارة المالٌة والمصرفٌةدمحم عبد الخالك،  
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  ؛ابلبنك و فعالية األداء و مؤشرات سليمة لقياس و تقييم الكفاءة ،معايَت عادلةوضع 

 إعدادىا بصورة منتظمة حسب حدود السلطة وادلسؤولية؛ رلموعة من التقارير يتم 

 و األساليب احملاسبية و اإلدارية؛ ،رلموعة شاملة من النظم 

 ازباذ اخلطوات ادلصححة و العملية ادلناسبة؛ 

 ادلتابعة والتغذية العكسية ابدلعلومات؛ 

 االعتدال يف عملية ادلراقبة؛ 

 دليدانية.مراعاة اجلوانب السلوكية للرقابة ادلالية وا 

 :1كما هتدف إدارة سلاطر السيولة ابلبنوك إذل ربقيق ما يلي    
 وادلستثمرين؛ والدائنُت ادلودعُت، مصاحل حلماية ادلوجودة األصول على احملافظة 
 كالقروض ،هبا أصوذلا ترتبط اليت األعمال أو األنشطة يف سلاطر السيولة على والسيطرة الرقابة إحكام، 

 االستثمار؛ أدوات من وغَتىا ة،االئتماني توالتسهيال السندات
 ؛هتامستواي مجيع وعلى ،ادلخاطر أنواع من نوع لكل النوعي العالج ربديد 
 من أو ،الفورية الرقابة خالل من وأتمينها ،شلكن حد أدىن إذل ليلهاقوت اخلسائر من احلد على العمل 

 ادلخاطر؛ إدارةقسم   ومدير ،البنك ةإدار  ذلك إذل انتهت ما إذا خارجية جهات إذل ربويلها خالل
 األحداث على للرقابة ،السيولة دبخاطر يتعلق فيما اهب القيام يتعُت اليت واإلجراءات التصرفات ربديد 

 اخلسائر؛ على والسيطرة
 ىذه مثل تكرار أو حدوثها، دفع إذل منع بغرض وذلك ا،حدوثه بعد أو اخلسائر قبل الدراسات إعداد 

 ؛األزمات
 على الدائمة توقدرا حبماية وادلستثمرين، والدائنُت ادلودعُت، لدى ادلناسبة الثقة بتوفَت البنك صورة محاية 

 .ربقيقها عدم أو األرابح تقلص إذل تؤدي و، اليت قد تنجم يةعرضال سائراخل رغم األرابح توليد
                                                           

1
كلٌة العلوم االلتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر،  ،الباحث مجلة ، المالٌة المعامالت فً لمخاطرا إدارة استراتٌجٌاتبلعزوز بن علً،  

 .022، ص: 2666 ،62 العدد الجزائر، ورللة،بوالٌة  مرباح لاصدي جامعة
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 :أسباب خماطر السيولة يف البنوك التجارية -5
 :1العادية حلدوث سلاطر السيولة ابلبنوك التجارية يف النقاط التالية ميكن تلخيص أىم األسباب       
 ابألخص و ،السحب حاالت ازدايدحيث أن  ،ادلتداولة األصول تسييل صعوبة دبدى تتعلق أسباب 

 ،االلتزامات بتلك وفاء الدفًتية قيمتها من أقل بقيمة أصولو بعض لتسييل البنك يدفع شلا الكبَتة للمبالغ
 ؛الفوري التسييل ىذا على إلجباره رحبيتو على يؤثر شلا
 سحب طلبات ازدايد عند دبعٌت، جانب االلتزاماتفاألول من خالل  ،ادليزانية نطاق انيبجب تتعلق أسباب 

 بتكلفة لالقًتاض يلزمو شلا الضخمة النقدية لتوفَت حلاجتو ذلك من البنك يضطر فقد ،ألرصدهتم ادلودعُت
جانب ، والثاين من خالل كالسندات ادلالية األوراق من مزيد إلصدار أو ى،األخر  البنوك من إضافية

 الزبون قيام دبجرد واليت، ادليزانية خارج تتم اليت والضمان االعتماد خطاابت خدمة أن حيث ،األصول
 كالبن دفع يف تتسبب اليت السيولة، سلاطر فتنشأ زانيةابدلي تظهر فعلية لقروض تتحول دبوجبها ابالقًتاض

 ؛ السيولة لتوفَت الواجبة قيمتها من أقل بقيمة ألصولو القهري للبيع
 قصَتة الودائع استحقاق تواريخ مناسبة عدم من خالل ،قاالستحقاق تواريخ ابختالف تتعلق أسباب 

 ؛ للبنك ادلستحقة األجل طويلة القروض ربصيل لتواريخ األجل
 للبنك اخلارجة والتدفقات الداخلة التدفقات بُت التوازن بعدم تتعلق أسباب . 

 :التجارية البنوك يف السيولة خماطر حدة تزايد أسباب -6
 :2التالية النقاط يف التجارية البنوك يف السيولة اطرسل تزايد أسباب أىم تلخيص ميكن      

 قيقلتح ،ادلخاطرة ضلو ادليل إذل وشجعها البنوك بعض دفع شلا ،حدهتا وزايدة التنافسية الضغوط ارتفاع 
 ؛البنكي السوق يف شلكنة حصة أكرب وكسب عائد أقصى

 شلا ،ادلالية األسواق يف االستثمار ذلإ التقليدية األعمال من وربوذلا ،ادليزانية خارج البنوك نشاطات توسع 
 والتضخم؛ الصرف أسعار تقلبات دلخاطر ابإلضافة سيولة، دلخاطر تعرضها إذل أدى

                                                           

1
 .23حالسه، مرجع سبك ذكره، ص: انصر رمضان  

2
 .62: ص ،سبك ذكره مرجع فٌاللً، حمزة لاسٌمً، آسٌا 
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 التحرر نتيجة وىذا األخَتة، السنوات يف الدولية البنكية الساحة عرفتها اليت الكبَتة اذليكلية التغَتات 
 احمللية؛ سواقاأل انفتاح و ادلالية والعودلة

 زلل تكن دل سابقا اليتو  ،ادلخاطر أنواع من العديد لتضم التجارية البنوك تواجو اليت ادلخاطر وتنوع تطور 
 ؛ابإلضافة إذل سبازجها اىتمام

 للبنوك الرمسية ادلواقع و احلساابت كقرصنة ،البنكي العمل يف السلبية اآلاثر بعض لو يالتكنولوج التطور، 
 .ادلختلفة االلكًتونية التحايل أنواع و

 أسباب صعوبة إدارة خماطر السيولة: -7

 التأكد معد أعلها، متعددة ألسباب البنوكات إدار  تواجو اليت الصعبة ادلهام من السيولة سلاطر إدارة تعترب        
 ا،عليه سيطرة للبنك ليس خارجية أحداث على تعتمد قد اليت االلتزامات لتغطية ،ادلستقبلية النقدية التدفقات من

 حدث بدء عند السيولة مشاكل تفاقم وسرعة ة،االقتصادي تاألزما ظروف يف خاصة ابدلستقبل التنبؤ يف والصعوبة
 وضع معاجلة يكون ما عادة زمنية نقطة ىناك أن كما ،ديول سيولة مشكلو بوجود منو يستدل البنك يف معُت

 سلاطرتسيَت  اعتماد إذل ابإلضافة ،كالبن إفالس إذل يؤدي قد الذي األمر ،مستحيال النقطة ىذه بعد السيولة
 .1كفاية رأس ادلال  على السيولة

 يف البنوك التجارية مفهوم السيولة و إدارهتا :الثاينادلطلب 

 : (liquidity) السيولة مفهوم -1

وبدون  ةل إذل نقد سائل بسرعاألص ربويلىي النقدي، أما يف معناىا التقٍت  ٍتمعناىا ادلطلق تع يف :"ةالسيول -
 ديةنسيب يعرب عن العالقة بُت النق ممفهو  تعتربدلواجهة االلتزامات يف غضون فًتة قصَتة، ومن مث فالسيولة  ،خسارة

 2."هبا اءالوف بادلطلو  لتزاماتوبدون خسائر وبُت اال ،و األصول سهلة التحول إذل نقدية

                                                           

1
إدارة مخاطر السٌولة فً البنون العاملة فً األردن ) مدى تطبٌك أفضل الممارسات فً إدارة مخاطر السٌولة فً البنون عدنان شاهر األعرج،  

، ص: 3121، 30المحاسبٌة والمالٌة بجامعة بغداد، العراق، العدد المعهد العالً للدراسات  ،، مجلة بغداد للعلوم االلتصادٌة(العاملة فً األردن 

662. 

2
 - المصرفً المطاع فً المال رأس كفاٌة على أثرها بٌان مع النمدي التدفك كشف باستخدام السٌولة لمخاطر تحلٌلٌة دراسة أحمد، رؤوف نضال 

 .062: ص ،2660 ،00، العدد العراق بغداد، جامعة ،الجامعة االلتصادٌة للعلوم بغداد كلٌة مجلة ،-الرافدٌن مصرف فً تطبٌمٌة دراسة
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 خزائن يف ادلوجودة النقود فهي النقدية السيولة أماف ،النقدية وشبو النقدية السيولة على السيولة تشتمل" أيضا -
 جاريةالت واألوراق ،والودائع ألجل األخرى البنوك ىولد ادلركزي البنك لدى الودائعأما شبو النقدية فهي  ،البنك

 اليت والسنداتاألسهم  وكذلك ،، إضافة إذل سندات اخلزانة العموميةأتجيل دون ربصيلها كالبن يستطيع اليت
 .1"بيعها البنك يستطيع

 الحتفاظا لبشكل فوري، من خال تواالتزامالبنك على مواجهة كافة  قدرةفتعٍت  ؛البنكي هازأما السيولة يف اجل -
بقيم غَت  ادلوجودات يللتس االضطراردون  ادلوجودات، نبالزايدة يف جا وسبويل ،وتنقدية جاىزة يف خزان ةأبرصد

 .2التكلفة العالية ذاتسبويل  رعادلة أو اللجوء إذل مصاد

 :3كاأليت ىيثالث أبعاد،  وللسيولةكما           

 إذل نقد؛ صلالوقت : وىي السرعة اليت شلكن من خالذلا ربويل األ 

  إعلال؛و قيمة تلك األصول أو احتمالية تقصَت  بوطىادلخاطرة: وىي احتمال 

 ذلك التغيَت. يذتنف لية عميف وجودىااليت البد من  دلالية: وىي التضحيات ا التكلفة 

 بسبب قيود السيولة على عملياتو ،هإذل أن البنك التجاري ال يستطيع تعظيم عوائد اإلشارةذبدر          
بنك ساىرا على سيولتو، فالسيولة ادلرتفعة تعٍت التضحية ابلعائد يف حُت وتعارض األىداف، والبد أن يكون ال

السيولة ادلنخفضة ذبربه على االقًتاض، وقد يفعل ذلك يف ظروف غَت مواتية تتسم ابرتفاع أسعار الفائدة يف 
 .4شلا يعٍت ارتفاع مصروفاتو وتقليل الدخل الصايف البنكي، السوق

 

                                                           

1
 والمصرفٌة للمالٌة الثانً الدولً المؤتمر فعالٌات ضمن ممدمة مداخلة ،اإلسالمٌة المصارف فً السٌولة إدارة الشوٌات، محمود العانً، أسامة 

 .62: ص ،2662 ٌولٌو 06-23 األردن، الوطنٌة، عجلون جامعة األعمال، إدارة كلٌة اإلسالمٌة، المصارف لسم اإلسالمٌة،

2
 ،اإلسالمٌة المالٌة والمؤسسات للمصارف الخامس المؤتمر فعالٌات ضمن مداخلة ،اإلسالمٌة المصارف فً السٌولة إدارة ،الدوٌن المادر عبد 

 .62: ص ،2666 مارس 62،60 سورٌة، اإلسالمً، الدولً سورٌة بنن

3
-2666 بٌن لطر فً العاملة البنون من لعٌنة ممارنة راسةد)  والتملٌدٌة اإلسالمٌة البنون فً السٌولة مخاطر إدارة طبً، عائشة بوعبدلً، أحالم 

 ،63 العدد الجزائر، الوادي،والٌة ب لخضر حمه الشهٌد جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة العلوم كلٌة ،التصادٌة رؤى مجلة ،( 2660

 .662: ص ،2662 جوان

4
 .662، ص: ذكره مرجع سبكخالد أمٌن عبد هللا، إسماعٌل إبراهٌم الطراد،  
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 نظرايت السيولة: -2

 :1ىي كااليت ة،تنقسم نظرايت السيولة إذل ثالث        

 نظرية السيولة الكالسيكية )التقليدية(: -2-1

ابستثناء االحتياطات األولية يف  ،حيث تؤكد ىذه النظرية على ضرورة استخدام أموال البنك التجاري       
قروض و استثمارات  صيغة موجودات مرحبة أتخذ شكل أدوات ائتمان قصَتة األجل، أي توظيف أموال البنك يف

ذات أمد قصَت، وذلك ألن البنوك التجارية تتعامل ابدلعامالت التجارية و النشاطات الصناعية ذات اآلجال 
 القصَتة. 

 نظرية التحول: -2-2

وتشَت ىذه النظرية إذل أن البنوك التجارية تعمل على أساس تدعيم االحتياطات األولية دبوجودات قابلة       
 ل إذل موجودات أخرى أكثر سيولة، أي قابلة للتحويل إذل النقد عند احلاجة إذل األموال، وتعترب ىذه النظريةالتحو 

أي  ،وتتميز ىذه ادلوجودات بقابليتها البيعية العالية ،أن األساس ىو امتالك البنوك التجارية لالحتياطات الثانوية
 امكانية تسييلها يف فًتة وجيزة وبدون خسارة.

 نظرية الدخل ادلتوقع: -2-3

ف األنشطة تستند ىذه النظرية إذل توظيف أموال البنك التجاري أو ادلؤسسة ادلالية بشكل عام يف سلتل       
أي  ،ادلقًتضة البنكيةلذلك فهي تعتمد على الدخل احملقق للمؤسسة ادلالية أو آلجال سلتلفة، و  البنكيةادلالية و 

دبعٌت مقدار و حجم األموال ادلكتسبة، واليت ستمنحها القدرة على تسديد  ،نقدمدى قدرهتا على توليد رلرى ال
ألهنا  ،أقساط القرض يف مواعيد استحقاقو، وىذه النظرية تساىم يف زايدة حجم األرابح احملققة للبنك التجاري

 تستخدم كل األموال ادلتاحة ابستثناء االحتياطات القانونية يف أنشطة استثمارية سلتلفة.

 2أساليب تقدير احتياجات البنك للسيولة:-3

                                                           

1
،األردن ، دار وائل للنشر و التوزٌع60، ط-مدخل كمً و استراتٌجً معاصر –إدارة البنون فالح حسن الحسٌنً، مؤٌد عبد الرحمان الدوري،  

 . 666 -44، ص ص: 2660عمان، 

2
 .233 -230هشام جبر، مرجع سبك ذكره، ص ص :  
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 ىناك عدة طرق لتقدير احتياجات البنك من السيولة، نذكر منها:        

  "Sources and uses of funds approach"أسلوب مصادر األموال و استخداماهتا  -3-1

 اتنخفض كمية القروض اليت مينحهيرتكز ىذا األسلوب على أنو ترتفع سيولة البنك عندما تزداد الودائع و         
يف حالة عدم توافق بُت مصادر " "Liquidity Gapوالعكس، وػلدث للبنك فجوة تسمى فجوة السيولة 

السيولة و استخداماهتا، فعند زايدة مصادر السيولة )زايدة الودائع أو اطلفاض القروض( عن استخدامات السيولة 
، ويف  ""Positive liquidity gap ن لدى البنك فجوة سيولة إغلابية)اطلفاض الودائع أو زايدة القروض( فيكو 

حدوث ويف حالة وبسرعة،  ىذه احلالة وجب على البنك أن يستثمر الفائض من السيولة يف موجودات مرحبة
يعمل البنك على توفَت األموال من مصادر  ""Negative liquidity gapوجود فجوة سيولة سلبية أي العكس 

 ويف األوقات اليت ػلتاجها. لتكاليفمنخفضة ا

 ""The Structure of funds approach أسلوب هيكل األموال-3-2

 حسب احتمال سحبها، وذلك كما يلي: يعتمد ىذا األسلوب على تقسيم الودائع إذل رلموعات       

  ""Hot Moneyاألموال الساخنة  -أ

أو اليت يعتقد مدير السيولة ابلبنك أنو سيتم سحبها خالل الفًتة  ،ىي الودائع ذات احلساسية العالية للفوائد      
( على شكل أموال سائلة رصيدا لدى البنك %95احلالية، وىنا على البنك أن ػلتفظ بنسبة عالية منها )ضلو 

 أو استثمارىا يف أذوانت خزينة و اتفاقيات إعادة الشراء اليت يستطيع ربويلها إذل نقد بسرعة. ،ادلركزي

 "Vulnerable funds" األموال شبه الساخنة -ب

ىي ودائع أحد الزابئن واليت من احملتمل أن يتم سحب جزء منها خالل الفًتة احلالية، وىنا ػلتفظ البنك       
 على شكل موجودات سائلة. %30أي ضلو  ،منها مقبولة بنسبة

 "Stable funds"األموال الثابتة  -ت

يتم سحبها خالل الفًتة احلالية، وعليو ىنا ػلتفظ البنك بنسبة ضئيلة  نتوقع البنك أىي الودائع اليت ال ي      
  .%15أي بنحو يقل عن  ،منها يف شكل أموال سائلة
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 أسلوب مؤشر السيولة: -3-3

يعتمد ىذا األسلوب على بعض من مؤشرات السيولة، كمؤشرات: مركز النقدية و األوراق ادلالية السائلة،        
 األوراق ادلالية ادلرىونة وغَتىا .  ونسبة

 مفهوم إدارة السيولة : -4

ابلربط  ،دنسب من العوائ ىدبا ػلقق أعل التجاري ادلتاحة للبنك للموارداالستثمار األمثل إدارة السيولة ىي:"  -
وااللتزامات مع ادلقدرة على الوفاء بكامل التعهدات  ،بُت مقدار الودائع ادلكتسبة وحجم القروض الواجب منحها

 1".فللتكالي األدىن داحل وعند ،قتهاذباه الدائنُت يف و 

إدارة السيولة تتمثل يف االحتفاظ بنسبة سيولة قانونية من امجارل الودائع لدى السلطات النقدية، ومع توفر قدر -
ادلتوقع من إضايف من السيولة دلواجهة الطلب ادلومسي أو الفعلي على القروض والسلفيات، وكذا السحب غَت 

الصعوبة اليت تنطوي عليها عملية تقدير االحتياجات من السيولة مع ربطها هبدف البنك  الودائع، شلا يبُت مدى
التجاري الرامي لتحقيق عوائد، حبيث تعترب النقدية خبزينة البنك و أذوانت اخلزانة ادلشكل األساسي للسيولة، 

تعترب القروض والسلفيات أقل سيولة من البند السابق، وتشَت بينما  ،لذلك غلب التعرف على تطور ىذا البند
الودائع، إذل مدى استخدام البنك للودائع لتلبية احتياجات الزابئن، وتسمى ىذه /  نسبة القروض والسلفيات

مع ة التوظيف، فكلما ارتفعت ىذه النسبة دلت على كفاءة البنك التجاري يف تلبية القروض اإلضافية، ببنس
توخي احليطة يف عملية منح ىذه القروض، كما أن من الناحية النظرية فمقدار الودائع مساوي حلجم القروض 

، مع التأكيد على ضرورة 2ادلمنوحة لكن عمليا غلب اقتطاع االحتياطات القانونية واخلاصة يف عملية تسيَت السيولة
خالل فًتة زمنية  ، ومن موارد اخلزينة ادلتوفرة)السيولة(  على توليد تدفقات نقدية موجبةكبَتة قدرة  سبتع البنك دب

 :3ويكون ذلك من خالل ،وعند احلاجة من داخل وخارج بنود ادليزانية ،زلددة

  األصول أحدبيع (AS)؛ 
                                                           

1
 محاضرات منشورة، ،اإلسالمٌة المالٌة المؤسسات فً الشراء إعادة اتفالٌة بدائل و السٌولة مخاطر إدارة أدوات الشبٌلً، هللا عبد بن ٌوسف 

 .62: ص سنة، بدون السعودٌة، العربٌة المملكة الرٌاض،المعهد العالً للمضاء، 

2
 .606 -606ص ص: مرجع سبك ذكره،  ،و آخرون عال نعٌم عبد المادر 

3
، كلٌة مجلة االلتصاد والمالٌةلٌب الحدٌثة إلدارة مخاطر السٌولة: مماربة السٌولة المعرضة للخطر، ، األساسلٌم، دمحم خمٌسً بن رجممحسن  

 .00ص: ، 2660، 60العلوم االلتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بوعلً بوالٌة الشلف، الجزائر، العدد 
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 البيع مع إعادة الشراء (REPO)؛ 

 االقًتاض من سوق ما بُت البنوك USF)) . 

 :1وىي ،مراعاهتا يف إدارة سيولتونك كما أن ىناك عدة عوامل لزم على الب       

 دبعٌت أن البنك ذو ادلركز ادلارل الضعيف ينظر إذل زلفظتو من األوراق  ،حجم البنك و قوة مركزه ادلارل
 ادلالية بدال من االعتماد على جانب ادلطلوابت يف عملية توفَت السيولة؛

 السلطات النقدية يعمل على تقييد  ويقصد هبا تصنيف البنك من طرف ،الصناعة اليت ينتمي إليها البنك
حريتو، حيث تقوم السلطات النقدية بتحديد احملفظة االستثمارية لكل بنك، ونسبة موجوداتو السائلة 

 الواجب االحتفاظ هبا، ومصادر القروض القصَتة األجل اليت ميكن استخدامها ألغراض السيولة؛

 تتأثر إدارة السيولة دبدى رغبة إدارة البنك يف ربمل حجم  حبيث ،ادلوازنة أو ادلبادلة بُت العائد و ادلخاطرة
 .معُت من ادلخاطرة

 :  البنكية لسيولةمكوانت ا -5

 :2ميكن حصرىا فيما يلي ليتوا اسية،مكونتها األس معرفةعلى  ألساسإدارة السيولة يعتمد يف ا أمبد إن      

 ىذهوتشمل  ،زة البنك دون أن يكسب منها عائدالنقدية اليت حبو  األصول ىيالقانونية :  االحتياطات -5-1
 االحتياطات ما يلي :

 يف الصندوق؛ جنبيةابلعملة احمللية واأل لنقدا 

 ركزي؛ادل البنكالنقدية لدى  عالودائ 

  خرى؛احمللية األ البنوكلدى  دائعالو 

 األجنبية يف اخلارج. وكالودائع لدى البن 

                                                           

1
 230 ص:، سبك ذكرههشام جبر، مرجع  

2
 .22: ص ،2664 األردن، عمان، التوزٌع، و للنشر صفاء دار ،66ط ،العملٌة التطبٌمات و الوالع المصارف إدارة ،الشمري راشد صادق 
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 اليةاألوراق ادل ملوتش لبنك،تدر عائدا دوراي ل يتوال ،ودات السائلةادلوج تتمثل يفالثانوية :  اتاالحتياط -5-2
قانونيا وأيخذ  دةنسبة زلد ولاأل جزأينوتتكون من  ،بسرعة و أمان لهاييميكن تس اليتو  ،ادلخصومة جاريةوالت

دبثابة  ىوو  ،جاريحبسب سياسة البنك الت وزلددفهو اثنوي  و سندات اخلزينة، أما اجلزء الثاين التشكل حوا
 .اجةعند احل تعملادخار يس

 :ادلتاحة ادلوارديف توظيف  التجارية كو سياسة البن -6

يتميز نشاط البنوك التجارية أبعلية ادلوازنة بُت عوامل أربعة عند قيامو بتخصيص األموال لالستثمارات         
دية للبلد، و لو نظران اذل ىده العوامل يف التنمية االقتصاادلتنوعة، وىي الرحبية و السيولة واألمان و ادلساعلة 

أن البنوك التجارية تعمل على زلاولة ادلوائمة بينها، فال تقوم البنوك  جدانىا متعارضة من حيث األىداف، إذلو 
مع ضمان ويف نفس الوقت قدرا كبَتا من السيولة و  ،استثمارية دون ربقيق قدر  كبَت من الرحبيةالتجارية بعملية 

، وربتاج عملية ادلوائمة بُت ىذه األىداف ادلتعارضة إذل دربديد ىدف االستثمار يف تنمية االقتصا األمان، ومع
مع توفر رؤية سليمة و فاعلية  ،البنكيو العمل داري للبنك بكفاءة عالية وخربة ودراية يف التسيَت إلربلي اجلهاز ا

 .1مبنية على اسًتاتيجيات مسطرة ،السيولة وادلوارد ادلتاحةزبصيص يف ازباذ القرارات يف عملية 

كان لزاما على البنوك القيام بوضع خطة معينة لتوظيف وعليو  إن الودائع تعد أىم موارد البنوك التجارية،         
ىذه ادلوارد لتجنب ادلخاطر، حبيث ربقق السيولة الالزمة والكافية دلواجهة سلتلف االلتزامات وطلبات السحب 

الرحبية و األمان، كما وأتخذ ابالعتبار العديد من العوامل عند رسم خطة زبصيص  مبدئيقيق على الودائع، مع رب
 :2صة ابلبنك ميكن ربديدىا فيما يليوأخرى خا ،مقسمة لعوامل عامة ادلوارد

 مل العامة اليت تؤثر على كل البنوك التجارية:واالع -6-1

 ميكن حصرىا يف النقاط التالية:          

 و االجتماعية و كذا الثقافية اليت تعمل البنوك التجارية يف ظلها؛ ،قتصادية و السياسيةالظروف اال 

  األخرى؛ البنكيةادلنافسة فيما بُت البنوك التجارية، وبُت ادلؤسسات غَت 

                                                           

1
 .006ص:  ،مرجع سبك ذكره جبر،هشام  

2
 .006 -006نفس المرجع السابك، ص ص:  
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 التطور التكنولوجي و تقنيات االتصال؛ 

 درجة تطور السوق النقدي و سوق رأس ادلال؛ 

 االقًتاض يف السوق ادلارل. تزايد عملية اصدار السندات و 

 العوامل اخلاصة اليت تؤثر على كل بنك جتاري على حدى: -6-2

 برزىا يف النقاط التالية:أو ميكن ربديد         

 حجم موارد البنك و تدفقاتو النقدية؛ 

 ظلط سلوك الودائع لدى البنك؛ 

 قوة ادلركز ادلارل للبنك؛ 

 حجم البنك التجاري و مدى تفرعو؛ 

  التنظيمي للبنك؛اذليكل 

 ادلوارد البشرية يف البنك؛ كفاءة 

 العائد على االستثمار ادلطلوب ربقيقو؛ 

 مدى تنوع حجم اخلدمات اليت يعرضها البنك؛ 

 يف البلد ادلوقع اجلغرايف للبنك. 

 : التجارية البنوك يف السيولة خماطر إدارةكفاءة  مفهوم -7

 يف اباللتزامات الوفاء و ادلوجودات يف الزايدة سبويل على البنك ةقدر  السيولة سلاطر إدارةكفاءة ب يقصد        
 التوظيف وبُت والطويل، ادلتوسط األجل يف ادلالية االحتياطات بُت ادلوائمة وتعٍت كما معقولة، بتكلفة و مواعيدىا

 العائد و ،عليها صولاحل تكلفة انحية من ظلطها و البنك يف الودائع طبيعة دراسة يستلزم شلا ادلختلفة، األصول يف
 الفشل الحتماالت التعرض دون يعمل أن البنك كما غلب على،  األخرى التوظيفات يف استخدامها من ادلتحقق
 ىدفو اإلقراض وسياسة ،وتنويعها الودائع جذب سياسة بُت التوفيق زلاولة إن حيث ادلطلوبة، النتائج وضمان
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 زلفظة تسيَت يف رشيدة سياسة على االعتماد مع ،للبنك الالزمة السيولة وتوفَت ادلخاطر وتقليل ،اآلمان ربقيق
 البنوك جعل ،البنوك بُت ادلنافسة اشتداد وكذا البنكية الصناعة تشهده الذي الكبَت التطور ومع ،1ادلالية األوراق
 ،البنكي ملالع واالتصال اإلعالم تكنولوجيا اجتياح و ،األخَتة السنوات يف خاصة ادلخاطر عديد دلواجهة عرضة

 .2منها للحد شرافيةواإل الرقابية اجلهات قبل من سبل و آليات وضع لزم شلا

ذبدر اإلشارة إذل أنو على البنك و بعد ربديده دلخاطر السيولة وقياسها، عليو بوضع ادلعايَت ادلناسبة         
ض البنك لدى شلارستو ألنشطتو لضبطها والتحكم فيها، دبعٌت آخر ذبنب أو زبفيض اخلسائر احملتملة اليت تعًت 

 :3، ويتحقق ذلك من خاللإدارة التكاليف و ادلخاطرأي ربقيق كفاءة يف  ،ادلختلفة

  منتجات معينة؛إنتاج ذبنب الدخول يف أسواق جديدة أو 

 كسقوف االئتمان و التداول و ادلتاجرة، وربديد الصالحيات   ، وضع قيود على بعض األنشطة
 دلختلفة؛وادلسؤوليات اإلدارية ا

 .إلغاء أتثَت ادلخاطر من خالل أسلوب التأمُت 

 ادلعرفة البنوك إدارة على وجب وىنا ،االئتمان و ادلخاطر بُت توءم جودو  البنوك خرباء معظم يعتقد         
 إدارة و دبتابعة خاص قسم أو خلية تنصيب خالل من الالزم الضماانت حجم وربديد ،للزابئن الدقيقة والدراية

 القانون احًتام واجب تكريس احلرص على مع ،العالجية اإلدارة و االحًتازية اإلدارة أسلويب يطبق حيث ،اطرادلخ
 ادلركزي للبنك اجلوىري الدور لعب مع ،جهة من البنوك يف التشغيلية اءةالكف مكانة تربز وىنا البنكي، العمل يف
 .4أخرى جهة من عموما البنوك أداء ضبط و ،لتوجيهيةا و التنظيمية اللوائح إصدار و الرقابة عمليات تشديد يف

                                                           

1
 العلوم كلٌة ،-التحدٌات و الوالع-االلتصادٌة والتحوالت المصرفٌة المنظومة ملتمى ،المصرفً المطاع فً األداء كفاءة تمٌم خالص، صالح 

 .030: ص ،2660 دٌسمبر 60،62 الجزائر، الشلف،والٌة ب بوعلً بن حسٌبة جامعة التسٌٌر، وعلوم والتجارٌة االلتصادٌة

2
 .002: ص ،مرجع سبك ذكره ،علً بن بلعزوز 

3
، مذكرة -دراسة تطبٌمٌة على المصارف التجارٌة الفلسطٌنٌة  -ة السٌولة المصرفٌة و أثرها فً العائد و المخاطرسرٌن سمٌح أبو رحمة،  

 .03ص: ، 2664ماجستٌر غٌر منشورة، لسم إدارة األعمال، كلٌة التجارة، الجامعة اإلسالمٌة بغزة، فلسطٌن، 

4
 البنن ،إسالمٌة و التصادٌة اتدراس مجلة بازل، معاٌٌر ضل فً اإلسالمٌة الصٌرفة فً المخاطر إدارة ،بن حبٌب الرزاق عبد ،طهراوي أسماء 

 .06: ص ،2660 ،66 العدد ،64 المجلد السعودٌة، العربٌة المملكة ،للتنمٌة اإلسالمً
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كما وقد تكون سلاطر السيولة كبَتة يف البنوك ادلتخصصة يف نشاطات األموال االلكًتونية، إذا دل تستطع           
التأكد من كفاية األرصدة لتغطية التسديد يف أي وقت زلدد، إضافة إذل ذلك قد يؤدي إذل سلاطر السمعة و 

أعلها السحب أو اإلضافة إذل  ،على الرحبية، وميكن قياس و إدارة سيولة البنك من خالل وسائل متعددة التأثَت
أو اإلقراض و االقًتاض من البنوك األخرى و االقًتاض من البنك ادلركزي، خاصة إذا   ،الرصيد لدى البنك ادلركزي

االحتياجات ادلومسية أو مواجهة حاالت  أو ،كان النقص يف السيولة هبدف مواجهة عجز االحتياطي القانوين
ة، وميكن مواجهة ىذا االشكال كذلك بتخفيض أو زايدة حجم االستثمار يف القروض و بيع أو شراء ئطار 

 .1األوراق ادلالية يف سوق رأس ادلال

 سيولة البنك :تسيري كفاءة اإلدارة اإلسرتاتيجية ل  -8

أبعمال معينة قصد الوصول لغاايت مسطرة سلفا وبكفاءة تسيَتية  ىي سلتلف اإلجراءات الالزمة للقيام         
، وتوجيهها و استخدامها وتنميتها ،من خالل عملية ضبط دقيق وزبصيص دلختلف ادلوارد ادلتاحة ابلبنك ،عالية

، فهذه للبنك ادلالية األنشطة إطارضمن  ابإلسًتاتيجية اإلدارةوعليو يتضح أنو من الضروري تطبيق سياسة 
وىو ما يتطلب األداء  ،و كذا األداء ادلارل للبنك ،لسياسة تعتمد على ربديد التوجو و التخطيط طويل ادلدىا

، فكفاءة وتسيَت السيولة ادلعتمدة يف عملية توظيف موارد البنك لإلسًتاتيجيةتقييم ادلستمر للالكفء والفعال 
 :2ذكر منها ما يلياإلسًتاتيجية للسيولة ابلبنك ربقق عديد ادلزااي ن ةاإلدار 

  فكري مشورل و أساسي للبنك، و أيضا يف تكوين و تقييم األىداف و اخلطط  إطارتساىم يف بلورة
 السيولة؛ إدارةوالربامج ادلطبقة يف 

  اليت يعمل فيها  البنكيةأو التغَتات احملتملة يف البيئة  اإلسًتاتيجيةتساعد يف توقع العديد من القضااي
 اغة االسًتاتيجيات الالزمة للتعامل مع ىذا التغَت خاصة يف رلال ضبط السيولة؛البنك، وابلتارل صي

  تساىم بشكل مباشر يف زبصيص ادلوارد ادلالية على أوجو االستخدامات ادلتعددة لألنشطة ادلختلفة يف
أولوية  البنك، حيث ميكن توقع التكلفة والعائد الناجم عن البدائل االستثمارية ادلتاحة، وابلتارل ربديد

                                                           

1
 .200-202: ص ، صسبك ذكرهدرٌد كامل آل شبٌب، مرجع  

2
 .20 -22، ص ص: مرجع سبك ذكرهفالح حسن الحسٌنً، مؤٌد عبد الرحمان الدوري،  
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األىداف ادلتعددة و ادلتداخلة، و من مث ازباذ القرارات الالزمة و توجيو ادلوارد على تلك األىداف ذات 
 وبذلك ربقيق كفاءة يف توجيو وتسيَت ادلوارد ادلتاحة؛ ،األعلية الكبَتة

  ربقق  فإهنالك و التنفيذية، وبذ اإلداريةتساىم يف توجيو و تكامل األنشطة  اإلسًتاتيجية اإلدارةكفاءة
ومنع ظهور التعارض بُت أىداف  األىداف، كما وتساىم يف ربقيق تكامل البنكي النظرة الشمولية للعمل

ربسُت كل الطاقات  إذلأو الًتكيز عليها بدال من األىداف العامة، كما تسعى  ،الوحدات الفرعية للبنك
 صلاز األىداف التنظيمية؛ال ادلوجهة

  السعي للتكيف معها البنك وفاعليتها، ومن مث  أنشطةتغَتات البيئية ادلؤثرة يف كتشاف وربديد ادلابتسمح
خاصة تلك اليت تتعلق ابلبيئة الداخلية و التنافسية، وابلتارل ربكم كبَت يف  ،جزء منها أو السيطرة على

 سيولة البنك مع تقليل حجم ادلخاطر اليت يواجهها؛

  مع ربديد  ،ديد الفرص االستثمارية و االقراضية و االئتمانيةمن رب اإلسًتاتيجيةسبكن كفاءة اإلدارة
، وذلك لتقليل آاثر ادلخاطر البيئية ابالستناد البنكيةاجملاالت اليت ميكن أن زبدم فيها سلتلف اخلدمات 

 على القوة الداخلية للبنك؛

 كامل لتساىم يف النهاية وكذا الت ،تؤدي إذل ربقيق الفاعلية و األداء األفضل من خالل التعاون و التفاعل
 ؛للمساعلة يف رفع رحبية البنك و اقتناص الفرص و استثمارىا ،يف حل ومواجهة سلتلف ادلخاطر وادلشاكل

  حبيث يتم توضيح ، البنكيةتتيح للبنك قدرة عالية على االتصال ابجملموعات ادلختلفة داخل البيئة ادلالية و
 خاطر ادلختلفة اليت يعمل فيها؛صورة البنك أمام اجملموعات و ادلصاحل وادل

  يف تنمية ادلهارات الفكرية و التحليلية و التنفيذية للمدراء على كافة  اإلسًتاتيجية اإلدارةتساىم كفاءة
الزمٍت  اإلطاروضمن  ،ادلستوايت اإلدارية، كما أهنا تلعب دورا واضحا يف تزويدىم ابدلعلومات الالزمة

تساىم يف ربقيق سرعة ودقة يف عملية ازباذ  فإهناة السليمة، وبذلك ادلطلوب الزباذ القرارات ادلالي
 ؛خاصة ما تعلق منها بسياسات إدارة موارد البنك ،القرارات

 ضمن البنك. اإلبداعشلا يعٍت زايدة االبتكار و  ،التشجيع على بلورة و تكوين األفكار ادلتطورة 
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اليت تساىم بشكل مباشر يف عملية كفاءة زبصص  اتيجيةاإلسًت ميكن ربديد ادلستوايت األربعة لإلدارة        
 ادلوارد ابلبنك يف ادلخطط التارل:

 اإلسرتاتيجيةاألربعة لإلدارة  منوذج :II.03  الشكل رقم

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 .22، ص سبق ذكره: فالح حسن احلسيٍت، مؤيد عبد الرمحان الدوري، مرجع ادلصدر

 تسيَتاليف عملية  على البنوك تبٍت أىداف تطبيق اإلدارة ابجلودة وجب قصد ربقيق كفاءة يف التسيَت         
 :1ميكن تلخيصها فيما يلياليت واليت تعمل من خالذلا على خلق عديد ادليزات  ،اخلاصة اإلداري للبنك وموارده

 ؛و السعي لزايدة احلصة السوقية ،تعزيز ادلوقع التنافسي للبنوك جبودة عالية و أبقل التكاليف 

 صلاز أىدافو، وادلتمثلة يف ربقيق النمو و زايدة إبطبيق سلسلة من الفعاليات ادلتتابعة اليت تسمح للبنك ت
 األرابح، و االستثمار األمثل يف ادلوارد ادلادية والبشرية ادلتاحة؛

 و توفَت ادلناخ التنظيمي ادلالئم قصد الًتكيز على تلبيات حاجيات الزابئن؛ ،تعبئة جهود اجلميع 

                                                           

1
 .04 -03، ص ص: 2662 األردن،عمان، ،  دار أسامة للنشر و التوزٌع، 66، طإبداعٌة للجودة الشاملةنحو لٌادة ربٌع المسعود،  

 التخطيط االسًتاتيجي

 ةاإلسًتاتيجي الرقابة

 التنظيمي اذليكل متطلبات ادلوارد ةاإلسًتاتيجي اإلدارة

 البيئة الداخلية

 البيئة اخلارجية

 الثقافة التنظيمية ختصيص ادلوارد
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  كيز ادلستمر على نوعية اخلدمات البنكية، فالًتكيز على سلرجات أو نتائج النشاط البنكي تعد غاية يف الًت
 ؛مع تطويرىا لتحقيق اجلودة األعلية

  رفع مستوى الكفاءة من خالل تقليص الضياع يف ادلخزون، وتقليص األخطاء يف العمليات التشغيلية
من خالل حساب التكلفة داخل البنك ليشمل األعمال  ،لزابئنتقليل ادلشاكل ادلتعلقة ابكذا للموارد، و 

 ؛ادلتعلقة ابخلدمة ادلقدمة

 ضبط و تطوير النظام اإلداري ابلبنك من خالل ربديد ادلسؤوليات بدقة؛ 

  توفَت جو من التفاىم و التعاون و العالقات اإلنسانية السليمة بُت مجيع العاملُت ابلبنك، حبيث ػلل
 بدال من التنافس. التعاون وادلساندة

 اطر السيولة يف البنوك التجاريةإدارة خمكفاءة خطوات تقوية   :الثالثادلطلب 

وحضور دائم ومتابعة دقيقة جلميع  البنكيإدارة سلاطر السيولة جد معقدة، ويلزمها فهم عميق للعمل           
 :1ل التاليةادلراح ةالتجاري إدارة سلاطر السيولة تتبع البنوك لتقوية و ،ادلتاحة ادلوارد

 ؛بسرعة النقد توفَت على قدرتو مدى دلعرفة ،دورية بصفة البنك لدى ادلتوفرة السيولة حجم ربديد 
 ميزانية على تطرأ اليت ادلستقبلية التغَتات فهم الضرورة ومن ،البنك ػلتاجها اليت السيولة حجم ربديد 

 السيولة؛ على أتثَتىا ومدى البنك

 السيولة؛ ضغط معرفة من دارةاإل لتمكُت ،ادلبكر اإلنذار نظام تطوير 

 للخطر ادلعرضة القيمة و ،الالزمة التمويلية االحتياجات وربديد النتائج متابعة و ،الضغط اختبارات إجراء 
  ذلا؛ حاليا ادلطبق الفائدة سعر يةتغط ومدى

 نشاطات كل متابعة مهمتها ،وادلخاطر األزمات إدارة بقسم تدعى إدارة بنك كل مستوى على تنصيب 
 الدورية؛ التقارير دبختلف العليا اإلدارة موافاة و البنك

 ؛ابلبنوك الداخلي التدقيق أساليب و الرقايب الدور تعزيز 

                                                           

1
 .220: ، صمرجع سبك ذكره، عدنان شاهر األعرج 
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 و مراقبة رلال يف اإلدارة بو تقوم دلا كامل وصف و ،للسيولة دوري فحص و ادلتخذة اإلجراءات توثيق 
 .السيولة إدارة

إدارة سلاطر السيولة يف البنوك التجارية ىو كيفية ادارهتا كفاءة اذل أن من أسس تقوية  كما غلب اإلشارة        
وتنميتها دلختلف مواردىا ادلتاحة، ومدى ربكمها و مستوى كفاءة تسيَت ىذه ادلوارد، وكذا مدى تطبيقها دلختلف 

إدارة السيولة ابلبنوك التجارية ة وكفاءة قدر ، وعليو لتعزيز البنكي العملادلعمول هبا يف النسب االحًتازية  واللوائح 
 :1ا يليالقيام دب و ميكن مراعاة

 :خللق السيولة أسس تنمية و إدارة مصادر دتويل البنوك التجارية -0

تبذل البنوك التجارية رلهودا كبَتا يف سبيل تنمية مصادر سبويلها، فبزايدة ىذه األخَتة تزيد فعالية البنوك يف       
تلف مواردىا وىذا من وادارة سل ربقيق عوائد اضافية، وبغرض ذلك تعمل البنوك التجارية على تفعيلاستثمارىا و 

  :خالل ما يلي

 :التجاري لبنكاخلاصة ل موالاألتنمية  -0-0

احلد األدىن لرأس مال البنك التجاري، حيث تكتفي  البنكيحبيث ربدد سلتلف التشريعات اخلاصة ابجملال        
ك التجارية ابحملافظة على رأس ماذلا دون زلاولة منها لرفعو، ولكن ىذا ال يعٍت أهنا ال تعمل على الكثَت من البنو 

زايدة حجم أمواذلا اخلاصة عن طريق زايدة رأس ادلال بعد أخذ موافقة البنك ادلركزي أو زايدة حجم االحتياطات، 
تاز عن رأس ادلال ابدلرونة من حيث كيفية إذل أهنا سب ابإلضافة ،ذلذه االحتياطات صفة رأس ادلالتكون حبيث 

، استعماذلا عند الضرورة، كما وميكن تنمية رأس ادلال عن طريق استيفاء جزء من أرابحها على شكل أرابح مدورة
طي رأس ادلال أو حجزىا  ايكون إلدارة البنك مطلق التصرف فيها من حيث التوزيع، فقد يتم ضمها الحتيو 

نة مركزه ظة على سالمة أموالو وسيولتو ومتابُت ما يتطلبو البنك من احملاف والربط تم ادلوازنةزلتجزة، وىكذا ت كأرابح
 .ألرابحلبو أصحابو من رحبية وتوزيع وبُت ما يطل ،من خالل تنمية رأس ادلال ودعمو ،ادلارل

 

                                                           

1
 (.34 -36، ص: )مرجع سبك ذكرهزٌاد رمضان، محفوظ جودة،  
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 تنمية الودائع: -0-2

من أبرزىا جذب ادلودعُت عن طريق منح تسهيالت  تتبع البنوك التجارية طرقا متنوعة لتنمية ودائعها، واليت       
التجارية خاصة، ابإلضافة إذل احملافظة على مسعة البنك و سيولتو يف نفوس األفراد وادلتعاملُت، كما أن البنوك 

خاصة إ ذا كانت يف غَت حساابت جارية، وىكذا فإن  ،مهائعدذلم من فوائد على و  ذبذب ادلودعُت دبا تعطيو
س يف بعض األحيان يف إعطاء معدالت فوائد أعلى للمودعُت لكنها من جهة أخرى تعمل ىذه البنوك تتناف

ادلنافسة على احلد كثَتا من أرابحها، وىذا ما غلعل البنوك يف الغالب تتفق فيما بينها ولو بطريقة غَت مباشرة على 
نامية غلب تظافر جهد احلكومات و ، ولتنمية الودائع خاصة يف الدول الاخراج نسب الفائدة من رلال ادلنافسة

 :يف تنميتها وىذا من خالل ما يلي البنوك التجارية على حد سواء

  سن القوانُت الرادعة اليت ربمي ادلتعاملُت ابلشيكات من التالعب، و ربمي البنوك التجارية وسلتلف
 ادلؤسسات ادلالية من عملية التزوير و التدليس؛

 لوضع االقتصادي فلزم على ىذه احلكومات أن تعمل على نشر الثقةنظرا ألن حجم الودائع يتأثر اب، 
 من خالل مشاريع التنمية و استتباب األمن و الطمأنينة بُت أفرد اجملتمع؛

 محاية صغار ادلودعُت من خالل عملية التأمُت على الودائع؛ 

 تسهيل إلجراءات عملية فتح احلساابت و االيداع و السحب؛ 

 ف اخلدمات ادلصرفية يف اجملال اجلغرايف أبكملو؛العمل على نشر سلتل 

  إغلاد صيغ وطرق للتعامل مع البنوك يرضي الضمَت الديٍت لألفراد الذين ػلجمون عن التعامل معها
وليس  ،ألسباب عقائدية، وىذا من خالل نشر ادلعامالت ادلالية اإلسالمية وانشاء بنوك اسالمية زلضة

 بنوك تقليدية؛رلرد االكتفاء بشبابيك اتبعة ل

 ويكون ذلك من  ،دور البنوك التجارية يف تنمية الودائع من خالل جذب ادلدخرات وتشجيع اجلمهور
 خالل ما يلي:

 وعرض سلتلف اخلدمات؛ ،التوسع يف عملية فتح الفروع للتقرب من اجلمهور 
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 بنكيةالوىذا من خالل نشرايت ومطوايت شارحة دلختلف العمليات  ،تبسيط اخلدمات ادلعروضة، 
 ؛البنكيخصيص أقسام على مستوى البنك والفروع خاصة ابإلرشاد بتطريق اللوحات أو  نأو ع

  ستغالل عملية اب وىذا ،من خالل عملية االتصال ابجلمهور وسلتلف ادلتعاملُت البنكينشر الوعي
اسية واعالمية و الصالوانت الدولية والوطنية و اجلهوية، أو القيام أببواب مفتوحة و أايم در  اإلشهار

 وشرحها؛ البنكيةلتقريب وتقدًن وعرض ادلنتجات 

 ا بواعث القوانُت االقتصادية و هنشر الوعي االستثماري من خالل نشر مطوايت دورية تفسر في
ادلالية وتوضح ادلراكز ادلالية للشركات، وتشرح أىداف ادلشروعات اجلديدة وعالقتها هبذه القوانُت 

 .يف تنشيط التداول يف أسواق األوراق ادلاليةوبذلك تساىم  ،والشركات

 تنمية و إدارة مسامهة البنك ادلركزي يف دتويل البنوك التجارية: -0-3

ه بسبب سوء تفسَت ىذ ،من ادلعلوم أن البنوك التجارية تفقد كثَتا من فرص االستفادة من ىذا ادلصدر    
 ،ها فإهنا تسعى دوما إذل التقيد دبختلف التعليمات، وعليو ان ارادت تنميتادلساعلة من طرف البنك ادلركزي

خاصة فيما يتعلق ابلعناصر اليت تؤىلها للحصول على قروض أو  ،واللوائح التنظيمية والتشريعية اليت يضعها
ألن  ،مع العلم أن القروض ال سبنح جلميع البنوك التجارية على نفس ادلستوى ،إلعادة اخلصم )إعادة احلسم(

أو مستوى  ،وأو حجم سيولتو أو مقدار احتياجات ،ة مركزهاني ػلدد سقفا لكل بنك حسب متالبنك ادلركز 
ودائعو وتسليفاتو، ذلذا فالبنك التجاري يستطيع أن ينال حدا معتربا من ىذه القروض نظَت مراعاتو بصورة 

 .رلال تنمية رأس مالو و احتياطاتوأكرب شروط البنك ادلركزي خاصة يف 

 سهيالت االئتمانية اخلارجي:تنمية الت -0-4

 : تعترب التسهيالت عنصر ضروري لتنفيذ عمليات البنك يف اخلارج، وميكن تنميتها من خالل ما يلي       

  احملافظة على حد معُت من التعامل بُت البنك احمللي والبنك األجنيب، حيث يتبادل من خالذلا البنكان
 مصلحة االستمرار يف التعامل مع البنك احمللي؛ادلنافع فيشعر بذلك البنك األجنيب أن لو 

 توسيع حجم عملياتو؛ 
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 احملافظة على مسعة البنك احمللي و سالمة أعمالو؛ 

 ذباه البنك األجنيب بدقة وبسرعة على البنك احمللي الوفاء ابلتزاماتو. 

 تنمية مصادر التمويل األخرى: -0-5

البنوك التجارية و ادلؤسسات ادلالية واذليئات األخرى، كتنمية  وتكون من خالل التعامالت اليومية مع ابقي       
ئمة إذل البنك ادلركزي وجعلو جراء من حاجة البنوك التجارية الداحبيث يقلل ىذا اال ،القروض من البنوك األخرى

 ك فيما بينهاوذلك راجع لتنافسية البنو  ،، مع التنويو على عدم االتساع يف ىذا اجملاللإلقراضفقط ادلالذ األخَت 
صيغ التأمينات ادلختلفة اليت يتقاضاه البنك من زابئنو نظَت قيامو  كذا  و وتعارض الرغبة يف ربقيق العوائد للطرفُت،

 بكفالتهم.

 إدارة خماطر السيولة: جلنة ابزل و  -2

للتصاعد وكانت كرد فعل للتوسع الشديد يف سوق العمالت األوربية، و ، 1975شكلت جلنة ابزل سنة ت       
الكبَت يف حجم السيولة الدولية أواخر الستينات من القرن ادلاضي، وتتكون من رلموع الدول العشر الصناعية 

حيث عمدت إذل تنظيم الكربى، وعقد أول اجتماع دبدينة ابزل السويسرية يف مقر بنك التسوايت الدولية، 
 رف ابتفاق، وىو ما ع  %08رأس ادلال حده األدىن  القطاع البنكي وفق معايَت عادلية، فقد وضعت معيارا لكفاية

 أدخلت،وىو ما يعاجل سلاطر االئتمان فقط، مث 1992غاية  إذل ، ليطبق تدرغليا و1988ابزل األول وذلك سنة 
 4002مع إضافة تعديالت جديدة سنة ، ليضم أيضا سلاطر السوق 6991و 6991بُت سنيت  عليو تعديالت

4001حدد آخر أجل لتطبيقها سنة لتضم ادلخاطر التشغيلية و 
، ويف أعقاب أزمة الرىن العقاري مت إجراء 1

كمهلة   4069، وربديد هناية سنة تعديالت أخرى تظم حساب رأس ادلال التنظيمي و إعادة تقسيمو لشرػلتُت
 :2يلي ما نوك،يف الب السيولة دئ اليت تنادي هبا جلان ابزل الدولية يف رلال إدارة سلاطراومن أىم ادلب، للتطبيق

                                                           

1
، مداخلة بالملتمى الدولً متطلبات تأهٌل المؤسسات -لمبررات األسلوب وا -تأهٌل المؤسسة المصرفٌة العمومٌة بالجزائر سلٌمان ناصر،  

أفرٌل  63-62فً الدول العربٌة، كلٌة العلوم االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة حسٌبة بن بوعلً بوالٌة الشلف، الجزائر،  الصغٌرة والمتوسطة

 .242 -240ص ص:  ،2660

2
 (.06-24: )ص ،مرجع سبك ذكره احالسه، رمضان نصر 
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 دبا يكفل احملافظة على توفَت السيولة  ،يتوجب على البنك اعتماد إطارا شامال إلدارة سلاطر السيولة
، ابإلضافة إذل ىامش إضايف يتكون من رلموع األصول ذات اجلودة العالية البنكيالكافية لسَت العمل 

 سيولة حلماية أموال ادلودعُت؛والسيولة ادلرتفعة، مع قياس كفاية كل أصل يف إدارة سلاطر ال

 والذي يتناسب مع إسًتاتيجية عملو، اغلب على البنك أن ػلدد و بوضوح مستوى ادلخاطر ادلرغوب هب ،
موافاة  احلرص على مع ،وعلى اإلدارة التنفيذية للبنك ادلراجعة ادلستمرة للمعلومات ادلتعلقة حبالة السيولة

 رللس إدارة البنك بتقارير دورية؛

 وأيخذىا يف عُت االعتبار يف التسعَت الداخلي  ،قوم البنك حبساب تكاليف ومنافع السيولة وادلخاطرأن ي
 وقياس األداء، وعند إدخال منتجات جديدة سواء يف النشاطات داخل وخارج ادليزانية؛

 وفرىا على على إدارة البنك أن توفر إجراءات متينة لتحديد وقياس، ومتابعة و مراقبة سلاطر السيولة، مع ت
تقنيات التنبؤ ابلتدفقات النقدية، واليت تتولد من موجودات ومطلوابت البنك من البنود خارج ادليزانية 

 خالل فًتة زمنية مستقبلية؛

  مراقبة ومتابعة تعرض البنك دلخاطر السيولة و االحتياطات التمويلية بُت ادلؤسسات النقدية أو الفروع
آخذا بعُت االعتبار القيود القانونية والتنظيمية،  ،و دبختلف العمالتالتابعة لو، أو سلتلف نشاطاتو 

 والتشغيلية اليت قد ربد من ربول السيولة من وحدة إذل أخرى؛ 

  سبويل توفر تنويع فعال يف مصادر األموال وطول فًتات التمويل؛ اسًتاتيجيةالبنك ملزم إبعداد 

  ىا لديو، و خالل نفس اليوم دلواجهة الدفعات على البنك أن يدير بفعالية وضع السيولة وسلاطر
 والتسوايت النقدية خالل الفًتة الطبيعية أو فًتات األزمات؛

  غَت ادلقيدة،  و األصولادلقيدة  األصولالبنك بكفاءة و فعالية، وعليو أن مييز بُت  أصولإدارة أوضاع
 نفيذ عليها؛ومع التماشي مع الظروف و قانونية الضماانت ادلقدمة و إمكانية الت

 و إدارة توفَت السيولة يف ظروف األزمات؛ ،ازباذ خطة طوارئ منظمة و رمسية للتمويل 

  االحتفاظ هبامش أمان يتكون من موجودات عالية السيولة وغَت مقيدة، تعترب كهامش أمان دلواجهة
 سلاطر السيولة يف حالة الظروف الضاغطة؛
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 السوق، ليمكنهم من احلكم على فعالية إدارة ادلخاطر و  اإلفصاح العام وبشكل دوري لذوي ادلصاحل يف
 وضع السيولة يف البنك؛

  و  الكلي إلدارة ادلخاطر يف البنوكو بشكل منتظم أن تقوم بتحديد اإلطار  البنكيةعلى ىيئات الرقابة
ة لتقرر إن كان يتوفر لدى ىذه البنوك مستوى كاف من ادلرونة يف ظل السيول ،أوضاع السيولة لديها

 الضاغطة الناذبة عن النظام ادلارل يف الدولة؛ 

  ،على ىيئات الرقابة القيام ابلتنسيق الدوري وادلستمر مع اذليئات الرقابية الداخلية واخلارجية األخرى
 .هبدف تسهيل عمليات الرقابة على سلاطر السيولة يف البنوك

 :يف البنوك خماطر السيولةقياس طرق و مؤشرات  -3

 اس خماطر السيولة : طرق قي -3-1

 :1ىي كاأليت، ىناك ثالثة طرق لقياس سلاطر السيولة        

  طريقة الفروقات ادلتتابعة: -أ

مراحل االستحقاق، حيث بُت األصول واخلصوم لكل مرحلة من يكون ذلك من خالل حساب الفرق  و        
فمثال غلب على البنك  ة ادلتخذة من طرف البنك،و اآلجال لعملية ربويل االستحقاقي عن ادلبلغتعرب ىذه الطريقة 

 إغلاد موارد إضافية من اجل تلبية احتياجات السيولة.

  طريقة الفروقات اجملمعة : -ب

 يكون من خالل مجع كل فًتة من فًتات االستحقاقية مع الفًتة اليت تليها.        

 :طريقة األصول واخلصوم ادلرجحة -ت

 طريقة على أساس ترجيح األصول واخلصوم لكل مرحلة من مراحل االستحقاقية دبتوسطحبيث تقوم ىذه ال        
، ويف حالة كانت لكل مرحلة، مث نقوم حبساب نسبة إمجارل اخلصوم ادلرجحة إذل إمجارل األصول ادلرجحة السنوات

                                                           

1
، دار الفكر العربً للتوزٌع والنشر، الماهرة، مصر، -نظرة معاصرة -إدارة مخاطر األسواق و المؤسسات المالٌة عبد الحافظ السٌد البدي،  

 .026، ص: 6444
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حيث أن استحقاقية   النسبة أكرب أو يساوي الواحد، فهذا يعٍت أن البنك ال يقوم بعملية ربويل االستحقاقية،
 ادلوارد تكون أكرب من استحقاقية االستخدامات، وابلتارل ليست ىناك سلاطر سيولة. 

 :  مؤشرات قياس خماطر السيولة -3-2

حلساب مؤشرات سلاطر السيولة نعتمد على التقارير السنوية للبنوك، وىذا من خالل استخراج البياانت        
يف  ، وميكن تلخيص أىم ادلؤشرات ادلستخدمة يف حساب سلاطر السيولةادلالية وحساب النسب ادلالية الالزمة

  اجلدول التارل:
 : مؤشرات قياس خماطر السيولة ابلبنوكII.14اجلدول رقم 

 الشرح طريقة القياس ادلؤشر

 

 سلاطر السيولة

"LR" 

 فاض سلاطر السيولةادلؤشر دليل على اطل ىذاع ا ارتف النقد و األرصدة لدى البنك/ إمجارل األصول

 ادلؤشر دليل على ارتفاع سلاطر السيولة ىذا فاعارت إمجارل القروض / إمجارل الودائع

 ادلؤشر دليل على اطلفاض سلاطر السيولةىذا ع ا ارتف األصول ادلتداولة / إمجارل الودائع

 لى اطلفاض سلاطر السيولةادلؤشر دليل ع ىذاع ا ارتف النقد واالستثمارات قصَتة األجل / إمجارل األصول

 طالب و بتصرف، وابالعتماد على :من إعداد ال: ادلصدر

 ،31العدد بغداد، العراق، ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصاديةرجاء رشيد عبد الستار، تقوًن األداء ادلارل دلصرف الرشيد و أعليتو يف قياس سلاطر السيولة ادلصرفية، 
 .126، ص: 2012

  : السيولة خماطر إدارة و التجارية البنوك ءةكفاتقييم   -4

 الدنيا ابالستفادة فيها ربكمو نحس خالل من ادلتاحة، دلورده زبصيصو دبدى تقاس البنك كفاءة درجة        
 أبقل شلكنة مداخيل أعلى ربصيل دبعٌت ونوعا، كما ادلخرجات من األكرب احلد ربقيق مع مدخالتو رلموع من

، كما قدم االقتصاديون مقاربتُت لقياس مدخالت و سلرجات البنك، حيث تعرف األوذل ةادلستخدم التكاليف
ابدلقاربة اإلنتاجية، وتقاس وفقها ادلدخالت وادلخرجات بعدد الوحدات أي عدد احلساابت أو عدد القروض أو 

 يكون و ،1ادلستعملة الصفقات، وتعرف الثانية دبقاربة الوساطة أي تقاس ادلدخالت وادلخرجات ابلوحدة النقدية

                                                           

1
ة العلوم االلتصادٌة ، كلٌمجلة الباحث، (DEAفرٌد بن ختو، دمحم الجموعً لرٌشً، لٌاس كفاءة البنون الجزائرٌة باستخدام تحلٌل مغلف البٌانات ) 

 .606، ص: 2660، 62والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر، جامعة لاصدي مرباح بوالٌة ورللة، الجزائر، العدد 
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 ،البنك مستوى على الودائع تلقي و القروض منح وقسم ادلخاطر إدارة قسم بُت والدوري اليومي التنسيق يف ىذا
  تقسيم إذل إضافة تسديدىا، وتواريخ الفوائد نسب و القروض تصنيف حسب ادلناسبة القرارات ازباذ خالل من

 ، إذ اخل...  القرض ومدة الالزمة الضماانت حجم ربديد كذا و ،منو الغرض و طاليب القرض الزابئن فئات
 الفائدة ونسب وتقسيمها لودائعشلثلة يف اسًتداد ا تكون قد اليت ادلطلوابت و ابتو السح ربديد العمل على

 هاربط مع ،استشرافية كدراسة احلدوث وادلتوقعة البنك عاتق على اليت االلتزامات سلتلف إذل إضافة ،عليها ادلقدمة
 التقنيات ربضَت و ،تقع قد اليت ادلناورات كل وضع مع ،للسيولة توفر حالة و راحة يف البنك وضعية ذبعل آبلية

من خالل كفاءة  ،احملافظة عليها البنك إدارةتعترب من بُت أىم النقاط الواجب على  ،ادلتوقع اخلطر لتغطية الالزمة
 .سيولة الربط بُت ىذه ادلتغَتات لتجنب الوقوع يف ازمة

 من رلموعة إنتاج خالل من ،نطاق راتو وف و حجم راتو وف توفَت لو تتيح البنك أداء كفاءة درجةإن         
 ازباذ على القدرة يعطيو و إضافية تكاليف يتجنب غلعلو ما وىو ،احد على إنتاجها عوض واحدة دفعة ادلنتجات

 االستغالل جراء دلداخيل توفَته مع وتسعَتتو اإلنتاج محج رفع و ،اإلنتاجية الطاقة يف االستثمار زايدة قرارات
كما و أن ىناك عوامل تؤثر على سيولة البنك وجب على عليو مراعاهتا أثناء   ،1شلكنة تكلفة أبقل و للموارد األمثل

 :2مزاولتو لنشاطو، وميكن ربديد ىذه العوامل يف النقاط التالية

  والسحب على الودائع؛ اإليداععمليات 

 الت الزابئن مع اخلدمة العامة؛معام 

 رصيد عمليات ادلقاصة بُت البنوك؛ 

 موقف البنك ادلركزي ابلنسبة للبنوك؛ 

 .رصيد رأس ادلال ادلمتلك 

                                                           

1
 .00- 02: ص ص ،مرجع سبك ذكره ،لرٌشً الجموعً دمحم 

2
تطبٌمٌة على عٌنة من المصارف التجارٌة  دراسة –دمحم حمد خلف، ناجً أحمد فرٌد، مخاطر السٌولة و آثارها على ربحٌة المصارف التجارٌة  

، ص: 2662، 22، العراق، العدد المحاسبٌة والمالٌة بجامعة بغدادالمعهد العالً للدراسات ، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة، -فً العراق

060. 
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 الرقابة و ،ادلال رأس كفاية ربديد رلال يف خاصة االحًتازية وادلعايَت التسيَت يف احلوكمة آليات تطبيق إن       
 األىداف، يف التعارض مشكلة إدارة و واخلصوم األصول إدارة وكيفية ،ابزل جلنة تمقررا وفق البنك يف الداخلية

 أزمة يف وقوعو وعدم ،للبنك ادلارل ادلركز مراعاة مع التكاليف تدنيت مقابل شلكنة رحبية مستوى أعلى ربقيق وىي
 ابزل جلان حاولت ما وىو نك،مثلى للب تسيَتيويتيح ربقيق كفاءة  ، كل ىذاالزابئن رلموع رفع أو احلفاظ و سيولة
 ألصولو إدارتو يف البنك كفاءة رفع وابلتارل ،وادلودعُت البنك حلماية هتدف نسب و معايَت عدة يف تقدميو

 .1وخصومو

 ػلسن ىذا كل مستواىم وربسُت ،ادلوظفُت خربات من االستفادة و حوافزلل نظم على البنك توفر إن أيضا       
 األزمة من اخلروج و ،عالية بتقنية إدارهتا و األزمة حدة من التقليل أو سيولة أزمات يف الوقوع غلنبو و كفاءتو
 من ،خطر أيواجهة دل مستعد البنك جعل مع التحوط و ادلناورة وقوة ،احللول و البدائل توفر مع وقت أبسرع
 استيعاهبا على البنك درةق و ردت مدى ومعرفةو تتبع  ،السيولة يف إشكالية خبلق الضغط اختبارات تطبيق خالل

 .السيولة إدارة يف فعاليتو تكمن وىنا ،وإدارهتا

و الرقابة وادلتابعة على ادلخاطر  ،ومتطلبات التفتيش كما غلب على البنوك هبدف تطوير قسم إدارة ادلخاطر       
 :2إدارة البنك دبا يلي م، ولتأمُت ذلك تقو البنكيةعن تنفيذ األعمال  اليت تنشأ

 هبدف رفع قدرة البنك على مواجهة ادلخاطر و امتصاص  ،م ابحلد األدىن من كفاية رأس ادلالااللتزا
 وحلماية أموال ادلودعُت و الدائنُت للبنك؛ ،اخلسائر

  االلتزام ابدلعايَت العامة وكفاءة معايَت البنك اخلاصة يف عملية منح االئتمان، من حيث مصادر مجع
و أسس تقييمو وتصنيفو مع التأكد من نوعية و كمية توفر البياانت  البياانت وادلعلومات عن الزبون،

 ومدى كفاءة عناصر منح االئتمان؛ ،التفصيلية عن أنشطة الزبون

 ومدى كفاية سلصصات الديون ادلعدومة دلواجهة الديون ادلتعثرة  ،تقييم معايَت تقييم كفاءة وجود األصول
 يف البنك؛

                                                           

1
 .36: ص ،دمحم الجموعً لرٌشً، مرجع سبك ذكره 

2
 .222، ص: مرجع سبك ذكرهدرٌد كامل آل شبٌب،  
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  البنكيتوظيف أموال البنك يف خدمات و رلاالت متعددة، ومنع الًتكز و تنويع  البنكياحلد من الًتكز 
 وليس على سبيل احلصر؛ ،من رأس مال البنك كمثال %25يف أكثر من 

  تطبيق شروط و ضوابط اإلقراض مع مجيع الزابئن احلاليُت واجلدد، واحلد من سلاطر السوق والفائدة اليت
ع التأكيد على أعلية استخدام التحليل ادلارل و أساليب قد تؤدي فيما بعد دلخاطر سيولة للبنك، م

القياس ادلختلفة يف احلكم على حجم ادلخاطر، ألن تقنية دراسة اخلطر ادلتوقع تعترب كرقابة مسبقة 
 تكشف مدى سالمة ادلركز ادلارل للزبون قبل التورط معو يف أي اتفاق؛

  و ادلتابعة الدقيقة واليومية للمخاطر التشغيلية زبفيض و التحوط من سلاطر السيولة و زلاولة السيطرة
 للبنك.

السيولة سلاطر إدارة كفاءة للحكم على مدى   ،كما وتستخدم ادلؤسسات ادلالية والبنوك عديد ادلؤشرات ادلالية     
ا، مع العلم أن يف مواعيد استحقاقه ودبا ميكنها من أتدية سلتلف التزاماهتا ادلالية ذباه الغَت و، كما سبق وأشران  فيها

ازداد حجم السيولة عن احلجم االقتصادي ذلا أي االحتفاظ بكميات تزيد  فإذاالسيولة سبثل سيف ذو حدين، 
ها عن احلد ادلطلوب سيؤدي ويف حالة اطلفاض عن احلد ادلطلوب سيؤثر سلبا على مستوى رحبية البنك من انحية،

، مع يف حالة سحب ودائعهم فاء اباللتزامات خاصة ذباه ادلودعُتو ػلقق الضعف يف الو  ،التعثر ادلارل كانيةإم إذل
 .1عدم القدرة يف تلبية طلبات االقًتاض ادلقدم لو

إن تقييم سلاطر السيولة لدى البنوك التجارية يعتمد ابلدرجة األوذل على ادلستوى احلارل للسيولة، وكذلك         
السيولة  إدارة، مع األخذ بعُت االعتبار أنو على الالزمة ات التمويليةوىذا استنادا لالحتياج ،احلاجة ادلستقبلية ذلا

أن تكفل أبن االحتفاظ ابلسيولة ال يكون على حساب التكلفة أو االعتماد على مصادر أموال قد ال تكون 
 :2ةمتوفرة يف الظروف الصعبة، ولتوفَت إدارة جيدة دلخاطر السيولة غلب تصنيف السيولة وفق العوامل التالي

 االلتزامات  كفاية مصادر األموال ابدلقارنة مع االحتياجات احلالية وادلستقبلية، ومقدرة البنك على مقابلة
 دون التأثَت على نشاطو وبشكل سليب؛

                                                           

1
 .42 -40، ص ص: مرجع سبك ذكرهفالح حسن الحسٌنً، مؤٌد عبد الرحمان الدوري،  

2
 .240 -242نوري موسى شمٌري و آخرون، مرجع سبك ذكره، ص ص :  
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  جاىزية األصول القابلة للتسييل إذل نقد بدون خسائر؛مدى 

 ادلقدرة على الوصول إذل األسواق النقدية؛ 

 داخل وخارج ادليزانية؛ مستوى تنوع مصادر األموال 

 درجة االعتماد على مصادر األموال القصَتة األجل؛ 

 اذباه واستمرار الودائع؛ 

 القدرة على توريق وبيع األصول؛ 

  و على تعريف، قياس، مراقبة وضبط وضع السيولة متضمنا ذلك إدارة السيولة اإلدارةمقدرة مدى 
 .ادلعتمدة إدارة أنظمة ادلعلومات، وكذا خطط الطوارئومستوى 

 :ابلبنوك التجاريةتقنيات ضبط السيولة  -5

وذبنبا دلختلف  ،و للرفع من كفاءة إدارهتا للسيولة ،ادلالية ادلشاكلبعض دلواجهة البنوك التجارية  تطبق      
 : 1يلي ىي كما، بعض التقنيات لضبط السيولة ذباه ادلودعُت اادلخاطر خاصة سلاطر عدم الوفاء ابلتزاماهت

 ة ضبط النقد يف الصندوق: تقني -5-1

يف خزائن البنك التجاري، والعمل  األجنبيةويكون من خالل عملية ضبط لألموال و ادلسكوكات و العملة       
 وىذا لألسباب التالية: ،شلكن ومستوى على أن يكون مستوى النقد فيو ألدىن حد

  احتمال التالعب ابلنقد من قبل بعض ادلوظفُت؛ 

  وخاصة يف ادلناطق شبو احلضرية و غَت ادلستقرة؛ ،السطو على البنوكاحتمال السرقة و 

  أموال رلمدة و ال يدر رحبا وىو ما يتعارض و فلسفة البنوك التجارية؛ يعتربألنو النقد ابلصندوق و 

على البنك مراعاهتا والتحكم فيها لتحقيق   وجبحبيث يعتمد رصيد النقد ابلصندوق على عدة اعتبارات        
 اءة يف تسيَت سيولة الصندوق، وىذه االعتبارات ىي :كف

                                                           

1
 .44- 43، ص ص:مرجع سبك ذكرهفالح حسن الحسٌنً، مؤٌد عبد الرحمان الدوري،  
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  الزراعي وغَتىا؛ اإلنتاجالتقلبات ادلومسية كادلناسبات و 

  فهي زبتلف من منطقة ألخرى؛ األسبوعمواعيد تسوق اجلمهور خالل 

 مواعيد دفع الرواتب واألجور خاصة للنسبة األكرب من زابئن البنك؛ 

  فكلما قلت ادلسافة  و مدى تطور شبكة ادلواصالت، البنك ادلركزيادلسافة من حيث البعد والقرب من
 بُت البنك التجاري و البنك ادلركزي قلت احلاجة لرصيد الصندوق؛

  سياسة البنك خبصوص توظيف أموالو، فكلما اذبو ضلو الرحبية أو استجابة لتلبية طلبات االقًتاض قل
 الرصيد يف الصندوق.

 نك ادلركزي:تقنية احلساب الطليق لدى الب -5-2

حبيث ربتفظ البنوك التجارية حبسابُت يف البنك ادلركزي إحداعلا رلمد و اآلخر طليق، ويستعمل األخَت لدعم      
السيولة ومواجهة سلتلف االلتزامات الطارئة،  و كذا متطلبات التجارة اخلارجية وىذا ربقيقا لكفاءة مثلى يف تسيَت 

 أيضا لألغراض التالية :يستعمل ، و بنك وربدد نسبتو حسب خصوصية كل السيولة

 مقاصة الصكوك بواسطة البنك ادلركزي؛ 

  تغطية االعتمادات ادلفتوحة للمستوردين بواسطة البنوك التجارية و طرح التغطية )قيمة االعتماد( من
 ؛إجرائهارصيد البنوك التجارية الطليق فور 

 اجة ألن احلساب الطليق يدخل ضمن ادلوجود تدعيم الرصيد النقدي يف صندوق البنك التجاري عند احل
 النقدي لذلك البنك موجود لدى البنك ادلركزي.
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 :خالصة الفصل

 

، فهدف البنوك البنكيإدارة سلاطر السيولة يف البنوك التجارية موضوع جد مهم يف العمل كفاءة إن موضوع         
األمان، وعليو وجب على إدارة ىذه البنوك وضع  ربقيق ليف ظمن رحبية وسيولة التجارية ربقيق األىداف ادلسطرة 

 .و إيالئو كل العناية اليت قد يتعرض ذلا البنكيةادلخاطر  وإدارةأجهزة و زبصيص قسم لدراسة 

خاصة  ،البنكيمعوقات العمل  تعترب من خاطرادل إن بُت أىم النتائج ادلتوصل ذلا من خالل ىذا الفصل أن       
درة البنك التجاري عدم قمن خالل واليت من بينها سلاطر السيولة  ،واحلجم ن حيث الشكل متطور  أهنا تعرف

واحليطة  الالزمةودلواجهة ىذه األخطار على إدارة البنك التحلي ابلكفاءة  ،ماتو أو جزء منهااتز على الوفاء ابل
و  رورة استعمال كل الطرق التقنيةمع ض ،اخلربة يف التسيَت وحسن اختيار وتوظيف العاملُت ابلبنكواحلذر، وكذا 

والسعي إما لتجنبها أو ربويلها أو  ،يف رلال اكتشاف و التنبؤ دبختلف ادلخاطر اليت تعيق نشاط البنك اإلحصائية
 هالبنوك من حيث كفاءة اجلهاز اإلداري وحسن تسيَت  بُت، وىنا تبزر نقطة االختالف ابلتخفيف من آاثرىا
عملية ضبط  أي ،خالل عملية الربط بُت األىداف ادلسطرة ومستوايت السيولة ادلتاحة من ،دلختلف موارده ادلتاحة

وبشكل دوري  بدقةومواعيد استحقاقها و وربديد االلتزامات  ،على تقوية وتنمية مصادر التمويل والعمل الصندوق
راي إلدارة السيولة بكفاءة، ، ألن وجود عملية قياس ومراقبة فعالة يعترب أمرا ضرو احلدوث و حجم ادلخاطر ادلتوقعة

عرفة تدفقات البنك النقدية مقابل التدفقات النقدية اخلارجة، وىذا دلحيث تتضمن عملية قياس السيولة أساسا 
تطبيق ادلعايَت االحًتازية إدارة البنك ب قياملتحديد صايف أي قصور زلتمل مستقبال قصد ذبنبو، إضافة ذلذا 

، ومدى وربليلها ومعرفة مصادرىا ،و سلتلف ادلخاطر البنكيةيام بدراسة السوق من خالل الق والعالجية الالزمة
مع وضع وربديد تقنيات كمية  التسيَتيف وكفاءة ربقيق فعالية  يساىم يف وإدارهتامقدرة البنك على مواجهتها 

  .لضبط السيولة
 

 

 

 

 



 

 : الثالثالفصل 

قياس فعالية الكفاءة التشغيلية على خماطر 
 السيولة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر

 ؛النظام البنكي اجلزائري و تقدمي عينة الدراسةاملبحث األول: 

قياس العالقة بني الكفاءة التشغيلية و خماطر       املبحث الثاين : 
 ابجلزائر.السيولة لعينة من البنوك العاملة 
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 متهيد
   

 ،و أحد السبل الرئيسية لعملية التمويل ،ظام البنكي من اظتكوانت األساسية لالقتصادالنف كما سبق وقلنا        
فهو القائم واظتشرف على تسيَت و بسط  ،البنك اظتركزي للدولة حبيث يكون يف ىرم ىذا النظام بنك يسمى

 .ابعتباره بنك البنوك السياسة النقدية

سنحاول التطرف ألىم التطورات و اإلصالحات اليت عاشها النظام  التطبيقي من خالل ىذا الفصل        
من خالل التقارير السنوية لبنك اصتزائر نستخرج إرتايل اظتوارد  و البنكي اصتزائري منذ االستقالل إىل الفًتة الراىنة،

و كذا إرتايل تفصيل القروض اظتمنوحة حسب األجل من طرف البنوك العمومية  ،اجملمعة متمثلة أساسا يف الودائع
 تطبيقيةمع القيام بتحديد عينة الدراسة الواطتاصة لكوهنما مهمُت يف التأثَت على احمليط االقتصادي للدولة، 

عموميُت متمثلُت يف البنك الوطٍت اصتزائري و  بنكُت :ىي بنوك مت اضتصول على تقاريرىا السنوية 07واظتتمثلة يف 
 مشًتكا و بنك جتاري ،متمثل يف بنك الربكة اإلسالميةبنك اصتزائر اطتارجي، و بنك يقدم اظتعامالت وفق الشريعة 

ىي ترست بنك و  أجنبيةلثالث بنوك  إضافة ، وك اطتليج اصتزائريقدم اطتدمات واظتعامالت التقليدية ىو بن
تقييم مستوايت الكفاءة التشغيلية و ؼتاطر السيولة قياس و القيام ب مث، ال اصتزائر وبنك ابريبا اصتزائروسوسييت جينَت 

خالل بينهما  العالقة و ىذا لتحديد ،بُت مؤشرات متغَتي الدراسة لدراسة قياسية تشكيل فتوذج و يف األخَت، عتا
قمنا بتقسيم ىذا اولة لجإجابة على ؼتتل  األسللة و ػت ،قصد اطتروج ابلنتائج الالزمة 2015إىل  2010الفًتة من 
 :كالتايل   قتا مبحثُت،إىل  التطبيقي الفصل

 ؛  الدراسة البنوك ػتل النظام البنكي اصتزائري و تقدًن عينةاظتبحث األول: 

 .العاملة ابصتزائر قياس العالقة بُت الكفاءة التشغيلية و ؼتاطر السيولة لعينة من البنوكاظتبحث الثاين : 
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 الدراسة البنوك حمل اجلزائري و تقدمي عينة البنكياملبحث األول: النظام 

تطورات مسار و  اصتزائري وؼتتل  مكوانتو، البنكيسنحاول من خالل اظتبحث تقدًن حملة عن النظام         
 .وىي غتموعة من البنوك العاملة ابصتزائر مث التطرق وتقدًن للبنوك ػتل الدراسة، البنكية اإلصالحات

 (2988-2961خالل الفرتة ) أىم تطوراتوو  النظام البنكي اجلزائري مكوانت املطلب األول:

 تنشط حتت مسؤولية ورقابةالنظام البنكي ىو غتموعة من البنوك واظتؤسسات اظتالية الناشطة يف البلد،         
يعود إنشاء النظام البنكي اصتزائري إىل القرن التاسع عشر،  حبيث ،السلطات اإلشرافية متمثلة يف البنك اظتركزي

، بصفتو مستعمرا للجزائر أن ذاك هبدف خدمة مصاضتو اظتالية وكان متوافقا و انبعا من النظام البنكي الفرنسي
 .1زائر كانت عبارة عن فرو  للبنوك األم بفرنسافمختل  البنوك اليت كانت ابصت

ورثت ، حبيث الفرنسي لالقتصاد اظتطلقة شبو التبعية ىو االستقالل غداة اصتزائري االقتصاد ميز ما أىم إن       
 وختلفها منها البعض وانعدام ،األساسية ىياكلو ىشاشة عن فضال بنكيا يتجاوز العشرين بنكا، انظاماصتزائر 
تكوين نظام بنكي  ابظتوازاة ، واألجنيب فكان اعتدف اظتبدئي للجزائر ىو أتميم ىذا النظام البنكي ،عام بشكل

 فمن احمللية خاصة بعد اضتصول على االستقالل، ومهمتو األساسية دتويل التنمية ،وطٍت خاضع كليا لسلطة الدولة
عن اطتزينة  اصتزائرية اطتزينة وفصل إنشاء ىو واظتال نقدال غتال يف اصتزائرية اضتكومة اختذهتا اليت األوىل اإلجراءات
 ،19622 ديسمرب 13 بتاريخ الصادر 144-62 رقم القانون مبقتضى اصتزائري اظتركزي البنك إنشاء مث ،الفرنسية

والذي ىو عبارة عن مؤسسة وطنية تتمتع ابلشخصية اظتعنوية واالستقالل اظتايل، و ال متضع إلجراءات احملاسبة 
اظتضي يف بعدىا سارعت الدولة يف و  ،3العمومية، وىو اظتكل  الوحيد إبصدار العملة الوطنية بصفتو بنك اإلصدار

لتمويل  اظتوروثة قابلو رفض من البنوك األجنبيةما توسيع االستثمارات يف شىت القطاعات اضتيوية العامة، وىو 
العمليات االستثمارية اليت تشرف عليها اظتؤسسات الوطنية اصتزائرية و التزامها فقط يف دتويل حاجيات التجارة 

إىل إنشاء حينها ابضتكومة اصتزائرية  أدىؽتا  ،ون وعجزيف حالة سك اصتزائري اطتارجية، ؽتا جعل البنك اظتركزي
 : ، نتكن تلخيصها فيما يليمراحلعدة عرب البنوك العمومية تباعا 

 

                                                           
1
 .131عبد الكرٌم منصوري، مرجع سبك ذكره، ص:  
2
 .153 :ص ،5112 الجزائر، ،10ط الجامعٌة، المطبوعات دٌوان ،النقدي للتحليل مدخل حمٌدات، محمود 
3
 .556نوفل سماٌلً، فضٌلة بوطورة، مرجع سبك ذكره، ص:  
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 (:2985-2961ما بني ) النظام البنكي اجلزائري -2

 (:2985-2961تقسيمات النظام البنكي اجلزائري ما بني ) -2-2

، واليت دتيز اعتيكلة إعادةما قبل  فًتةوتسمى  1982إىل  1962األوىل من  فًتتُتإىل ها نتكن تقسيم         
إضافة إىل مرحلة اإلصالح  ،مرحلة ما قبل التأميم و ما بعده ،خالعتا النظام البنكي اصتزائري بثالث مستوايت

، وتطبيق سياسية الثورة الزراعية وعمليات دتويل خطط التنمية ،قانون أتميم احملروقاتصدور اظتايل خاصة بعد 
 ، ونتكن تلخيصها يف اصتدول التايل :اعتيكلة إعادة فًتةوتسمى  1985إىل   1982الثانية من الفًتة و 

 (2985-2961)خالل الفرتة  و أىم تطوراتو اجلزائري تشكيلة النظام البنكي :III.02اجلدول رقم 

 واتريخ رقم قانون تسمية البنك الفرتةمراحل  الفرتة
 اإلنشاء

 و أىم التطورات املهام األساسية

  

 

 

 

قبل إعادة اعتيكلة  ما
(1962-1982) 

 

 

 

 

مرحلة ما قبل 
 أتميم البنوك

(1962-
1967) 

 البنك اظتركزي اصتزائري

 BCA )بنك اصتزائر(

مبوجب قانون رقم: 
بتاريخ:  62/144
13/12/1962 

مؤسسة عمومية تتمتع ابلشخصية اظتعنوية  -
يرئسها ػتافظ يعُت مبرسوم رائسي وابقًتاح من 

 وزير اظتالية؛

نتثل ىرم السلطة النقدية وىو اظتسؤول عن  -
 اظتالية؛ ارةمراقبة اصتهاز البنكي اصتزائري رفقة وز 

إصدار العملة الوطنية إضافة لتمثيلو للوطن  -
 التجارة اطتارجية.داخليا وخارجيا ويف عمليات 

اصتزائري  الصندوق
 CAD للتنمية

مبوجب قانون رقم : 
بتاريخ:  63/165
07/05/1963 

 ل؛األجتعبلة اظتدخرات متوسطة و طويلة -

 تقدًن القروض متوسطة و طويلة األجل؛ -

 اظتساقتة يف دتويل مشاريع خطط التنمية.-

الصندوق الوطٍت 
 للتوفَت واالحتياط

CNEP 

مبوجب قانون رقم: 
بتاريخ :  64/227
10/08/1964 

رتع مدخرات العائالت و أموال اعتيلات احمللية 
 ألجل تشييد السكنات.

 

 

مرحلة أتميم 
 البنوك األجنبية

(1967-
1970) 

 البنك الوطٍت اصتزائري

BNA 

 مبوجب قانون رقم :

 بتاريخ: 66/178

13/06/1966 

أنشئ كأداة للتخطيط و دعامة للقطا  
 االشًتاكي والزراعي.

القرض الشعيب 
 CPA اصتزائري

رقم :  األمرمبوجب 
بتاريخ :  67/75
19/05/1967 

 دتويل رتيع اظتؤسسات الصغَتة واظتتوسطة.
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 بنك اطتارجيال
 اصتزائري

BEA 

رقم :  األمرمبوجب 
بتاريخ :  67/204
01/10/1967 

مراقبة و دتويل عمليات التجارة اطتارجية إضافة 
للقيام مبختل  العمليات البنكية التقليدية 

 األخرى.

  

 

مرحلة 
 اإلصالحات
-1970)اظتالية 
1982) 

 

 

 

//// 

 

 

 

//// 

مالية يف النظام البنكي اصتزائري و  إصالحات-
عمليات يف المهمة التحكم والتسيَت  إسناد

 ؛1970اظتالية للبنوك العمومية خالل سنة 

وقانون  1971خاصة بعد أتميم احملروقات  -
الثورة الزراعية وحتقيقا ظتبدأ الدولة االشًتاكية مت 

من طرف البنك  فتح اجملال للخزينة العمومية
عملية دتويل اطتطط لقيام باب 1978سنة  اظتركزي

لقرض العمل اب إلغاءالتنموية للقطا  العام مع 
البنكي اظتتوسط األجل ابستثناء لبعض 

 ؛كالنقل و اطتدمات  األنشطة

االعتماد على القطا  العام يف التمويل -
وهتميش لدور القطا  اطتاص ؽتا أدى إىل 

 ضع  يف اظتدخرات.

 

 

 

إعادة اعتيكلة 
(1982-1985) 

 

 

 

مرحلة إعادة 
 اعتيكلة

بنك الفالحة والتنمية 
 BADR الريفية

مبوجب مرسوم رقم : 
بتاريخ:  82/106
13/03/1982  

 تعزيز فتوذج النمو االقتصادي؛ إعادة -

التخصص يف دتويل القطا  الفالحي واإلنتاج -
 الغذائي؛

نتنع القروض طويلة األجل، إضافة المتيازات -
 يف أسعار الفائدة يف اجملال الفالحي.

  بنك التنمية احمللة

BDL 

مبوجب مرسوم رقم : 
85/85 

 30/04/1985بتاريخ:

وىدفو  توىل بعض نشاطات القرض الشعيب-
 حتقيق تنمية جهوية متوازنة؛

 بنك ودا  ابمتياز خاضع لسلطة الدولة؛-

تقدًن ؼتتل  العمليات البنكية قصَتة و -
 طويلة األجل صتميع اظتتعاملُت.

 :و ابالعتماد على ،: من إعداد الطالب وبتصرفاملرجع

، التخصص قانون، كلية اضتقوق غَت منشورة علومدكتوراه  ، أطروحةظل القانون اجلزائري ، مسؤولية البنك املركزي يف مواجهة األخطار املصرفية يفزاينة آيت وازو
 (.211-204، ص: )2012ية، جامعة مولود معمري بوالية تيزي وزو، اصتزائر، سوالعلوم السيا
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 (2985-2961مابني ) اجلزائري النظام البنكيتطور عوائق  -2-1

تقاليد وثقافة خاصة بو، تساعده على امتالك  البنكي اصتزائري بناءخالل ىذه اظترحلة مل يستطيع النظام        
 :1ل نتكن تلخيصها فيما يلي، ويعود ذلك لعدة عوامحنكة التسيَت

 اريع ملكية الدولة الكاملة للنظام البنكي، وتوجيو كل طاقات البنوك العمومية لعملية دتويل التنمية واظتش
عدم قيام البنوك أيضا  ، ووعدم فتح اجملال للبنوك اطتاصة ،واظتشاركة يف اطتطط التنموية اظتركزية ،العمومية

 ؛مبهامها الرئيسية كبنوك للودائع
  يف عملية منح االئتمان والسلطة على النظام تداخل الصالحيات بُت البنك اظتركزي و اطتزينة العمومية

و اعتيمنة الكبَتة للخزينة العمومية على العمل البنكي  ،دائرة اضتقيقية والنقديةال بُتأي تداخل  ،البنكي
 و عملية إصدار النقد؛

  حتديد شرط حسن نية الدولة كدافع يف عملية منح القروض للقطا  العام، ؽتا قلل عملية اظتراقبة الدورية
سلبا على  ؽتا أثر ،اظتؤسسات العموميةوىو ما زاد من ديون  ،بعة الكافية ظتختل  العمليات اظتاليةاواظتت

 اضتالة اظتالية للبنوك، وابلتايل التأثَت على حالة التوازن لالقتصاد الوطٍت؛
  دتيز النظام البنكي اصتزائري أبنو نظام ذو مستوى واحد، وعدم بروز سيطرة و إشراف وكذا توجيو البنك

 ؛مع ىيمنة اطتزينة العموميةاظتركزي لعمل البنوك التجارية، وىذا من خالل جعلو يف رواق واحد 
  ستقالل مع فكرة رؤية فكرة تسريع حتقيق التنمية احمللية الشاملة للبلد جراء اال الفًتةىذه يف تعارض

والتزامها  والتشريعات ومدى تطبيقها ظتختل  القوانُت ،العام للبنك اظتركزي على البنوك التجارية اإلشراف
خاصة  ،بشىت التعليمات، ؽتا عجل ابلتوجو إىل استحداث إصالحات جذرية يف العمل البنكي ابصتزائر

 .1986سنة  العاظتيةبعد أزمة هتاوي أسعار النفط 

 (2988-2986للنظام البنكي اجلزائري ) اإلصالحاتمرحلة  -1

 :2986النقدي لسنة  اإلصالحمرحلة  -1-2

 سنة من ابتداء النفط األزمة العاظتية و االـتفاض الكبَت يف أسعار إثر، اطتارجية الدفع وسائل تدىور بعد       
اظتشاريع  ا منو عرقلة كثَت  ،اصتزائري ، فتمخض عن ىذا الوضع نقائص شىت يف غتال التسيَت البنكي1986

دور الدولة   صياغةأبرز ضرورة إعادة  ىذا الوضع، واليت كانت تعتمد على أموال اطتزينة العمومية ،االستثمارية
                                                           

1
 .131، 130ذكره، ص ص: عبد الكرٌم منصوري، مرجع سبك  
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 ىو إخضاعو من البد كان فقد االقتصادي القطا  من يتجزأ ال جزءاالبنكي  النظام ، و على اعتباراالقتصادي
دور قانون رقم مت ص 1986يف سنة حبيث تتماشى والتطورات االقتصادية احمللية والعاظتية،  إصالحات إىل أيضا
 :1يليواظتتعلق بنظام البنوك والقرض، ومن أىم اإلجراءات اليت جاء هبا ما  19/08/1986بتاريخ  86-12

 من خالل تكليفو  اظتهام التقليدية، وىذا تطبيق األقل على متص فيما لصالحياتو اظتركزي البنك استعادة
 للبنوك التجارية؛ اطتصم إعادة سقوف حتديد ذلك يف مبا ،النقدية السياسة أدوات وتسيَت عدادإب
  و بُت  لجإقراضوضع نظام بنكي على مستويُت، ومبوجب ذلك مت الفصل بُت البنك اظتركزي كملجأ أخَت

 نشاطات البنوك التجارية؛
  إطارمن خالل تعبلة االدخار و توزيع القروض يف  ،لتمويلدورىا داخل نظام ا القرضاستعادة مؤسسات 

، وابظتوازاة مع ذلك مهما كان شكلها و مدهتاوابستطاعة البنوك استالم الودائع اظتخطط الوطٍت للقرض، 
 إبمكاهنا منح القروض دون حتديد شكلها ومدهتا مع استعادة حق متابعة القرض ورده؛

 دور اطتزينة يف نظام التمويل وتغييب مركزة اظتوارد اظتالية؛ تقليل 
 .إنشاء ىيلات رقابة على النظام البنكي و ىيلات استشارية أخرى 

 وتكييف اإلصالح : 2988قانون  -1-1

 وتوجو فلسفةلكي تتماشى و  ،النقديةو القوانُت  األحكام وتكيي  كان لزاما حتيُت  1986بصدور قانون      
و اظتتضمن القانون  ،12/01/1988يف  الصادر 01-88القانون رقم  ، وىذا ما عجل بصدوراإلصالحات هىذ

 12/01/1988الصادر يف  06-88جاء القانون  اإلطارالتوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ويف ىذا 
ظتنح االستقاللية للبنوك يف غتال  1988النقدي، وجاء قانون  ابإلصالحاظتتعلق  12-86اظتعدل واظتتمم للقانون 

  :2التنظيم اصتديد لالقتصاد و اظتؤسسات، وعليو نتكن حتديد العناصر الرئيسية اليت جاء هبا يف النقاط التالية

 ظتبدأ االستقاللية اظتالية و التوازن احملاسيب، أي يهدف البنك  بنك شخصية معنوية جتارية ختضعليعترب ا
 ؛التجاري لتحقيق الرحبية أثناء ؽتارستو لنشاطو

  نتكن للمؤسسات اظتالية غَت البنكية أن تقوم بعمليات التوظي  اظتايل كاضتصول على أسهم أو سندات
 صادرة عن مؤسسات تعمل داخل الوطن أو خارجو؛

                                                           
1
 .162، 161الطاهر لطرش، مرجع سبك ذكره، ص ص:  
2
 .162نفس المرجع السابك، ص:  
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  كما نتكنها أن تلجأ أجل االقًتاض على اظتدى الطويل،  ض أن تلجأ للجمهور من نتكن ظتؤسسات القر
 إىل طلب ديون خارجية؛

 .دعم دور البنك اظتركزي يف تسيَت السياسة النقدية على اظتستوى الكلي 

  بعده اجلزائري ابلنظام البنكيو أىم التطورات  20-90املطلب الثاين : قانون النقد و القرض 

 :20-90تدابري قانون النقد والقرض  -2

يعترب اللبنة األوىل لنص تشريعي واظتتعلق ابلنقد والقرض ، 1990أفريل  14الصادر يف  10-90القانون      
كما يعترب من ،  تسمية البنك اظتركزي ببنك اصتزائر و يكرس ،يعكس حبق اعًتافا أبقتية و مكانة النظام البنكي

األساسية اليت جاء هبا كال من قانوين  ابألفكار ابإلظتام، وكذا قام ابصتزائر األساسية لجإصالحاتالقوانُت التشريعية 
البنوك التجارية  114، حيث عرف يف مادتو غتسدا أفكار جديدة فيما يتعلق ابلتنظيم البنكي و أدائو 88و  86

من  113إىل  110اظتوصوفة يف اظتواد من على أهنا:" أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات 
ىذا القانون"، وابلعودة عتذه اظتواد ؾتد أن البنوك التجارية ىي اظتؤسسات اليت تقوم جبمع الودائع و منح القروض، 

رتيع  القانون أيضا وقد تناول، إضافة لتوفَت وسائل الدفع و وضعها حتت تصرف الزابئن والسهر على إدارهتا
 :1اظتسائل اظتتعلقة ابلنقد والقرض و البنك يف ذتانية ػتاور رئيسية، ىي

 ؛النقد 
 ؛عملياتو وتنظيم اظتركزي البنك ىياكل 
 ؛البنكي التنظيم 
 ؛اظتالية واظتؤسسات البنوك مراقبة 
 ؛واظتقًتضُت اظتودعُت زتاية 
 ؛األموال رؤوس وحركة الصرف سوق تنظيم 
 ؛اصتزائية العقوابت 
 .أحكام انتقالية وؼتتلفة 
 :2أىم مبادئ قانون النقد والقرض يف النقاط األساسية التاليةاختصار كما نتكن         

                                                           
1
 .1661أفرٌل  15، الصادرة فً 13الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد  
2
 (.166 -163الطاهر لطرش، مرجع سبك ذكره، ص: ) 
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 الفصل بُت الدائرة النقدية والدائرة اضتقيقية، حبيث كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات اضتقيقية 
أي على أساس كمي حقيقي يف ىيلة التخطيط، وتبعا لذلك مل تكن ىناك أىداف نقدية حبتة،  فقط،

تتمثل يف استعادة الدينار  ،فمن خالل ىذا اظتبدأ هتدف السلطة النقدية لتحقيق رتلة من األىداف
وضع ظتنح مع توفَت وخلق  ،النقدية وتنشيطها لتحريك السوق إضافة ،لوظائفو التقليدية وتوحيد استعمالو

 الفائدة؛ أسعارمع توفَت مرونة نسبية يف حتديد  ،القروض
 من خالل عدم حرية اطتزينة يف عملية دتويل  ، وىذاالفصل بُت الدائرة النقدية و دائرة ميزانية الدولة

 العامة للدولة، حبيث شتح ىذا اظتبدأ اظتوازنةعجزىا، فالبنك اظتركزي مل يتمتع بتلك التلقائية يف سد عجز 
 من خاللمع تقليص ديون اطتزينة جتاه البنك  ،ابستقاللية البنك اظتركزي كمشرف على اصتهاز البنكي

 ؛السلبية للسياسة اظتالية على التوازانت النقدية اآلاثربسط الطريق لتطبيق السياسة النقدية للحد من 
 طتزينة من عملية منح وىذا من خالل حجب دور ا ،الفصل بُت دائرة ميزانية الدولة و دائرة القرض

حقق ىذا اظتبدأ  ظتشاريع االستثمارية الكربى، وقدوليبقى دورىا يقتصر على دتويل ؼتتل  ا ،القرض
مع استعادة البنوك و اظتؤسسات اظتالية لدورىا التقليدي،  ،اطتزينة جتاه دتويل االقتصاد التزاماتتناقص 
 منو؛ االقتصاديةعلى اصتدوى  أساسابل يرتكز  إداريةالقرض ال يستند لتعليمات  أصبححبيث 

 التعارض بُت  لتجنبسلطة وحيدة و مستقلة تسمى غتلس النقد والقرض اتبعة للدائرة النقدية  إنشاء
 تطبيق السياسة النقدية؛ وتسهر على ولكي تضمن ،األىداف

 كمشرفبُت عملو   من خالل جعل البنك اظتركزي كبنك للبنوك والتفرقة ،وضع نظام بنكي ذو مستويُت 
 .وعمل البنوك التجارية يف عملية منح القروض ،على النظام البنكي

اطتاصُت  قد ألغى صراحة أحكام القانونُت السابقُت 10-90أن قانون النقد والقرض  اإلشارةىذا وجتدر        
 . على التوايل ابإلصالح النقدي و استقاللية اظتؤسسات العمومية االقتصادية

 الرقابة يف النظام البنكي اجلزائري: ىيئات -1

والذي يعتمد على اقتصاد السوق، عتذا  ،واألجنبيةفتح التنظيم اصتديد حينها اجملال أمام اظتبادرة اطتاصة        
 ، فقد نص قانون النقد والقرضوجب توقر سلطة نقدية قادرة على التحكم والرقابة على مكوانت السوق البنكي

 :عدة ىيلات نتكن تلخيصها فيما يليصراحة على إنشاء  90-10
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  نو: " تنشأ صتنة مصرفية مكلفة مبراقبة حسن تطبيق القوانُت فإمن قانون النقد والقرض  143للمادة وفقا
صتنة تسمى  إنشاءو األنظمة اليت ختضع عتا البنوك واظتؤسسات اظتالية ومبعاقبة اظتخالفات اظتثبتة"، وعليو مت 

و تشكيل و إرسال اللجان للرقابة  ،أساس عملها الرقابة على اظتستندات صتنة تسمى صتنة الرقابة اظتصرفية
مع حرية اللجنة يف  ،وحترير التقرير النهائي للرقابة ،اظتيدانية على عمل رتيع البنوك و اظتؤسسات اظتالية

 ؛ن )التنبيو، اللوم، ...اخل(من القانو  156التدابَت الالزمة وفقا للمادة  إقرار
  ينظم و يسَت بنك اصتزائر مصلحة  يلي: " على ما نصتواليت  ،10-90القانون  من 160وفقا للمادة

دين من القروض و طبيعية و سق  يتتكفل جبميع أشتاء اظتستف ،مركزية للمخاطر تدعى مركز اظتخاطر
و اظتبالغ اظتسحوبة و الضماانت اظتعطاة لكل قرض من رتيع البنوك واظتؤسسات"،  ،القروض اظتمنوحة
ومدى تطبيق قواعد  ،توفر مراقبة ومتابعة مستمرة ألنشطة ؼتتل  البنوك و اظتؤسسات اظتالية فهذه اللجنة

والصادرة بتاريخ  01-92، ىذا وتتضمن الئحة القرار طة و اضتذر اليت لتددىا بنك اصتزائرياضت
 ؛عن بنك اصتزائر تنظيم مركز اظتخاطر وطرق عملو 22/03/1992
   مركزية لعوارض الدفع،  إبنشاء 22/03/1992الصادر بتاريخ  02-92قام بنك اصتزائر مبوجب النظام

، من خالل اعتوتقدًن كل اظتعلومات الضرورية  ،وفرض على كل مؤسسات الوساطة اظتالية االـتراط فيها
ورتيع اظتتعاملُت يف اجملال  وتبليغها إىل الوسطاء اظتاليُت ،مةالدفع و نشر القائ م بطاقية لعوارضتنظي
 ؛اظتايل و البنكي

  إنشاءواظتتضمن  22/03/1992 الصادر بتاريخ 03-92يف نفس الصياغ اصدر بنك اصتزائر قرار رقم 
الشيكات بدون مؤونة، وعلى الوسطاء اظتاليُت الذي وقعت لديهم عوارض دفع  إصدارجهاز مكافحة 

لتوفَت قاعدة معلومات عن الزابئن  ،لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وجوده أصال أن يصرحوا بذلك
 .واظتتعاملُت يف ىذا الشأن وجتنب تكرار مثل ىذه اظتعامالت

 :2990أىم التطورات البنكية بعد عام  -3

 الصادرة عن بنك اصتزائر تبعتو عديد القراراتوكما سبق وأشران ، 10-90قانون النقد والقرض  بعد صدور       
ة توفَت سبل األمان يف األنشطة البنكية ومتابعة دقيقة ومواكبة ظتختل  صوخا ،اظتنظمة للعمل البنكي 1992سنة 

ونظرا للتطورات اليت مست اجملال البنكي  طة و اظتتابعة،يفتم إنشاء أربع صتان يف غتال الرقابة واضت ،اظتالية التطورات
 فيما يلي : إكتازىانتكن  ،و االقتصادي للدولة عرف النظام البنكي بعض التعديالت



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

153 
 

  من  ،لبنك اصتزائر اإلداريةتعديل اصتوانب  والذي تضمن ،27/02/2001الصادر يف  01-01األمر
 ؛10-90مل نتس جبوىر القانون ئر و غتلس النقد والقرض، يف حُت خالل الفصل بُت إدارة بنك اصتزا

  حتديد عالقة  و متمن خاللو الذي  ،اظتتعلق ابلنقد والقرض 26/08/2003الصادر يف  11-03األمر
نهما عن طريق حتقيق انسياب اظتعلومات اظتالية مع تقوية شروط و تعزيز التشاور بي ،بنك اصتزائر ابضتكومة

يف  رسم السياسة النقديةب بنك اصتزائر يقوم وأيضا، االئتمان، وتعزيز و توضيح سَت مركزية اظتخاطرمنح 
، و يعتقد 1و بنك اطتليفة البنك التجاري والصناعيبعد أعقاب أزمة ىذا  وظل وجود رقابة لوزارة اظتالية، 

، وحل ػتلو 10-90القانون  صراحة لقانون النقد والقرض لكنو يف اضتقيقة قد ألغى البعض أنو تعديل
يلي: " تلغى رتيع األحكام اظتخالفة عتذا األمر السيما  على ما نصتواليت  ،منو 142وىذا وفقا للمادة 

 .2واظتذكور أعاله" 1990أبريل سنة  14اظتؤرخ يف  10-90القانون 
  و اظتؤسسات ، واظتتعلق ابضتد األدىن لرأشتال البنوك 04/03/2004الصادر بتاريخ  01-04القانون

احملددة يف  مليار دينار للبنوك 2.5مليون دج إىل  500رفعو من  و متاظتالية اليت تنشط ابصتزائر، من خالل
احملددة يف  مليون دج للمؤسسات اظتالية 500 إىلمليون دينار  10و من  ،01-03من األمر  70اظتادة 
 ؛القانون ينز  منها االعتماد ، وكل مؤسسة ال تلتزم بتطبيق ىذا01-03من األمر  71اظتادة 

  و  ،اظتتعلق ابلنقد والقرض 11-03متمما لألمر  ءوجا ،26/08/2010الصادر يف  04-10األمر رقم
تتمثل مهمة بنك اصتزائر يف اضترص على استقرار األسعار ابعتباره ىدافا من أىداف السياسة  وفقو

ويراقب بكل الوسائل اظتالئمة توزيع القرض وتنظيم النقدية، وىو مكل  بتنظيم اضتركة النقدية، ويوجو 
السيولة، ويسهر على حسن تسيَت التعهدات اظتالية جتاه اطتارج، وضبط سوق الصرف و التأكد من 

منو(،  05)نص اظتادة  من خالل االستعانة جبهاز الوقاية وحل األزمات ،سالمة النظام البنكي وصالبتو
لتعزيز  ابإلضافة، منو( 06)نص اظتادة  اظتال كنسبة للمساقتة الوطنيةمن رأس  % 51واشًتاط قاعدة 

 07والذي نصت عليو اظتادة  ،تنصيب جهاز رقابة داخلي فعالالتشديد على من خالل  الداخليةالرقابة 
:"تلزم البنوك واظتؤسسات اظتالية، ضمن الشروط احملددة مبوجب نظام يصدره اجمللس، بوضع 3منو كالتايل
 رقابة داخلي انجع، يهدف إىل التأكد على اطتصوص من:جهاز 

 التحكم يف نشاطاهتا و االستعمال الفعال ظتورادىا؛ 
                                                           

1
، مداخلة بالملتمى الوطنً للمنظومة البنكٌة فً ظل التحوالت 90/00و واألمر 09/09بين قانون استقاللية البنك المركزي مجذوب بحوصً،  

 .14، ص: 5113أفرٌل  12 -11االلتصادٌة والمانونٌة، المركز الجامعً بوالٌة بشار، الجزائر، ٌومً 
2
 .51، ص: 5110أوت  54، الصادر بتارٌخ 25الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد  
3
 .10، ص: 5111سبتمبر  11، الصادر بتارٌخ 21الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد  
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  السَت اضتسن للمسارات الداخلية، والسيما تلك اليت تساعد على احملافظة على
 مبالغها، وتضمن شفافية العماليات اظتصرفية ومصادرىا وتتبعها؛

  ؛مالئمة، غتمل اظتخاطر مبا يف ذلك اظتخاطر العملية."األخذ بنفس االعتبار، بصفة 
 اظتتعلق ابلنقد و  11-03لألمر  واظتعدل اظتتمم ،11/10/2017بتاريخ الصادر  10-17 قانون رقمال

 اظتخالفة األحـكام كل عن النـظر بـغض :"1ما يلي  على نصتواليت منو،  45وتعديال للمادة  ،القرض
 بشراء سنوات ستس وظتدة اسـتثنائي بشكل ،الـتنـفيذ حيز اضتـكم ىذا دخـول من ابـتداء ،اصتزائر بـنك يـقوم
 :يف اطتصوص وجو على اظتساقتة أجل من األخَتة ىذه تصدرىا اليت اظتالية السندات اطتزينة عن مباشـرة

 ؛اطتزينة دتويل احتياجات تغطية 
  ؛الداخلي العمومي الّدين دتويل 
  لالستثمار الوطٍت الصندوق دتويل. 

 هناية يف تفضي أن ينبغي واليت واظتيزانية، االقتصادية اعتيـكلية اإلصالحات برانمج اظترافقة اآللية ىـذه تنّفــذ       
 إىل: ،تقدير كأقصى أعاله اظتذكورة الفًتة

 ؛الدولة خزينة توازانت 
 اظتدفوعات." ميزان توازن 

 :حاليا اجلزائري مكوانت النظام البنكي -4

 ابلنسبة وكالة 346و  ،وكالة 1123 العمومية البنوك شبكة وكاالت عدد بلغ ،2015 ديسمرب هناية يف       
 التوايل، على وكالة، 22و  وكالة 325و  وكالة، 1113  مقابل اظتالية، للمؤسسات كالةو   88 ، واطتاصة للبنوك
اظتؤرخ يف  01-18و جاء آخر تعديل وتصريح  لشبكة البنوك واظتؤسسات اظتالية يف اظتقرر رقم ، 20142 هناية يف
، الذي يتضمن نشر قائمة البنوك واظتؤسسات اظتالية 2018جانفي  02اظتوافق لـ  1439ربيع الثاين عام  14

مؤسسات مالية معتمدة، و نتكن  09بنكا و  20  يف الوقت الراىنيضم النظام البنكي حبيث اظتعتمدة يف اصتزائر، 
 يف اصتدول التايل:تلخيصها 

 

 
                                                           

1
 .11، ص: 5114أكتوبر  15، الصادرة بتارٌخ 23الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة، العدد  
2
 .61، ص: 5112التمرٌر السنوي لبنن الجزائر لسنة  
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 : قائمة البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة يف اجلزائرIII.02اجلدول رقم 

 املؤسسات املالية  وك ـــــالبن

 بنك اصتزائر اطتارجي؛ -1
 البنك الوطٍت اصتزائري؛ -2
 القرض الشعيب اصتزائري؛ -3
 بنك التنمية احمللية؛ -4
 بنك الفالحة والتنمية الريفية؛ -5
 الصندوق الوطٍت للتوفَت واالحتياط )بنك(؛ -6
 بنك الربكة اصتزائري؛  -7
 اصتزائر )فر  بنك(؛ –سييت بنك  -8
 اصتزائر؛ –اظتؤسسة العربية اظتصرفية  -9
 اصتزائر؛  –نتيكسيس   -10
 اصتزائر؛ -جينَتال وسوسيتي  -11
 اصتزائر )فر  بنك(؛ -البنك العريب  -12
 اصتزائر؛ -ابريباسيب . ن . يب  -13
 اصتزائر؛ -ترست بنك  -14
 اصتزائر؛ –بنك االسكان للتجارة والتمويل  -15
 اصتزائر؛ -بنك اطتليج  -16
 اصتزائر؛ -فرنسا بنك -17
 كريدي اقريكول كربورات وانفستمانت بنك أصتَتي؛ -18
 إتش . إس . سي . اصتزائر )فر  بنك(؛ -19
 اصتزائر. -مصرف السالم -20

 شركة إعادة التمويل الرىٍت؛ -1
الشركة اظتالية لالستثمار و اظتساقتة و التوظي  " ش . م . ا .  -2

 ش . أ "؛ –م . ت 
 الشركة العربية لجإكتار اظتايل؛ -3
 اصتزائر؛ –اظتغاربية لجإكتار اظتايل  -4
 سيتيالم اصتزائر؛ -5
 الصندوق الوطٍت للتعاضدية الفالحية " مؤسسة مالية "؛ -6
 شركة أسهم؛ –الشركة الوطنية لجإكتار اظتايل  -7
 شركة أسهم؛ –كتار ليزينغ اصتزائر إ -8
 شركة أسهم. –اصتزائر إكتار  -9

 من إعداد الطالب ابالعتماد على:: املصدر

 .27 :، ص2018جانفي  28 :الصادرة بتاريخ 04، العدد اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية

-1020ابجلزائر خالل الفرتة )اجملمعة من البنوك العمومية و اخلاصة  )الودائع( املواردتطور  إمجايل -5
1025) 

تعترب الودائع من أىم اظتوارد للبنك، واليت يبٍت عليها حجم القروض اظتمنوحة وعليو نتكن تلخيص إرتايل        
 ( يف اصتدول التايل:2015-2010اظتوارد اجملمعة متمثلة يف الودائع للنظام البنكي ابصتزائر خالل الفًتة )
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 (1025-1020: إمجايل تطور املوارد )الودائع( اجملمعة من البنوك العمومية و اخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة )III.03اجلدول رقم 

 الوحدة: مليار دج، يف هناية املدة.

 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البيـــان

 ودائع حتت الطلب:

 البنوك العمومية -

 البنوك اطتاصة -

 ودائع ألجل

 البنوك العمومية -

 البنوك اطتاصة -

 ودائع لضماانت

 البنوك العمومية  -

 البنوك اطتاصة -

7.2982 

523652 

01155 

 

7.7280 

50052 

16155 

27280 

 

05051 

11152 

020.8. 

016255 

11151 

 

72.2,. 

522550 

50255 

22082 

 

02154 

6551 

00.582 

5550,0 

20051 

 

000085 

012053 

55151 

.2.89 

 

15355 

15155 

0.02,. 

5615,5 

26250 

 

050082 

005151 

01150 

...87 

 

11651 

10555 

2202,. 

041551 

45554 

 

29.082 

046053 

56151 

.0089 

 

16151 

11153 

0.00,2 

034652 

26151 

 

222080 

114254 

03453 

.5.82 

 

42150 

11151 

 520089 0080.. إمجايل الودائع اجملمعة

 

270.89 

 

22.282 

 

00028. 

 

079982 

 %حصة ودائع البنوك العمومية 

 %حصة ودائع البنوك اطتاصة 

5656 

1155 

5651 

1156 

5451 

1556 

5353 

1051 

5454 

1550 

5550 

1154 

 : من إعداد الطالب ابالعتماد على:املرجع

 ؛103، ص:2013التقرير السنوي لبنك اصتزائر لسنة  -

 .94، ص: 2015التقرير السنوي لبنك اصتزائر لسنة  -

الودائع اجملمعة من طرف البنوك العمومية واطتاصة خالل  إرتايل( نالحظ تزايد يف III.03خالل اصتدول رقم )من 
 ،فًتة الدراسة، مع مالحظة أيضا االرتفا  الكبَت للودائع حتت الطلب مقارنة ابلودائع ألجل و ودائع لضماانت

 اك.الوطنية سوانطر سسة حتت الطلب للمؤ  ودائعلوىو ما يعكس اظتيل التصاعدي ل
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 1025-1020: إمجايل تطور توزيع الودائع اجملمعة يف البنوك العمومية و اخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة III.02الشكل رقم 

 
 .(Excel)اإلكسل و ابستخدام برانمج  ،(III0.3)من إعداد الطالب استنادا إىل اصتدول رقم  :املصدر

نالحظ أن الودائع اجملمعة ابلبنوك العمومية تفوق بكثَت منها ابلبنوك  (III.01)الشكل من خالل            
تها ابلبنوك اطتاصة ال تتجاوز بنس، يف حُت  (%90-%85)اطتاصة، حبيث تًتاوح نسبتها ابلبنوك العمومية مابُت 

سوانطراك وؼتتل  ، وىذا شيء منطقي فالبنوك العمومية تستقطب غتمل ودائع الشركة النفطية الكبَتة 13.5%
اظتؤسسات العمومية االقتصادية األخرى، يف حُت تتكون ودائع البنوك األجنبية من بعض اظتدخرات العائلية 

 .واظتؤسسات الصغَتة اطتاصة

 (1025-1020ابجلزائر خالل الفرتة ) حسب األجلإمجايل توزيع القروض  -6

من خالل عملية التمويل ظتختل   من أحد احملركات األساسية لالقتصاد جبميع أنواعها تعترب القروض          
 سيتم عرض إرتايل القروض حسب األجل من خالل ىذا اصتدول.و ، اظتشاريع
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 (1025-1020ابجلزائر خالل الفرتة ) حسب األجلالقروض إمجايل تطور توزيع : III.04 اجلدول رقم

 .، يف هناية املدةالوحدة: مليار دج

 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البيــــان

 :قروض قصرية األجل

 البنوك العمومية-

 البنوك اطتاصة-

 قروض متوسطة وطويلة األجل

 البنوك العمومية-

 البنوك اطتاصة-

0000.9 

1112.1 

53253 

 

00...2 

1461.1 

132.0 

 

0050.9 

666.3 

03051 

 

7050,2 

5161.1 

134.0 

 

0050.5 

640,6 

05454 

 

7072.9 

5415.5 

151.5 

0270.2 

60331 

15451 

 

0200.0 

0251.1 

511.1 

 

059.,2 

1161.1 

21454 

 

2.02.7 

1351.1 

540.1 

 

0209,2 

1125.2 

22555 

 

..52.0 

2511.1 

021.5 

 

 272.85 5.9780 .02.8. 85..27 027282 075582 القروض املمنوحة إمجايل

 %القروض قصَتة األجل  حصة

 %حصة القروض م و ط األجل 

1151 

2656 

0353 

3051 

0155 

3555 

5453 

4551 

5154 

4250 

5052 

4352 

 % حصة البنوك العمومية من القروض

 % حصة البنوك اطتاصة من القروض

53551 

10516 

52542 

11556 

53541 

10556 

55501 

14536 

54551 

15513 

54521 

15516 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على: :املصدر

 ؛108ص:  2013لبنك اصتزائر لسنة التقرير السنوي -

 .100ص:  2015بنك اصتزائر لسنة لالتقرير السنوي -

لنسب مستوايت القروض قصَتة األجل يف  نالحظ تناقص مستمر( III.04)من خالل اصتدول رقم          
و أيضا حجم القروض متوسطة و طويلة األجل أكرب من  ،حُت تزايد يف حجم القروض متوسطة و طويل األجل

وىذا يعود للتمويالت الكبَتة  ،خاصة ابلنسبة للبنوك العمومية اليت تساىم يف التنمية حجم القروض قصَتة األجل
من طرف البنوك  والسكن والطاقة ،العمومية األشغالكقطا    يف السنوات األخَتة اظتوجهة للقطاعات اإلسًتاتيجية

 أوموجهة لتمويل اظتشروعات العائلية الصغَتة  صغَتة و على عكس البنوك اطتاصة اليت جل قروضها موميةالع
 .  مقابل فوائد دورية للعائالت يف شكل قروض استهالكيةاظتمنوحة 
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 1025-1020األجل للبنوك العمومية واخلاصة ابجلزائر خالل الفرتة  : إمجايل تطور توزيع القروض حسبIII.01 الشكل رقم 

 
 .(Excel) اإلكسل وابستخدام برانمج ،(III.04): من إعداد الطالب استنادا إىل اصتدول رقم املصدر

القروض اظتمنوحة مرتفعا  إرتايلاظتالحظ أن حصص البنوك العمومية من ( III0.2)من خالل الشكل رقم        
(  %90-%82 ) ، حيث تًتاوح مابُت2013رغم تناقصها نسبيا خالل سنة  جدا مقارنة حبصص البنوك اطتاصة

  ابلبنوك اطتاصة.  (%18 -%12)، وتًتاوح مابُت  ابلبنوك العمومية

 الدراسة تقدمي بنوك العينة حملاملطلب الثالث: 

 بنوك جتارية معتمدة ابصتزائر، وىي : 07تتشكل عينة الدراسة من        

 " البنك الوطٍت اصتزائري BNA؛" 
 " بنك اصتزائر اطتارجي BEA؛" 
  اصتزائر " -بنك اطتليجAGB؛" 
  اصتزائر  -بنك الربكة" B Baraka؛" 
 اصتزائر -سوسيتيو جينَتال "SGA؛" 
 اصتزائر " -يب . ن . يب ابريباس BNP Paribas؛" 
  اصتزائر" –ترست بنك Trust BA ." 

و  ،على أساس توفر التقارير السنوية ومعطيات الدراسة ىاأما ؽتيزات تشكيلة البنوك فقد مت اختيار        
 العتبارات أخرى تتمثل فيما يلي :
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  ؛ابصتزائرالبنك الوطٍت اصتزائري ابعتباره أول بنك جتاري عمومي 
 اطتارجية؛ التجارية بنك اصتزائر اطتارجي ابعتباره ؽتثال للجزائر يف الصفقات 
  اإلسالمية؛ والذي يقدم معامالت ،حبريٍت جزائري مشًتكااصتزائر ابعتباره بنك  -بنك الربكة 
  ؛، ويقدم اطتدمات التقليديةاصتزائر ابعتباره بنكا جتاراي مشًتكا كوييت جزائري -بنك اطتليج 
 جتارية أجنبية.  ابعتبارىم بنوكاصتزائر  -و ترست بنك وسوسييت جينَتال ،ريبابنك اب 

 ، و كذاالعاملة ابصتزائر ؽتزوجة بُت البنوك العمومية و اظتختلطة كعينة  اظتختارةوبذلك تكون التشكيلة           
 نوعية من انحية إسالميةبنوك تقدم خدمات و بنوك جتارية تقليدية و  ،من انحية اظتلكية األجنبية الوطنية و

 لدراسة التطبيقية.ضتدود اإلعطاء أكثر مصداقية وتوسعا  (2015-2010اظتعامالت اظتقدمة، وىذا خالل الفًتة )

 :فيما يلي الدراسة عينةالبنوك ونتكن تقدًن           

 :"Banque Nationale d’Algérie " البنك الوطين اجلزائري -2

 كافة مارس حيث ،1966 جوان 13 بتاريخ اصتزائري الوطٍت البنك أنشئ وطٍت، جتاري بنك أول         
 البنوك غرار على، و الزراعي القطا  دتويل يف ىذا جانب إىل ختصص كما التجارية، للبنوك اظترخصة النشاطات
 ابستالم اظتتعلقة العمليات كافة اعتيادية كمهنة يؤدي معنوي كشخص اصتزائري الوطٍت البنك يعترب األخرى،
 ، حبيث يعترب كذلكالزابئن تصرف حتت تسيَتىا و الدفع وسائل وضع أيضا و ،القروض عمليات الناس أموال
 جوان شهر يف، و 1995 سبتمرب 05 بتاريخ القرض و النقد غتلس مداولة بعد اعتماده، على حاز بنك أول

 .1جزائري دينار مليار 41600 من اصتزائري الوطٍت البنك رأشتال رفع مت ،2009

 :"Banque Extérieure d’Algérie " بنك اجلزائر اخلارجي -1

 01 الصادر 204-67 رقم اظترسوم مبوجب 1967 عام يف (BEAاصتزائر اطتارجي ) بنك إنشاء كان       
 اصتزائر نكب دتكن، حبيث اصتزائري البنكي النظام رتوءصتز  ةاصتزائري الدولة إسًتاتيجية يف ىاما حداث 1967 أكتوبر
-الطاقة-اعتيدروكربوانت) للتصنيع التمويل احتياجات تغطية و اظتايل اظتركز يف فعالة أداة يصبح أن من اطتارجي
 ،العامة األشغال ، البناء :مثل ،أخرى قطاعات عن فضال ،(االلكًتونية الصناعة-االشتنت-الصلب صناعات
 الوطٍت االقتصاد دتويل يف فعال بشكل البنك يساىم كما .الصناعات من غَتىا و الزراعية الصناعات ،السياحة

                                                           
1
 http://www.bna.dz/index.php/ar/.html, cite visitée le: 03/12/2017 a 17:30. 
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 اعتيكلية اظتشاريع دتويل يف وبنشاط واظتشاركة ،مكاتبو يف اظتتوطنة الزابئن شرائح ظتختل  دعمو زايدة خالل من
 .1الرئيسية

 :"Gulf  Bank Algeria " بنك اخلليج اجلزائر -3

مبوجب القانون اصتزائري، برأس مال قدره  2003 ديسمرب 15يف  (AGB) مت أتسيس بنك اطتليج اصتزائر        
غتمع كوييت خاص و أحد ، وىي "Kipcoاتبعة لشركة اظتشاريع القابضة " لبنوكمليار دينار جزائري، ؽتلوك  10

 60مقسمة على ؿتو الشركات االستثمارية اظتدرجة يف سوق الكويت لألوراق اظتالية، وملكية بنك اطتليج اصتزائر 
األردين الكوييت، و بنك اطتليج اصتزائري بنك جتاري  للبنك % 10تونس الدويل و  لبنك % 30برقان و  لبنك %

اظتتنوعة يف السوق البنكي  البنكية، وقد ساىم بتقدًن عديد اطتدمات واظتنتجات 2004سنة  ابصتزائر بدأ نشاطو
، ومنذ أتسيسو استثمر وبشكل واسع يف غتال استخدام التكنولوجيا يف العمل والصناعة البنكية، ونتلك اصتزائري

فر  موزعة يف رتيع أؿتاء الوطن، واليت مكنتو يف مشل جزء كبَت ورقعة واسعة من  63اآلن شبكة كبَتة تضم ؿتو 
 .2السوق البنكية ابصتزائر

 : اصتزائر اطتليج بنك يف اظتساقتُت حصص يوضح التايل والشكل

 اجلزائر اخلليج بنك يف املسامهني حصص:  III.03الشكل رقم 
 

 
.:308a 1 2017/12/04bank , cite visitée le: -Rapport annuel 2010 , www ,.ag : Source 
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  :1اإلسًتاتيجية على ستس غتاالت، وىي، وترتكز ىذه 2009يف سنة  البنك إسًتاجتيةتعري  حيث مت    
  إدارة اظتوارد البشرية :من خالل توفَت كل سبل الراحة والعمل للموظ  وحتسُت حياتو االجتماعية، إضافة

 اظتهنية؛واظتستمرة ضتياتو  إىل القيام بعمليات التكوين واظتتابعة الفردية
  :وىذا من خالل ،على تقدًن أفضل منتجاتو وخدماتو للزابئن البنكىنا يعمل إدارة اصتودة الشاملة 

لدى اظتوظفُت وتوفَت وخلق روح اإلبدا  و االبتكار  البنكي،مواكبة رتيع التطورات اضتاصلة يف العمل 
 ؛نظام حوافز يتماشى و إنتاجهم

 ؛: من خالل تنويع ؼتتل  العروض من أجل تلبية التوقعاتتطوير وتوسيع النشاط 
  ر ىنا على تطوير خدماتو زائاطتليج اصت بنك: ويرتكز عمل البنكيفتو اضتصة السوقية وغزو السوق

 ؛اصتزائري البنكي، و فتح فرو  جديدة وػتاولة كسب زابئن ومتعاملُت جدد يف السوق وتسويقها
  ليكون قريبا من الزابئن ويوفر عتم ؼتتل  خدماتو. :توسيع شبكة الوكالة 

 Banque Al Baraka - Algerie":2 " اجلزائر -بنك الربكة  -4
 1991ماي  20إنشاؤه يف مت حيث (، خاص و عام) ؼتتلط برأشتال بنك أول ىو اصتزائري الربكة بنك       

يف  متخصصا 1991 دج، و بدأ مبزاولة نشاطاتو بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب 500.000.000برأس مال 
 غتموعة و( اصتزائر) الريفية التنمية و الفالحة بنك فهما اظتساقتُت متص ما يف أما ،اإلسالميةعمليات الصَتفة 

 رتيع مزاولة يف اضتق فللبنك 2003سبتمرب  26اظتؤرخ يف  11-03رقم  األمر ويف إطار، (البحرين) البنكية الربكة
ونتكن ، اإلسالمية الشريعة أحكام ئمباد مع قتهافبشرط موا لكذ و ،استثمارات و دتويالت من البنكية العمليات

 :البنك منذ نشأتو يف النقاط التاليةتلخيص أىم التطورات اليت عاشها 
 1991 ؛:إنشاء بنك الربكة اصتزائري 
 1994 :؛توازن اظتايل للبنكالو  استقرار 
 1999 ؛(:مساقتة البنك يف إنشاء شركة التأمُت )الربكة و األمان 
 2000 ؛:تصني  البنك يف اظتراتب األوىل من بُت البنوك اطتاصة 
 2002  ؛ؿتو قطاعات جديدة من السوق، ىي قطا  اظتهنيُت و األفراد:إعادة توجيو سياسة البنك 
 2003  ؛دج 1.550.000.000:إنشاء شركة عقارية "دار الربكة" برأس مال قدره 

                                                           
1
 www.ag-bank.com/article-view-1.html ,cite visitée le: 05/12/2017 a 17:30. 

2
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 2006  ؛دج 2.500.000.000 إىل:رفع رأس مال البنك 
 2009  ؛دج 10.000.000.000:رفع رأس مال البنك مرة اثنية إىل 
 2015 ؛دريب يف اظتالية اإلسالمية:إنشاء معهد البحوث و الت 
 2015  دج 15.000.000:إنشاء شركة اطتربات العقارية "ساتك إنتو" برأس مال قدره. 

 :"Societe Generale - Algerie " اجلزائر -جينريال وبنك سوسيتي -5
وقد بدأ نشاطو  العاظتية، الَت جين واتبع جملموعة سوسيتيفر   (SGAال اصتزائر )َت جين وبنك سوسيتي         

للتعامل مركز ؼتصص كذا   و ،مركز أعمال 11فر  و  87، ولديو حاليا كبنك جتاري أجنيب  2000ابصتزائر سنة 
موظ ، ويقدم غتموعة متنوعة من اطتدمات  1360ؿتو  2014إىل غاية ، حبيث يعمل ابلبنك مع الشركات
 .1 2016 مليار دج خالل سنة 10وبرأشتال قدره  زبون من األفراد والشركات واظتهنيُت، 370000البنكية لنحو 

 :" BNP Paribas - Algeria " اجلزائر -بنك ابريبا -6
واليت  ،( ىو أحد فرو  اجملموعة البنكية الفرنسية العاظتيةBNP Paribas) اصتزائر بنك يب إن يب ابريبا       

موظ ، مبا يف ذلك أكثر من  190000بلدا مع ما يقرب من  80لديها وجود يف  و ،2000أتسست سنة 
، يقوم بتقدًن وعرض عدة خدمات بنكية لألفراد والشركات و اظتهنيُت وغَتىم،  ولتلبية يف أورواب 145000

، مركزا جتاراي 14فرعا و  71كونة من م شبكة بنكيةاحتياجات زابئنو على ؿتو أفضل يوفر بنك يب إن يب ابريبا 
 2011وقد حتصل سنة  ،1500 يقارب، و بتعداد موظفُت يف اصتزائروكذا مركز ؼتصص للعالقات مع الزابئن 

تقدًن اطتدمات البنكية االلكًتونية يف  و انطالقو( يف غتال أنشطتو ابلتجارة الدولية، ISO 9001على شهادة )
 .2مليار دج 26ىو و برأشتال قدره  2017ومنذ جويلية ، 2014منذ سنة 

 :""Trust Bank - Algeria اجلزائر -ترست بنك -7
اليت تتخذ من قربص و  عضو يف غتموعة نيست إنفستمنتس ىولدينغ، ىو (TBA)ترست بنك اصتزائر          
وإعادة  ،و / أو اظتالية والتأمُت البنكيةستثمر يف غتموعة متنوعة من الصناعات، مبا يف ذلك اطتدمات ت و، مقرا عتا
 22... اخل، حبيث تتواجد ىذه اجملموعة من قبل شركاهتا التابعة يف  والسياحة ،والتطوير العقاري والصناعة ،التأمُت

األردن، لبنان،  )اصتزائر، الواليات اظتتحدة األمريكية، إسبانيا، إؾتلًتا، قطر، قربص، البحرين، هابيندولة من 

                                                           
1
 https://www.societegenerale.dz/, cite visitée le: 06/12/2017 a 19:30. 

2
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اطتاص، وقد  مالوبرأس  ينشط لقانون اصتزائريل طبقا ريجتا فلسطُت،...اخل(، بنك الثقة اصتزائر )ترست( ىو بنك
 .1دينار مليار 13إىل  2012مليون دينار، مت رفعو يف سنة  750برأشتال أويل قدره  2003بدأ النشاط يف أفريل 
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 .العاملة ابجلزائر قياس العالقة بني الكفاءة التشغيلية و خماطر السيولة لعينة من البنوكاملبحث الثاين : 

السنوية للبنوك  ت اظتالية اظتستخرجة من التقاريرالبياان سنقوم بعرض ؼتتل  التطبيقي من خالل ىذا اظتبحث      
واليت ؿتتاجها يف عملية قياس مؤشرات الكفاءة التشغيلية وؼتاطر  ،2015-2010ػتل دراسة خالل الفًتة 

 الدراسة.   اول من خالعتا الربط بُت متغَتيواليت ؿت ،وبعدىا نقوم ابلدراسة القياسية ،السيولة

 (1025-1020املالية املتعلقة ابلبنوك حمل الدراسة خالل الفرتة ) البياانتاملطلب األول: تقدمي 

أىم البياانت اظتالية اظتستخرجة من التقارير السنوية للبنوك ػتل إلرتايل سنقدم خالل ىذا اظتطلب تطور         
 واليت عتا عالقة مباشرة ابظتؤشرات اظتالية اظتراد قياسها.  ،(2015-2010خالل الفًتة )الدراسة 

 :النتيجة الصافية )الربح الصايف( -2
لعاملة ابجلزائر خالل الفرتة ):III.50اجلدول رقم  لبنوك ا  (1025-1020تطور جمموع الربح الصايف لعينة من ا

 الوحدة: )مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 30686.5 29538 29784 30238 27180 34819 32560 البنك الوطين اجلزائري

 28846 33418 33742 20931 35557 30260 19169 بنك اجلزائر اخلارجي

 3549 3628 4010 5035 3999 2591 2031 بنك اخلليج اجلزائر

 3953 4108 4307 4092 4190 3778 3243 بنك الربكة اجلزائر

 4420 4416 5137 4020 5169 4355 3423 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 4243 3723 4337 3825 4566 4972 4033 بنك ابريبا اجلزائر

 1494 1713 1610 1407 1130 941 2163 ترست بنك اجلزائر

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر

اطتاص بتطور إرتايل النتيجة الصافية )الربح الصايف( لعينة البنوك  (III.05اصتدول رقم )من خالل يتضح         
لنتيجة الصافية خالل فًتة الدراسة مببلغ رتايل اػتل الدراسة، أن البنك الوطٍت اصتزائري قد حقق أعلى متوسط إل

ال بـ َت مليون دج، مث بنك سوسيتيو جين 28846 مليون دج، مث يليو بنك اصتزائر اطتارجي بـ 30686.5قدره 
مليون دج، مث بنك اطتليج  3953مليون دج، مث بنك الربكة بـ  4243مليون دج، مث بنك ابريبا اصتزائر بـ  4420
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خالل فًتة الدراسة ترست بنك مببلغ  الصافية نتيجةمتوسط إلرتايل ال، ليأيت يف األخَت و أبقل 3549اصتزائر بـ 
 :التايلمليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل  1494قدره 

 (1025-1020: متوسط إمجايل النتيجة الصافية لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.04الشكل رقم 

 
 .(Excelوابستخدام برانمج اإلكسل )(، III.05من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل األموال اخلاصة: -1
 (1025-1020: تطور إمجايل األموال اخلاصة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.06اجلدول رقم 

 الوحدة: )مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 127191.5 172629 147845 140585 128404 107247 66439 البنك الوطين اجلزائري

 143950.5 176872 162064 156132 140575 121814 106246  بنك اجلزائر اخلارجي

 10477 10849 10849 10598 10398 10000 10166 بنك اخلليج اجلزائر

 13470 15643 15076 14210 13018 11974 10899 بنك الربكة اجلزائر

 19218 27925 22220 19374 17505 14931 13353 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 10856 11000 11000 11000 10944 10696 10494 بنك ابريبا اجلزائر

 15042.5 17356 16540 16193 16142 13094 10930 ترست بنك اجلزائر

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر
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( اطتاص بتطور إرتايل األموال اطتاصة لعينة البنوك ػتل الدراسة، أن III.06يتضح من خالل اصتدول رغم )      
 143950.5ألموال اطتاصة خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره رتايل ابنك اصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط إل

مليون  19218مليون دج، مث بنك سوسيتيو جينَتال بـ  127191.5مليون دج، مث يليو البنك الوطٍت اصتزائري بـ
مليون دج، مث بنك ابريبا اصتزائر بـ  14470مليون دج، مث بنك الربكة بـ  15042.5دج، مث ترست بنك بـ 

ألموال اطتاصة خالل فًتة الدراسة بنك اطتليج رتايل اج، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلمليون د  10856
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 10477اصتزائر مببلغ قدره 

 (1025-1020: متوسط إمجايل األموال اخلاصة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.05الشكل رقم 

 
 .(Excelوابستخدام برانمج اإلكسل )(، III.06من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل األصول: -3

 (1025-1020: تطور إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.07اجلدول رقم 

 (مليون دج)الوحدة:

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 2104543 2719081 2620619 2185130 2060079 1620662 1421685 البنك الوطين اجلزائري

 2431905 2586504 2581393 2111443 2307759 2636705 2367626  بنك اجلزائر اخلارجي

 121902 177377 176819 138962 105239 75211 57803 بنك اخلليج اجلزائر

 152950 193573 162772 157073 150787 132984 120509 بنك الربكة اجلزائر

 207074 248732 243338 222605 202485 167057 158226 جينريال اجلزائر وسوسيتي

 214698 252587 254285 233869 207165 173457 166826 بنك ابريبا اجلزائر

 38935 48501 44702 40990 36434 30115 32868 ترست بنك اجلزائر
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لعينة البنوك ػتل الدراسة، أن بنك  األصول( اطتاص بتطور إرتايل III.07يتضح من خالل اصتدول رغم )        
مليون دج، مث يليو  2431905خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره صول ألرتايل ااصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط إل

سوسيتيو  مليون دج، مث بنك 214698بـ  ائرابريبا اصتز مليون دج، مث بنك  2104543 البنك الوطٍت اصتزائري بـ
 121902اصتزائر بـ  اطتليجمليون دج، مث بنك  152950مليون دج، مث بنك الربكة بـ  207074بـ  جينَتال اصتزائر

 38935بنك مببلغ قدره ترست خالل فًتة الدراسة صول أل، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل اجمليون د 
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:

 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) األصول: متوسط إمجايل III.06الشكل رقم 

 
 .(Excelوابستخدام برانمج اإلكسل )، (III.07من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل الودائع: -4
 (1025-1020: تطور إمجايل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة  )III.08اجلدول رقم 

 الوحدة:)مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 1336025 1732218 1742546 1498338 1325198 970673 747180 البنك الوطين اجلزائري

 1988246 2075734 2095068 1680610 1861843 2198064 2018158  بنك اجلزائر اخلارجي

 80475 125339 122864 91645 65459 44662 32617 بنك اخلليج اجلزائر

 89319 119025 97813 93535 86383 73909 65249 بنك الربكة اجلزائر

 158624 194961 194360 175899 153408 123817 109299 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 164535 192779 201371 188452 154654 130430 119522 بنك ابريبا اجلزائر

 23362 34538 30560 26666 18826 15224 14358 ترست بنك اجلزائر
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لعينة البنوك ػتل الدراسة، أن بنك  الودائع( اطتاص بتطور إرتايل III.08يتضح من خالل اصتدول رغم )       
مليون دج، مث يليو  1988246خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره  إلرتايل الودائعاصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط 

سوسيتيو  مث بنك مليون دج، 164535بـ  ابريبا اصتزائرمليون دج، مث بنك  1336025 البنك الوطٍت اصتزائري بـ
 80475اصتزائر بـ  اطتليجمليون دج، مث بنك  89319مليون دج، مث بنك الربكة بـ  158624بـ  جينَتال اصتزائر

 23362بنك مببلغ قدره ترست خالل فًتة الدراسة  الودائع، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل جمليون د 
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:

 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) الودائع: متوسط إمجايل III.07الشكل رقم 

 
 .(Excelوابستخدام برانمج اإلكسل )، (III.08من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل اإليراد البنكي الصايف : -5
 (1025-1020) : تطور إمجايل اإليراد البنكي الصايف لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتةIII.09اجلدول رقم 

 الوحدة:)مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 76306.5 116641 89106 78493 64150 57012 52437 البنك الوطين اجلزائري

 49765 69574 61663 45622 44509 40617 36603  بنك اجلزائر اخلارجي

 8754 10900 10579 10520 9562 6320 4644 بنك اخلليج اجلزائر

 7726 7818 7473 7760 8259 7804 7241 بنك الربكة اجلزائر

 14108 15148 13309 14665 15379 14153 11994 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 12687 13648 12471 12980 13229 12789 11007 بنك ابريبا اجلزائر

 3617 3809 3565 3626 2652 3868 4182 ترست بنك اجلزائر
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لعينة البنوك ػتل  اإليراد البنكي الصايف( اطتاص بتطور إرتايل III.09يتضح من خالل اصتدول رغم )          
خالل فًتة الدراسة مببلغ إلرتايل اإليراد البنكي الصايف أكرب متوسط  قد حقق ياصتزائر الوطٍت بنك الالدراسة، أن 

 اصتزائر سوسيتيو جينَتالمليون دج، مث بنك  49765 بـ اصتزائر اطتارجيبنك مليون دج، مث يليو  76306.5قدره 
مليون دج، مث  8754بـ  اطتليج اصتزائرمليون دج، مث بنك  12687بـ  اصتزائر ابريبا مليون دج، مث بنك 14108بـ 

خالل  اإليراد البنكي الصايفإلرتايل  ػتقق ، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسطجمليون د  7726اصتزائر بـ  الربكةبنك 
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 3617بنك مببلغ قدره ترست فًتة الدراسة 

 (1025-1020: متوسط إمجايل اإليراد البنكي الصايف لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.08الشكل رقم 

 
 .(Excel) وابستخدام برانمج اإلكسل ،(III.09من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل القروض: -6
 (1025-1020: تطور إمجايل القروض لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.20اجلدول رقم 

 الوحدة: مليون دج.

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 1222582 1515053 1731665 1315847 1134166 900469 738292 البنك الوطين اجلزائري

 1747810 1753744 1631440 1394534 1720639 2069932 1916570  بنك اجلزائر اخلارجي

 70395.5 104883 101162 81241 64949 43726 26412 بنك اخلليج اجلزائر

 67225 94097 78506 58584 57891 58584 55689 بنك الربكة اجلزائر

 117374 154750 117035 112918 102966 111745 104830 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 99277 139202 115293 110043 81580 79543 70002 بنك ابريبا اجلزائر

 17174 24597 21429 18344 14724 12725 11225 ترست بنك اجلزائر

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر

0

20000

40000

60000

80000

100000

ً الجزائري ً  البنن الوطن  بنن البركة الجزائر بنن الخلٌج الجزائر بنن الجزائر الخارج



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

111 
 

لعينة البنوك ػتل الدراسة، أن بنك  القروض( اطتاص بتطور إرتايل III.10يتضح من خالل اصتدول رغم )      
مليون  1747810خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره إلرتايل القروض اظتمنوحة اصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط 
مليون  117374بـ  سيتيو جينَتال اصتزائرسو مليون دج، مث بنك  1222582 دج، مث يليو البنك الوطٍت اصتزائري بـ

 الربكةمليون دج، مث بنك  70395.5بـ  اطتليج اصتزائرمليون دج، مث بنك  99277بـ  ابريبا اصتزائر دج، مث بنك
ترست خالل فًتة الدراسة ، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل القروض اظتمنوحة جمليون د  67225اصتزائر بـ 

 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 17174بنك مببلغ قدره 

 (1025-1020) وك العاملة ابجلزائر خالل الفرتةلعينة من البن القروض: متوسط إمجايل III.09الشكل رقم 

 
 .(Excelاإلكسل )(، وابستخدام برانمج III.10من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل تكاليف االستغالل: -7
 (1025-1020تطور إمجايل تكاليف االستغالل لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ): III.22اجلدول رقم 

 الوحدة: مليون دج.

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 16811 25634 24588 18889 13144 9465 9145 البنك الوطين اجلزائري

 15624 18940 17029 15919 14757 14685 12412  بنك اجلزائر اخلارجي

 890 1275 1200 1052 782 610 421 بنك اخلليج اجلزائر

 1701.5 2078 1949 1746 1578 1582 1276 بنك الربكة اجلزائر

 971 1219 1142 724 926 907 910 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 698.5 1016 435 598 545 625 972 اجلزائر بنك ابريبا

 53 102 80 60 29 25 24 ترست بنك اجلزائر

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر
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لعينة البنوك ػتل  تكالي  االستغالل( اطتاص بتطور إرتايل III.11يتضح من خالل اصتدول رغم )        
خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره  تكالي  االستغاللإلرتايل الدراسة، أن بنك اصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط 

مليون  1701.5بـ  اصتزائر الربكةمليون دج، مث بنك  15624 مليون دج، مث يليو البنك الوطٍت اصتزائري بـ 16811
 ابريبامليون دج، مث بنك  890بـ  اطتليج اصتزائرمليون دج، مث بنك  971بـ  ئرسوسيتيو جينَتال اصتزا دج، مث بنك
خالل فًتة الدراسة  تكالي  االستغالل، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل جمليون د  698.5اصتزائر بـ 
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 53بنك مببلغ قدره ترست 

 (1025-1020: متوسط إمجايل تكاليف االستغالل لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.20الشكل رقم 

 
 .(Excelوابستخدام برانمج اإلكسل )(، III.11من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 :إمجايل إيرادات االستغالل -8
 (1025-1020إمجايل إيراد االستغالل لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ): تطور III.21اجلدول رقم 

 الوحدة: )مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 88946 140202 111560 95134 75390 64529 46860 البنك الوطين اجلزائري

 35775 42477 45409 33303 32874 29611 30978 بنك اجلزائر اخلارجي

 5326 10025 7402 5633 4195 2706 1993 بنك اخلليج اجلزائر

 7242 7812 6886 7730 7099 7227 6697 بنك الربكة اجلزائر

 8516 13274 12061 9034 8766 8871 7855 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 9043 11847 11040 10514 7099 7387 6372 بنك ابريبا اجلزائر

 2500 3506 3152 3041 1920 1723 1658 بنك اجلزائرترست 

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر
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لعينة البنوك ػتل  إيرادات االستغالل( اطتاص بتطور إرتايل III.12يتضح من خالل اصتدول رغم )        
 88946خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره إلرتايل الودائع أكرب متوسط  قد حقق ياصتزائر الوطٍت الدراسة، أن بنك 

 مليون دج، مث بنك 9043بـ  ابريبا اصتزائرمليون دج، مث بنك  35775 بـ اصتزائر اطتارجيبنك مليون دج، مث يليو 
اصتزائر بـ  اطتليجمليون دج، مث بنك  7242بـ  اصتزائر مليون دج، مث بنك الربكة 8516بـ  سوسيتيو جينَتال اصتزائر

ترست خالل فًتة الدراسة ، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل إيرادات االستغالل احملققة جمليون د  5326
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 2500بنك مببلغ قدره 

 (1025-1020)وك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة : متوسط إمجايل إيرادات االستغالل لعينة من البنIII.22الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.12من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 إمجايل النقد و األرصدة لدى البنك: -9
 (1025-1020تطور النقد و األرصدة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) : إمجايلIII.23اجلدول رقم 

 الوحدة: )مليون دج(

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 255664.8 325840 318234 308802 246496 213007 121610 البنك الوطين اجلزائري

 355024.6 365815 517010 390351 642459 118399 96114 بنك اجلزائر اخلارجي

 39148.8 49345 60230 46775 31722 21014 25807 بنك اخلليج اجلزائر

 75796.5 89962 74658 84483 81264 67803 56609 بنك الربكة اجلزائر

 50942.6 50025 80916 70247 52841 25212 26415 اجلزائر جينريالو سوسيتي

 37742 48291 36987 39577 53947 27023 20629 بنك ابريبا اجلزائر

 6724 6738 5621 5555 8347 7332 6752 ترست بنك اجلزائر

 .من إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة:املصدر
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لعينة البنوك ػتل الدراسة،  النقد و األرصدة( اطتاص بتطور إرتايل III.13يتضح من خالل اصتدول رغم )       
مليون  355024.6خالل فًتة الدراسة مببلغ قدره إلرتايل الودائع أن بنك اصتزائر اطتارجي نتتلك أكرب متوسط 

مليون دج، مث  75796.5بـ  اصتزائر الربكةمليون دج، مث بنك  255664.8 دج، مث يليو البنك الوطٍت اصتزائري بـ
مليون دج، مث بنك  39148.8بـ  اطتليج اصتزائرمليون دج، مث بنك  50942.6بـ  سوسيتيو جينَتال اصتزائر بنك
خالل فًتة الدراسة  النقد و األرصدة، ليأيت يف األخَت و أبقل متوسط إلرتايل جمليون د  37742اصتزائر بـ  ابريبا
 مليون دج، ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل: 6724بنك مببلغ قدره ترست 

 (1025-1020: متوسط إمجايل النقد و األرصدة لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة  )III.21رقم الشكل 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.13من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

للبنوك حمل ا موتقييمهاملطلب الثاين: حساب املؤشرات املالية املتعلقة ابلكفاءة التشغيلية وخماطر السيولة 
 (1025-1020الدراسة خالل الفرتة )

الكفاءة وقتا  ،ظتتغَتي الدراسة اظتستخدمة اظتالية ؤشراتاظتمن خالل ىذا اظتطلب سنقوم حبساب أىم         
، ونتكن تلخيصها يف اصتدول ػتل الدراسةابلبنوك  )اظتتغَت التابع( و ؼتاطر السيولة )اظتتغَت اظتستقل( التشغيلية
 التايل: 
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 التجاريةخماطر السيولة ابلبنوك على الكفاءة التشغيلية أثر  تقييميف الدراسة ل: املؤشرات املالية املستخدمة III.24 اجلدول رقم

 الرمز املستخدم املايل املؤشر غرض القياس املتغري

 

 

 

 الكفاءة التشغيلية

 )املتغري املستقل(

 

 

 كفاءة األرابح

 ROE=R/E صافية / األموال اطتاصةال تيجةنالالعائد على حقوق اظتلكية = 

 ROA=R/A العائد على األصول = النتيجة الصافية / إرتايل األصول

 EM= A/E إرتايل األصول / األموال اطتاصةمضاع  حقوق اظتلكية )الرافعة اظتالية( = 

 ROD=R/D العائد على الودائع = النتيجة الصافية / إرتايل الودائع 

 AU=I/A منفعة األصول = إرتايل اإليراد / إرتايل األصول

 PM=R/I الصافية / إرتايل اإليراد تيجةنالىامش الربح =  كفاءة التكاليف

 CTI=C/I = إرتايل تكالي  االستغالل / إرتايل إيرادات االستغالل التكالي  إىل اإليرادات

 LR1=Cr/D  إرتايل القروض / إرتايل الودائع )املتغري التابع( خماطر السيولة

 LR2=Mo/A األصولالنقد و األرصدة لدى البنك /إرتايل 

 الطالب. إعداد من  اجلدول

 الكفاءة التشغيلية :أوال

 كفاءة األرابح: -2

 Dupontتطبيق نظام ديبون ) ىناك عديد اظتؤشرات اظتالية اظتستخدمة يف حساب الرحبية، لكننا سنحاول       
System ،) ،بُت بنود ويتميز ىذا النظام أبنو يدمج فهو فتوذج  يضم مؤشرات ضتساب العائد والرحبية ابلبنوك

ر اظتزدوج للكفاءة و اإلنتاجية على رحبية األصول ، حيث يوضح األث1معا لقياس الرحبية الدخل اظتيزانية و حساابت
قدرة الرافعة اظتالية على رفع العائد على حقوق اظتلكية إىل مستوى أيضا أو مؤشر العائد على األصول، كما يبُت 

 جزئية مؤشرات إىل مؤشر كل حتليل من نانتكن إنو إذونتتاز ىذا النموذج ابظترونة ، 2أعلى من العائد على األصول
 اضتال ىو كما ،واظتخاطرة العائد بُت العالقة ربط على عملي أنو إىل إضافة تفصيلي، بشكل القرار غتاالت تعكس
 ىذا سبب يكون أن فيمكن ،مرتفعا اظتلكية حقوق على عائدا ما بنك حقق، فإذا ما اظتالية الرافعة ظتؤشر ابلنسبة
 يعطي ىذا فإن اظتالية الرافعة السبب كان فإن، كليهما أو اظتالية الرافعة إىل أو األصول على العائد إىل االرتفا 
 إىل يعود السبب كان إذا أما العائد، من اظتستوى ىذا بتحقيق اظترتبط اظتخاطر من اظتستوى ذلك إىل جإدارةل مؤشرا

                                                           
1
 .555، ص: 5111، دار غرٌب للنشر، الماهرة، مصر، أدوات و تقنيات مصرفيةمدحت صادق،  
2
 .40ابتسام ساعد، مرجع سبك ذكره، ص:  



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

116 
 

وقمنا إبضافة مؤشر ، 1التشغيلية الكفاءة من اظتستوى ذلك إىل جإدارةل مؤشرا يعطي ىذا فإن األصول، على العائد
  .ىو العائد على الودائع لتحديد مستوايت الرحبية جراء الودائع اظتستغلة يف شكل قروض و ،مدعم للدراسة آخر

 العائد على حقوق امللكية:مؤشر  -2-2
 (1025-1020العائد على حقوق امللكية لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) : معدلIII.25اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 26.90% %17.11 %20.14 21.51% %21.16 32.46% %49.01 البنك الوطين اجلزائري

 20.21% 18.89% %20.82 %13.41 25.29% 24.84% 18.04%  بنك اجلزائر اخلارجي

 %33.71 33.44% 36.96% 47.51% 38.46% 25.91% 19.98% بنك اخلليج اجلزائر

 29.52% 26.26% 28.59% 28.80% %32.19 31.55% %29.75 بنك الربكة اجلزائر

 24.00% 15.81% 23.12% 20.75% 29.53% 29.17% 25.63% اجلزائر جينريال وسوسيتي

 %39.11 33.85% 39.43% %34.77 %41.72 %46.48 %38.43 بنك ابريبا اجلزائر

 10.42% 09.87% 09.73% 08.69% 07.00% 07.42% %19.79 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

حقوق على عائد لأن بنك ابريبا اصتزائر قد حقق أعلى متوسط ل يتضح( III.15من خالل اصتدول رقم )       
، مث بنك اطتليج اصتزائر %39.11( مبعدل قدره 2015-2010اظتلكية من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة )

، مث بنك سوسيتيو جينَتال بـ %26.90، مث البنك الوطٍت اصتزائري بـ %29.52 ، مث بنك الربكة بـ%33.71بـ 
، ليأيت يف األخَت و أبقل معدل عائد على حقوق اظتلكية خالل %20.21بـ، مث بنك اصتزائر اطتارجي 24.00%

 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %10.42فًتة الدراسة ترست بنك بـ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .54ص: أسماء طهراوي، عبد الرزاق بن حبٌب، مرجع سبك ذكره،  
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 (1025-1020)العاملة ابجلزائر خالل الفرتة معدل العائد على حقوق امللكية لعينة من البنوك : متوسط III.23الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.15من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 العائد على األصول:مؤشر  -2-1

 (1025-1020العائد على األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) : معدلIII.26اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %01.56 %01.09 %01.14 %01.38 %01.32 %02.15 %02.29 البنك الوطين اجلزائري

 %01.18 %01.29 %01.30 %0.99 %01.54 %01.15 %0.81  بنك اجلزائر اخلارجي

 %03.11 %02.04 %02.27 %03.62 %03.80 %03.44 %03.51 بنك اخلليج اجلزائر

 %02.61 %02.12 %02.64 %02.60 %02.77 %02.84 %02.69 بنك الربكة اجلزائر

 %02.17 %01.77 %02.11 %01.81 %02.55 %02.61 %02.16 اجلزائر الري نيج وسوسيتي

 %02.05 %01.47 %01.70 %01.63 %02.20 %02.86 %02.42 بنك ابريبا اجلزائر

 %03.89 %03.53 %03.60 %03.43 %03.10 %03.12 %06.58 بنك اجلزائرترست 

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

على عائد لبنك اصتزائر قد حقق أعلى متوسط لترست أن  يتضح( III.16من خالل اصتدول رقم )         
، مث بنك اطتليج اصتزائر %03.89( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة ) األصول
ابريبا ، مث بنك %02.17بـ  اصتزائر سوسيتيو جينَتالبنك ، مث %02.61بـ  اصتزائري ، مث بنك الربكة%03.11بـ 
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 األصول، ليأيت يف األخَت و أبقل معدل عائد على %01.56 البنك الوطٍت اصتزائري، مث %02.05بـ  اصتزائر
 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %01.18بـ  اصتزائر اطتارجي خالل فًتة الدراسة بنك

 (1025-1020)وك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة معدل العائد على األصول لعينة من البن: متوسط III.24الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.16من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 مضاعف حقوق امللكية )الرافعة املالية(:مؤشر  -2-3
 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) مضاعف حقوق امللكية متوسط: III.27اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 16.93 15.75 17.72 15.54 16.04 15.11 21.40 البنك الوطين اجلزائري

 17.40 14.62 15.93 13.52 16.42 21.64 22.28  بنك اجلزائر اخلارجي

 11.51 16.35 16.30 13.11 10.12 7.52 5.68 بنك اخلليج اجلزائر

 11.33 12.37 10.80 11.05 11.58 11.11 11.06 بنك الربكة اجلزائر

 10.99 08.91 10.95 11.49 11.57 11.19 11.85 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 19.73 22.96 23.12 21.26 18.93 16.22 15.90 بنك ابريبا اجلزائر

 02.60 02.79 02.70 02.53 02.26 02.30 03.01 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

ظتعدل مضاع  اصتزائر قد حقق أعلى متوسط  ابريبا أن بنك يتضح( III.17من خالل اصتدول رقم )        
، مرة19.73 ( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة ) اظتالية(حقوق اظتلكية )الرافعة 

، مرة 11.51بـ  اطتليجبنك ، مث مرة 16.93بـ  الوطٍت اصتزائريبنك ال، مث مرة 17.40  بـ اطتارجي مث بنك اصتزائر 
، ليأيت يف األخَت و أبقل معدل مرة 10.99 بـ سوسيتيو جينَتالبنك ، مث مرة 11.33بـ  ياصتزائر  الربكةمث بنك 
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ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل ، مرة 02.60بـ  بنكترست خالل فًتة الدراسة  ظتضاع  حقوق اظتلكية
 :التايل

 (1025-1020)عاملة ابجلزائر خالل الفرتة  وك اللعينة من البنمضاعف حقوق امللكية معدل : متوسط III.25الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.17إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ) من:املصدر

 العائد على الودائع:مؤشر  -2-4
 (1025-1020: متوسط العائد على الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.28اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %02.58 %01.70 0%1.71 0%2.02 %02.05 %03.59 %04.35 البنك الوطين اجلزائري

 %01.45 %01.61 %01.61 %01.24 %01.91 0%1.38 %0.95  بنك اجلزائر اخلارجي

 %04.98 %02.89 %03.26 %05.49 %06.11 %05.93 %06.23 بنك اخلليج اجلزائر

 %04.52 %03.45 %04.40 %04.37 %04.85 %05.11 %04.97 بنك الربكة اجلزائر

 %02.93 %02.65 %02.64 %02.28 %03.37 %03.52 %03.13 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 %02.70 %01.93 %02.15 02.02% %02.95 %03.81 %03.37 بنك ابريبا اجلزائر

 %07.22 %04.95 %05.27 %05.27 %06.00 %06.18 %15.06 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

 للعائد على الودائعقد حقق أعلى متوسط  اصتزائر بنكترست أن  يتضح( III.18من خالل اصتدول رقم )        
اصتزائر بـ  اطتليج ، مث بنك%07.22( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة )

ابريبا ، مث بنك %02.93بـ  اصتزائر سوسيتيو جينَتالبنك ، مث %04.52بـ  اصتزائري الربكة، مث بنك 04.98%
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خالل فًتة  عائد على الودائع، ليأيت يف األخَت و أبقل %02.58 الوطٍت اصتزائري بـبنك ال، مث %02.70بـ  اصتزائر
 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %01.45بـ  اصتزائر اطتارجي الدراسة بنك

 (1025-1020) لعاملة ابجلزائر خالل الفرتةلعينة من البنوك ا الودائعالعائد على : متوسط III.26الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.18من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 منفعة األصول:مؤشر  -2-5
 (1025-1020: متوسط منفعة األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.29جلدول رقم ا

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %03.60 %04.29 %03.40 %03.59 %03.11 %03.52 %03.69 البنك الوطين اجلزائري

 %02.04 %02.69 %02.39 %02.16 %01.93 %01.54 %01.54  بنك اجلزائر اخلارجي

 %07.53 %06.15 %05.98 %07.57 %09.08 %08.40 %08.03 بنك اخلليج اجلزائر

 %05.15 %04.04 %04.59 %04.94 %05.47 %05.86 %06.01 بنك الربكة اجلزائر

 %06.96 %06.09 %05.47 %06.59 %07.59 %08.47 %07.58 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 %06.03 %05.40 %04.90 %05.55 %06.38 %07.37 %06.60 بنك ابريبا اجلزائر

 %09.58 %07.85 %07.97 %08.84 %07.31 %12.84 %12.72 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

من  منفعة األصولقد حقق أعلى متوسط  اصتزائر بنكترست أن  يتضح( III.19من خالل اصتدول رقم )        
اصتزائر بـ  اطتليج ، مث بنك%09.58( مبعدل قدره 2015-2010بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة )

بـ  ياصتزائر  الربكة، مث بنك %06.03بـ  بنك ابريبا اصتزائر، مث %06.96بـ  سوسيتيو جينَتال، مث بنك 07.53%
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خالل فًتة الدراسة  عائد على الودائع، ليأيت يف األخَت و أبقل %03.60البنك الوطٍت اصتزائري بـ ، مث 05.15%
 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %02.04بـ اصتزائر اطتارجي  بنك

 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) منفعة األصول: متوسط III.27الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.19من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر

 التكاليف:كفاءة  -1

 و نسبة التكالي  إىل اإليرادات (PMنستعمل مؤشرين لتقييم كفاءة التكالي  ابلبنوك وقتا: ىامش الربح )       
(CTI).واللذان يربزان مدى حتكم البنك يف تكاليفو ، 

 مؤشر ىامش الربح: -1-2

 (1025-1020من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) : متوسط ىامش الربح لعينةIII.10اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %43.80 %25.32 %33.42 %38.52 %42.40 %61.07 %62.09 البنك الوطين اجلزائري

 %59.25 %48.03 %54.72 %45.88 %79.99 %74.50 %52.37  بنك اجلزائر اخلارجي

 %40.93 %33.28 %37.90 %47.86 %41.82 %40.99 %43.73 اجلزائربنك اخلليج 

 %51.14 %52.54 %57.63 %52.73 %50.73 %48.41 %44.78 بنك الربكة اجلزائر

 %31.35 %29.15 %38.60 %27.41 %33.61 %30.77 %28.54 اجلزائر الري نيج سوسيتيو

 %33.59 %27.28 %34.77 %29.47 %34.51 %38.88 %36.64 بنك ابريبا اجلزائر

 %41.34 %44.97 %45.16 %38.80 %43.05 %24.33 %51.72 بنك اجلزائرترست 

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر
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من  عتامش الربحقد حقق أعلى متوسط  اصتزائر اطتارجي أن بنك يتضح( III.20من خالل اصتدول رقم )        
بـ  ياصتزائر  الربكة ، مث بنك%59.25( مبعدل قدره 2015-2010بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة )

بـ  اطتليج اصتزائر، مث بنك %41.34بـ  ترست بنك اصتزائر، مث %43.80بـ  الوطٍت اصتزائريبنك ال، مث 51.14%
 خالل فًتة الدراسة بنك ىامش ربح، ليأيت يف األخَت و أبقل %33.59اصتزائر بـ  بنك ابريبا، مث 40.93%

 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %31.35بـ سوسيتيو جينَتال اصتزائر 

 (1025-1020ىامش الربح لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ): متوسط III.28الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.20إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ) من:املصدر

 مؤشر التكاليف إىل اإليرادات: -1-1
 (1025-1020: متوسط التكاليف إىل اإليرادات لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.12اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %18.63 %18.28 %22.04 %19.85 %17.43 %14.67 %19.51 البنك الوطين اجلزائري

 %44.07 %44.59 %37.50 %47.80 %44.89 %49.59 %40.07  بنك اجلزائر اخلارجي

 %18.32 %12.72 %16.21 %18.67 %18.64 %22.54 %21.12 بنك اخلليج اجلزائر

 %23.44 %26.60 %28.30 %22.58 %22.22 %21.89 %19.05 بنك الربكة اجلزائر

 %09.84 %09.18 %09.47 %08.01 %10.56 %10.22 %11.58 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 %08.26 %08.57 %03.94 %05.68 %07.67 %08.46 %15.25 بنك ابريبا اجلزائر

 %01.97 %02.91 %02.54 %01.97 %01.51 %01.45 %01.44 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر
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ظتؤشر التكالي  إىل متوسط  أقلقد حقق اصتزائر  بنكترست أن  يتضح( III.21من خالل اصتدول رقم )        
اصتزائر  ابريبا ، مث بنك%01.97( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة ) اإليرادات

 الوطٍتبنك ال، مث %18.32بـ  اصتزائر اطتليج بنك، مث %09.84بـ  جينَتال اصتزائر سوسيتيو، مث بنك %08.26بـ 
مؤشر للتكالي  إىل  أبعلى، ليأيت يف األخَت و %23.44بـ  ياصتزائر  الربكةبنك ، مث %18.63بـ  ياصتزائر 

 :ونتكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل، %44.07بـ  اطتارجي اصتزائر خالل فًتة الدراسة بنك اإليرادات

 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) التكاليف إىل اإليرادات: متوسط III.29الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.21إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ) من:املصدر

 نتائج تقييم الكفاءة: -3

( و ROEمن خالل مؤشرات العائد على حقوق اظتلكية ) األرابحمت تقييم كفاءة من حيث الرحبية:  -3-2
الرافعة اظتالية كذا   و ،(AU) و منفعة األصول (ROD) ، و العائد على الودائع(ROAالعائد على األصول )

(EM ،)اصتزائر أكفأ بنك يف بنوك عينة الدراسة من حيث العائد  و حسب النتائج اظتستخرجة يعترب بنك ابريبا
على حقوق اظتلكية، والذي يظهر من خاللو استغاللو الكبَت ألموالو اطتاصة يف عملية توليد األرابح، أما من 
حيث العائد على األصول و كذا العائد على الودائع فقد حقق ترست بنك أعلى معدل فيهما، وىو يدل على 

يف تسيَت و توظي  موارده اظتتاحة من انحية، و اظتستوى العايل من العوائد احملققة من عملية استثمار  مدى كفاءتو
وىذا مؤشر  ،أعلى معدل ظتنفعة األصول الودائع من انحية أخرى، كما حقق كذلك نفس البنك )ترست بنك(

ئد يف ظل حجم ؼتاطرة معُت نتكن على استغاللو األمثل لألصول، ومن اظتعلوم أن كل البنوك تنشط لتحقيق عوا
التحكم فيو، وىو ما مت اإلشارة لو من خالل حساب مؤشر الرافعة اظتالية، والذي أظهر أن درجة اظتخاطرة يف 
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وىذا راجع حملدودية وقلت اعتماد البنك على التمويالت ابلديون، يف حُت ىي مرتفعة   ،ترست بنك جد ضليلة
 ىذا يدل على اضتجم الكبَت لتمويل االستثمارات ابلديون.  و  ،كثَتا يف بنك اصتزائر اطتارجي

يتبُت أن بنك اصتزائر اطتارجي أفضل بنك من انحية  من خالل مؤشر ىامش الربح من حيث التكاليف: -3-1
وىذا ظتساقتتو شبو  للبنك وىو ما يعكس حجم الربح الصايف من غتمل اإليرادات احملققة ،ىامش الربح احملقق

، لكن من انحية إرتايل التكالي  إىل بصفتو بنك عمومي اضتصرية يف تعامالت التجارة اطتارجية اصتزائرية
 الكبَت عددالو البنك و كثرة فروعو  ونشاط لكرب حجمارتفا  تكاليفو اإليرادات فالنسبة جد مرتفعة، ويعود ذلك 

التجارة اطتارجية وغَتىا، و يف نفس الوقت حسب نفس  دتويل عملياتخاصة يف  الكبَتة وظفيو، وكذا تعامالتوظت
يف  العالية مدى كفاءتو يدل علىاظتؤشر يظهر تدين نسبة التكالي  إىل اإليرادات ابلنسبة لًتست بنك، وىذا 

 مقارنة ابلبنوك و قلت فروعو وعدم تشعب تعامالتو إىل صغر حجم البنكأيضا التحكم يف تكاليفو، وىو راجع 
 لتقليل تكاليفو مقارنة ابإليرادات احملققة. لتحكمو و ، وىو ما أدى العمومية ػتل الدراسة

، ترست بنك أكثر إنتاجية من بُت البنوك ػتل الدراسة أيضا من خالل النتائج يعتربحيث اإلنتاجية:  من -3-3
أبقل درجة ؼتاطرة من طرف وىو ما يعكسو مؤشر منفعة األصول فهو كتسد مدى االستغالل الكبَت لألصول و 

على  التجارية اعتماد أغلب البنوكمع و  ،و قلت اظتنافسة اصتزائري البنك، وىذا راجع لصغر السوق البنكي
 .ببطءوتطورىا  قلت اظتنتجات اصتديدة والتعامالت التقليدية 

 خماطر السيولة :اثنيا

 علىرية، وسنقتصر دراستنا اعديد اظتؤشرات اظتالية اظتستعملة يف قياس ؼتاطر السيولة ابلبنوك التج ىناك        
 . مؤشر النقد و األرصدة لدى البنك إىل إرتايل األصولو  إرتايل الودائعمؤشر إرتايل القروض إىل  :مؤشرين قتا
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 الودائع:إمجايل القروض إىل إمجايل مؤشر  -2
 (1025-1020: متوسط القروض إىل الودائع لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )III.11اجلدول رقم 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %91.97 %87.46 %99.37 %87.82 %85.58 %92.77 %98.81 البنك الوطين اجلزائري

 %87.82 %84.49 %77.87 %82.98 %92.47 %94.17 %94.96  بنك اجلزائر اخلارجي

 %88.79 %83.67 %82.33 %88.64 %99.22 %97.90 %80.97 بنك اخلليج اجلزائر

 %75.59 %79.05 %80.26 %62.63 %67.01 %79.26 %85.37 بنك الربكة اجلزائر

 %76.17 %79.37 %60.21 %64.19 %67.12 %90.25 %95.91 اجلزائر جينريال وسوسيتي

 %60.02 %72.20 %57.25 %58.39 %52.75 %60.98 %58.56 بنك ابريبا اجلزائر

 %75.02 %71.22 %70.12 %68.79 %78.21 %83.58 %78.18 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

إرتايل ظتؤشر متوسط  أعلىقد حقق اصتزائري  الوطٍت بنكالأن  يتضح( III.22من خالل اصتدول رقم )        
، مث %91.97( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة ) الودائعإرتايل إىل  القروض
بـ  اصتزائر سوسيتيو جينَتال بنك مث ،%87.82بـ  اطتارجي اصتزائرمث بنك ،%88.79اصتزائر بـ  اطتليج بنك

 أبقل، ليأيت يف األخَت و %75.02بـ اصتزائر بنك ترست ، مث %75.59بـ  ياصتزائر  الربكةبنك ، مث 76.17%
ونتكن توضيح ذلك ، %60.02بـ  ابريبا اصتزائر خالل فًتة الدراسة بنك الودائعإىل إرتايل  إلرتايل القروضمؤشر 

 :من خالل الشكل التايل

 (1025-1020لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ) الودائعإىل  القروض: متوسط III.10الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.22من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر
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 مؤشر النقد و األرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول: -1
 : متوسط النقد و األرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتةIII.13اجلدول رقم 

 (1020-1025) 

 املتوسط 1025 1024 1023 1021 1022 1020 البنك

 %11.95 %11.98 %12.14 %14.13 %11.96 %13.14 %08.33 البنك الوطين اجلزائري

 %14.84 %14.14 %20.03 %18.48 %27.84 %04.49 %04.06 بنك اجلزائر اخلارجي

 %33.04 %27.82 %34.06 %33.66 %30.14 %27.94 %44.64 بنك اخلليج اجلزائر

 %49.66 %46.47 %45.86 %53.78 %53.89 %50.98 %46.97 بنك الربكة اجلزائر

 %23.79 %20.11 %33.25 %31.56 %26.09 %15.09 %16.69 اجلزائر جينريالو سوسيتي

 %17.43 %19.12 %14.54 %16.92 %26.04 %15.58 %12.36 بنك ابريبا اجلزائر

 %17.97 13.89 %12.57 %13.55 %22.91 %24.35 %20.54 ترست بنك اجلزائر

 (.Excelمن إعداد الطالب استنادا إىل التقارير السنوية للبنوك ػتل الدراسة، وابستخدام برانمج اإلكسل ): املصدر

ظتؤشر النقد و متوسط  أعلىقد حقق الربكة اصتزائري  أن بنك يتضح( III.23اصتدول رقم ) من خالل        
، %49.66( مبعدل قدره 2015-2010من بُت البنوك ػتل الدراسة خالل الفًتة )األرصدة إىل إرتايل األصول 

بـ  اصتزائربنك  ترست مث ،%23.79مث بنك سوسيتيو جينَتال اصتزائر بـ ،%33.04اصتزائر بـ  اطتليج مث بنك
 أبقل، ليأيت يف األخَت و %14.84بـ اصتزائر اطتارجي ، مث بنك %17.43بـ  بنك ابريبا اصتزائر، مث 17.97%

ونتكن توضيح ، %11.95بـ الوطٍت اصتزائري  بنكالخالل فًتة الدراسة مؤشر للنقد و األرصدة إىل إرتايل األصول 
 :ذلك من خالل الشكل التايل

 (1025-1020النقد و األرصدة إىل إمجايل األصول لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة ): متوسط III.12الشكل رقم 

 
 .(Excel(، وابستخدام برانمج اإلكسل )III.23من إعداد الطالب استنادا إىل البياانت اظتوجودة ابصتدول ):املصدر
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 نتائج تقييم خماطر السيولة: -3

 النقد و األرصدة لدى البنك إىل إرتايل األصول لعينة البنوك ػتل الدراسة يعترب بنكمن خالل مؤشر          
الربكة اصتزائري األفضل، فكلما ارتفعت ىذه النسبة كلما قل حجم ؼتاطر السيولة، وىو ما يدل على اعتماد 

البنك، و تطبيقو  تعتمد على رأس اظتال سالميةالبنك على موارده اطتاصة بصفتو يقدم معامالت وفق الشريعة اإل
، أما ابلنسبة ظتؤشر إرتايل القروض إىل إرتايل الودائع كانت جد مرتفعة ابلبنك الوطٍت ظتبدأ اظتشاركة يف الغنم والغرم

اصتزائري، وىو ما يعكس اضتجم الكبَت يف مستوايت ؼتاطر السيولة اليت توجهو خالل ىذه الفًتة وبشكل 
بسبب االـتفاض الكبَت يف ودائع قطا   ،وىذا نتيجة التقلص السريع للسيولة يف االقتصاد الوطٍتمتصاعد، 

، يف حُت ؾتد نفس النسبة منخفضة نوعا ما ببنك ابريبا 2014احملروقات الناجتة عن هتاوي أسعار النفط منذ سنة 
 نشاط البنك يف حدود مواردهل ىذا راجع ، ولديو ؼتاطر السيولةمستوايت  اـتفاض يعكسوىو ما  ،اصتزائر
 مبعدالت اإلقراض.   الدقيق ربطهامع حملفظة الودائع  هو بطريقة حذرة خاصة يف تسيَت  ،اظتتاحة

 املطلب الثالث: تقدمي منوذج الدراسة القياسية 

ابلكفاءة التشغيلية ابلبنوك وػتدداهتا وطرق  اظترتبطة األساسية فاىيمابظت التطرق للجانب النظري اظتتعلقبعد 
و مبا أن اصتانب  قياسها، و كذا ؼتاطر السيولة اليت تواجو البنوك التجارية و كيفية قياسها و اضتد منها وإدارهتا،

مت استخدام اصتانب  ،الكفاءة التشغيلية وؼتاطر السيولة ابلبنوك بُت غَت كاف لتوضيح طبيعة العالقة النظري
تأثر تاظتتغَت اظتعتمد )التابع(  دتثل اليت ؼتاطر السيولةاليت تؤكد على أن  ، وفرضية الدراسة أو نفي يقي إلثباتالتطب

 اليت بدورىا دتثل اظتتغَت اظتستقل وذلك ابستخدام فتاذج ابنل. مبستوى الكفاءة التشغيلية، و عكسيوبشكل 

 ذج الدراسة:امن -2

سنتطرق فيما يلي إىل غتموعة النماذج القياسية اليت سوف نطبقها لتحديد العالقة بُت الكفاءة التشغيلية          
 Panelو ؼتاطر السيولة ابلبنوك، ومن أجل ذلك ارأتينا لتطبيق النماذج القياسية اظتستعملة ظتعطيات ابنل )

Data الطيات عاظت(، وىذا نظرا للدور اضتاسم اليت تلعبو ىذه النماذج يف( طويلةLongitudinal والعرضية )
(Transversalيف نفس الوقت، أي أهنا تربط بُت السالسل الزمنية وا ))ومن ، ظتقطع العرضي للمعطيات )األفراد

أجل التطرق ظتختل  النماذج القياسية اظتستعملة يف ىذا البحث، ارأتينا يف بداية األمر القيام إبعطاء نظرة اترمتية 
ة فتاذج ابنل، وؼتتل  النماذج الشائعة االستعمال، مث التطرق إىل ؼتتل  النماذج اليت سيتم االعتماد لكيفية نشأ

 عليها يف الدراسة التطبيقية، وإىل كيفية التعامل مع ىذا النو  من النماذج القياسية.



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

131 
 

 حتليل التباين ومناذج ابنل:  -2-2
منذ أربعُت سنة من الوجود تطور معترب سوءا من حيث التطبيقات  عرف القياس االقتصادي ظتعطيات ابنل 

واليت تسمى   ،أو من حيث بناء النماذج اظتالئمة، ويعود أساس ىذه النماذج إىل حتليل التباين والتباين اظتشًتك
ك يف وكان ذل ،كذلك ابلنماذج ذات األثر الثابت، أما أول استعمال لنماذج ابنل يعود إىل القرن التاسع عشر

ويف ىذه األخَتة استعمل من أجل معرفة اظتردودية الزراعية حسب أنوا   ،ميدان علم الفلك و يف علم الزراعة
 1األشتدة.

بربط العالقة بُت فتوذج حتليل التباين والنموذج القياسي لبانل،  وذلك إبعطاء كيفية اظترور  يلي ماسنقوم في
 من حتليل التباين إىل فتوذج ابنل.     

 ( Anova /Analyse de varianceمنوذج حتليل التباين ) -2-2-2
يتم ترتيب اظتعطيات يف ىذا النو  من النماذج على العموم حسب بعدين، البعد األول نتثل األثر     
، والبعد الثاين ىو البعد  i=1…N، وىو يتغَت من  iيف حبثنا، ويرمز عتا بـاظتؤشر  البنوكوالذي يعرب عن  ،الفردي

فرد، ومنو نتحصل  Nيتم مالحظة   tزمٍت، أي أنو مرتبط ابلزمن اليت مت فيو مشاىدة األفراد، وعليو يف كل فًتة 
مشاىدة، أي  N، أي لدينا مقطع ضتظي لـ T2على ما يسمى ) ابنل( ظتا يكون الزمن على األقل يفوق فًتتُت 

T  مقطع وNT .2مشاىدة كلية 
 ( ويكتب أبسط فتوذج لتحليل التباين كاأليت : I,t)  فرد مشاىد يعرب عنو مبؤشرين وكل 

TtNiy iit ,...,2,1;...,2,1 ,            it   
 وبتجزئة التغَت الكلي للبياانت إىل مركبتُت نتحصل على :  
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 و بقسمة كل مركبة من اظتركبات السابقة على درجة حريتها نتحصل على اظتعادلة التالية :

 التباين الكلي = تباين ما بُت األفراد)دائم( + تباين داخل األفراد)انتقايل( 

                                                           
1 Alain Trognon3 L’économétrie des panels en perspective3 Revue d'économie politique ,Nov/Déc 2003, pp: 
728-729. 

 Alain Trognon, op cit , p: 130.
2 
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. أما التباين داخل األفراد yi(Between)  حيث أن تباين األفراد يعرب عن جزء دائم ما بُت األفراد    
(Within )yit-yi. .يعرب عن اصتزء اظتتغَت ، 
 منوذج التباين األحادي واإلحندار البسيط  -2-2-1

 1على فتوذج التباين نتحصل على ما يلي:  xit)مستقلة(  إذا قمنا إبدخال متغَتة خارجية     
TtNixy itiit ,...,2,1;...,2,1 ,            it   

 (:Betweenتفكيك حسب طريقة اظتربعات الصغرى إىل جزء دائم )الحبيث يتم 
Nixy iii ...,2,1 ,            )( i...   

 (:Withinوإىل جزء انتقايل )
TtNixxyy itiitiit ,...,2,1,...,2,1 ),()( ..   

)طويل  والذي بدوره ينقسم إىل تغَت دائم ،وعليو فان التقديرات السابقة انجتة عن التغَت الكلي       
يتغَت حسب  Bو العنصر القصَت اظتدى )انتقايل(، وما نتكن مالحظتو أن تقديرات معلمة اظتتغَتة اطتارجية  اظتدى(

 النموذج اظتقدر. 
   :مناذج ابنل الشائعة االستعمال -2-1

ىو عامل اثبت يف الزمن وخاص بكل فرد،  iعادة عندما نقوم ببناء فتوذج ابنل فإن األثر النوعي    
ىو نفسو لكل األفراد ويف  Bابإلضافة إىل ذلك فانو يلعب دور يف حتديد اظتتغَت التابع، حيث إذا كان العامل 

اثبت ففي ىذه اضتالة نتكلم على وابعتبار ىذا العامل  رتيع الفًتات، فإن األثر النوعي يقوم إبزالة ىذا التجانس،
 اثبت، ويف اضتالة اظتعاكسة نتكلم عن فتوذج ذو أثر عشوائي. فتوذج ذو أثر

 :2نتكن تقسيم ىذا النو  من النماذج إىل منوذج ابنل ذو األثر اثبت: -2-1-2
يتمثل ىذا النو  من النماذج يف ثبات معامل اظتتغَتة اظتستقلة، بينما  منوذج ذو أثر اثبت متعلق ابألفراد: -أ

إىل آخر، أي رغم عدم وجود أثر الزمن يوجد أثر آخر يتمثل  بنكاظتعامل الثابت يتغَت من فرد إىل آخر أي من 
 يف األثر الفردي.

                                                           
IBID, p: 731.

1 

2
Robert Yaffee, A primer for panel data analysis, Sociale science, Statistique and mapping, New YorkUniversité, 

Novembre 2003,pp: 3-4. Source :http://www.nyu.edu/its/pubs/connect/fall03/yaffee_primer.pdf (consulter le 
04/04/2018). 
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مل اظتتغَتة اظتستقلة، بينما تغَت يتمثل ىذا النو  من النماذج يف ثبات معامنوذج ذو أثر اثبت متعلق ابلزمن:  -ب
( ولكن العامل الزمٍت ىو الذي يؤدي إىل البنوكاظتعامل الثابت متعلق ابلزمن، أي أنو ال يوجد فرق بُت األفراد )

 التفرقة ما بُت ىذه البلدان.
غَتة اظتستقلة، يتمثل ىذا النو  من النماذج يف ثبات معامل اظتتمنوذج ذو أثر اثبت متعلق ابلزمن وابألفراد:  -ت

 (.البنوكبينما يتغَت العامل الثابت متعلق ابلزمن، وبتغَت األفراد )
يتمثل ىذا النو  من النماذج يف تغَت  منوذج ذو أثر اثبت متعلق ابلزمن وابألفراد ومبعامل املتغري املستقل: -ث

(، أو االثنان البنوكو بتغَت األفراد )الثابت متعلق ابلزمن، أ كل من معامل اظتتغَتة اظتستقل، أو بتغَت إما العامل
 معاً.

(، Pooled Dataيسمى النموذج الذي يتم مقارنتو مع النماذج السابقة ابلنموذج اصتماعي للمعطيات)   
ابإلضافة إىل ذلك فإن الفرضية اظتتعلقة ابطتطأ العشوائي يف فتوذج ابنل تتمثل يف كون عتا نفس التوزيع ومستقلة 

 1فيما بينها.
 منوذج ابنل ذو األثر العشوائي: -2-1-1

من أجل التفرقة بُت النماذج ذات األثر الثابت واألثر العشوائي، تتفق العديد من الدراسات يف أن تطبيق 
مشاىدة تشكل اجملتمع ككل، ونتكن تربير استعمال األثر العشوائي ظتا تكون  Nفتوذج األثر الثابت عندما تكون 

N .2فرد اظتشاىدة تشكل عينة من ىذا اجملتمع 
ويتمثل النموذج ذو األثر العشوائي يف كون أن الثابت يتغَت عشوائيا، وإذا مت العثور على األثر العشوائي يف  

كل من العامل الفردي و الزمٍت، نسمي ىذا النموذج بنموذج  ذو اطتطأ اظتركب، تتمثل طريقة التقدير اظتالئمة يف 
(، أو عن طريق طريقة تربط بُت التقدير "ما بُت GLS  من النماذج يف طريقة اظتربعات الصغرى اظتعممة)ىذا النو 
 (.Within( والتقدير "داخل األفراد" )Betweenاألفراد") 
ابإلضافة إىل ذلك ىناك فتوذج آخر متمثل يف فتوذج ذو اظتعامالت العشوائية، واظتتمثل يف وجود تغَت  

 معامل اظتتغَت اظتستقل والثابت.  العشوائي لكل من
 
 

                                                           
1
J.Johnston, MéthodesEconométriques, Tome2, Traduit par Bernard Guerrien et Francisco Vergara,Paris,  Ed 

Economica , 1985, p 471. 
 Alain Trognon, op cit , p: 733.

2 



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

131 
 

 تقدير مناذج ابنل ذات األثر الثابت والعشوائي     -2-3
كما ذكران من قبل فإن التغَتات اليت تنتج يف ىذا النو  من النماذج انبعة من اظتعامل الثابت، حيث أهنا 
تسمح من حتديد األثر الفردي الغَت مالحظ يف النموذج، واليت يتم استخراجو من الثابت، وعليو من أجل  حتديد 

ل من فتاذج ابنل ذات األثر الثابت والعشوائي ىذا األثر سنتطرق إىل ؼتتل  الطرق اليت تسمح لنا من تقدير ك
وكيفية التعامل معها، أي إعطاء ؼتتل  االختبارات اليت تسمح من معرفة إن كان ىناك فعال أثر اثبت وأثر 

 عشوائي، وكيفية اختيار أحسن فتوذج.
 :مناذج ابنل ذات األثر الثابت -2-3-2

األوىل تتمثل يف طريقة اظتربعات الصغرى ذات اظتتغَتة  من أجل تقدير ىذا النموذج ىناك طريقتُت، الطريقة
( والتقدير "داخل األفراد" Betweenالصورية، أما الثانية فهي طريقة التفكيك الناجتة من تقدير "ما بُت األفراد")

(Within لكننا يف دراستنا،)كل من بتقدًن النموذج الذي يتغَت فيو   سنركز على الطريقة األوىل، مث  نقوم ىذه
 الزمن و األفراد، وكيفية تقديره. 

 :تقدير منوذج ذو األثر الثابت -2-3-1
 (LSDVطريقة املربعات الصغرى ذات املتغرية الصورية ) -أ

وىذا نظرا إلدخال اظتتغَتة الصورية يف الثابت،  ،عادة ما نربط فتوذج ابنل ذو األثر الثابت هبذه الطريقة  
يصبح ، Iاظتتعلقة ابلفرد  Tظتشاىدات   XIو  YI اظتعلمة اليت نريد تقديرىا؛ ونضع  iحيث إذا قمنا بوضع 
 :1النموذج كما يلي 

iiii iXY   
 وبتجميع األفراد نتحصل على :
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 نتحصل على:  iاظتتغَتة الصورية اظتتعلقة ابلفرد  diوإذا وضعنا 

  












 ndddXY       21 

 
                                                           

 LSDV : Least Squares Dummy Variable
() 

1
 Wiliam Green , Ecnometric Analysis, 5

th 
ed , New Jersey , Prentice Hall, Apper Saddle River, 2003, pp: 287-288. 
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 وبتجميع األسطر نتحصل على : ،D nTnوبتمثيل اظتتغَتات الصورية عن طريق اظتصفوفة 

  DXY 
 عتذا النموذج يتم عن طريق طريقة اظتربعات الصغرى كما يلي: ومنو فإن تقدير معامل 

   YMXXMXb DD 
1 

DDDDIMDمع:   1)( 

و اليت دتثل اظتصفوفة القطرية التالية : 





















   M        0     0      0

          

0     0  M      0
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iiيلي :  حيث كل مصفوفة من ىذه اظتصفوفة القطرية تكتب كما
T

IM T 
10

 
YMنستنتج من العالقة السابقة أن تطبيق طريقة اظتربعات الصغرى على اظتتغَت التابع          D  و اظتتغَت

XMاظتستقل  D ؛ يكافئ تطبيق اؿتدار كل من .iit yy   على .iit xx  حيث دتثل ،.iy  و.ix  متوسط
 .iسطر اظتتعلقة ابلفرد  Kاظتشاىدات لشعا  العمودي ذات 

كاأليت: طريق جتزئة معادلة االؿتدار قدير معامل اظتتغَتات الصورية عنسبق نتكن ت ؽتا وعليو  
YDXDDDD  ̂  ؛ منو  )(ˆ 1

XbYDDD 
 وىذا يعٍت لكل فرد لدينا ،..ˆ iii xby  . 

 :مصفوفة التباين والتباين املشرتك واختبار األثر الفردي -ب
  تعطى مصفوفة التباين والتباين التقاربية اظترافقة ظتعلمة : والتباين املشرتكمصفوفة التباينb  :ىي

    12..
 XMXsbVarAsyEst D 

KnnTحيث :

XbMyXbMy

KnnT

bxy

s DD

n

i

T

t
iitit
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 أما مصفوفة التباين التقاربية لألثر الفردي تعطى كما يلي:

     ..

2

.ˆ.. iii xbVarAsyx
T

VarAsyEst 
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 اختبار األثر الفردي اجلماعي: 
، وعليو فهي تسمح من معرفة وجود أو  iيسمح اختبار ستودنت من اختبار وجود أو عدم وجود       

كن ما ا النو  من النماذج االؿتدار؛ ولعدم وجود األثر لكل فرد من غتموعة معينة فقط، وىذا غَت أساسي يف ىذ
موعات، يف ىذه اضتالة فإن االختبار اظتالئم ىو اختبار ىو أساسي ىو معرفة إن كان ىناك اختالف ما بُت اجمل

 :1والذي يعطى ابلعالقة التالية، Fفيشر 

 
 

)/()1(
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22
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PooledLSDV






 
تقدير اإلرتايل) الحيث حتت فرضية العدم اظتتمثلة يف تساوي معامل األثر الفردي، فإن أحسن التقديرات ىو 

Pooledصتميع غتموعات األفراد. (، أي أن النموذج لتتوي على اثبت مشًتك 
 :تقدير منوذج ذو األثر الثابت للزمن و األثر الفردي -2-3-3

نتكن توسيع النموذج اظتتغَتات الصورية إبضافة األثر الزمٍت، ومنو يصبح النموذج كما يلي:     

ittiitit xy   

حتت القيد التايل :  
0

11
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i
i 

 
وعليو من أجل تقدير معامل اظتتغَتات اطتارجية عن طريق طريقة اظتربعات الصغرى نقوم بتحويل       

 2اظتتغَتات كما يلي :
yyyyy tiitit  ..

xxxxxو    * tiitit  ..
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حيث :
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 وابلنسبة للثوابت األخرى يتم اضتصول عليها عن طريق اظتعادالت التالية : 

bxy ̂ ؛bxxyy iii )()(ˆ ..  ؛bxxyy ttt )()(ˆ ..  
متحصل عليو عن طريق غتمو  اظتربعات اظتتحصل عليو من تقدير  bأما التقدير التقاريب للتباين اظتشًتك لـ 

*
itx  : كما يلي 

1)1()1(

)ˆˆˆ( 
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 IBID, p: 289.1 

IDEM, p: 291.
2
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 :مناذج ابنل ذات األثر العشوائي -2-4-2
يتم استعمال ىذا النو  من النماذج إذا كان التأثَت الفردي غَت مرتبط دتامًا ابظتتغَتات اظتقدرة، ومن       

و طريقة  ،أجل تقدير ىذا النو  من النماذج ىناك طريقتُت للتقدير؛ متمثلتُت يف طريقة اظتربعات الصغرى اظتعممة
(، سنتطرق يف Within( والتقدير "داخل األفراد" )Betweenالتفكيك الناجتة عن التقدير  "ما بُت األفراد") 

 1و إىل كيفية اختبار وجود أو عدم وجود األثر العشوائي. ،يلي إىل طريقة اظتربعات الصغرى اظتعممة ما
 :طريقة التقدير -أ

 ( طريقة املربعات الصغرى املعممةGLS) 

2ليكن النموذج التايل:  itiitit uxy   

)()(0مع افًتاض:   iit uEE  ؛
22 )(  

it
E ؛

22 )( uit
uE ؛

jtiuE jit ,,,0)(  ؛jistE jsit  ,  ,0)(   ؛jiuuE ji  ,0)( 
 و ىو اثبت يف الزمن.   Iنتثل العامل العشوائي اظتتعلق ابظتشاىدة   uiحيث:

iititنضع:T ومن أجل اظتشاىدات  u،.والذي يعرب عن اطتطأ اظتركب 

حبيث:   222
uitE    ،  stE uisit  ;2 ،

  sistE jsit  ,;0 
i:اظتتعلقة ابلفرد  Tونضع لكل اظتشاىدات  iiE    :إذا 
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22222
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 ىي:nT وعليو فإن مصفوفة التباينات لكل أفراد اجملتمع اظتدروس 

                                                           
 أنظر:Between  وWithin للمزٌد من التفصٌل عن طرٌمة التفكٌن  1

- Jerry A.Haussman, William E.Taylor, Pannel Data Unobservale Individual Effects, Econometerica, Vol 49, 

N°6, Novembre 1981,p: (1379-1382). 

WiliamGreen ,op cit ,pp: 294-295.
2
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 إذا تقدير معامل النموذج عن طريق طريقة اظتربعات الصغرى تعطى ابلعالقة التالية:
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ii yXyXXX 
ومن أجل إكتاد ىذه اظتعامل عن طريق اظتربعات الصغرى العادية كتب حتويل اظتعطيات كما جرت العادة     

معرفة، وعتذا كتب ()يف النموذج العادي  2

1
2

1


 nI2، ؽتا يتطلب إكتاد

1
  :واليت تقدر بـ
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 ىوكاآليت :  Xiو  yiوعليو فإن التحويل الالزم لكال من
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غَت معلومة، وعند القيام حبساب ىذه اظتصفوفة نتكن  تطبيق ما يسمى  إال أن مصفوفة التباينات 
 (« Feasible Generalized Linear Regression « FGLRبطريقة اظتربعات الصغرى اظتمكنة )

  حساب مصفوفة التباينات: 
 ضتساب مصفوفة التباينات اظتركبة نتبع اطتطوات التالية :    

حساب النموذج التايل:   ... iitiitiit xxyy  


   والذي يسمح من إزالة
 عدم التجانس، ومبا أن:

    2

1

2
. 1  









TE

T

t
iit

 
فإن التقدير الغَت متحيز لـ

2
  للمشاىداتT اظتتعلقة ابجملموعة  وi :ىو 

                                                           
  للمزٌد من التفصٌل فً كٌفٌة تفادي طرٌمة المربعات الصغرى المعممة، والحصول على نفس النتٌجة عن طرٌك المربعات الصغرى بالمٌام

 بالتحوٌالت على المتغٌرات فً النموذج العادي أنظر: 

-Régis Bourbonnais, Econométrie, 3 édition, Paris, Dunod, 2000, p: (126-129). 
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عن طريق درجة اضترية اظتصححة نتحصل على  LSDVبواقيوعليو فإن تقدير 

2
: 
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22ˆ 
أما تقدير  قيمة

2
u   تتم كما يلي : نقوم حبساب تباين النموذج اإلرتايل، الذي يضم الثابت اظتشًتك

(Pooled ): 1فنتحصل على 
222
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222ˆ LSDVPooledu SS  

 :اختبار التحديد -ب
 ،من أجل إكتاد النموذج اظتالئم عند استعمال معطيات ابنل نستعمل ما يسمى ابختبار التحديد    

 :2والذي يتمثل فيما يلي
  :)اختبار األثر العشوائي) حالة منوذج األفراد 

  Breusch andمن أجل اختبار وجود أو عدم وجود األثر العشوائي لدنيا اختبار "برش و ابقن" )

1980,Pagan يعتمد ىذا االختبار على مضاع  القرانج اظتتعلق بـاألخطاء ،)itû   الناجتة عن طريقة اظتربعات
 الصغرى حيث اختبار فرضية العدم والبديلة كما يلي :

0     : 

0    :

2
u1

2
0









H

H u

 
 والذي يتم اختبارىا عن طريق الكمية التالية: 

                                                           
 :من التفصٌل أنظر للمزٌد 1

-Wiliam Green , op cit, pp: 297-298 
2
 Madala ,G.S, Limite Dependent Variable Models Using Panel Data, The journal of Human Ressource, Vol.22, 

No.3, Summer, 1987, pp: 311- 312.   
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 فإن ىذا االختبار يتبع توزيع كاي تربيع ذات درجة حرية واحدة. ،كما ىو موضح أعاله

 :)اختبار األثر العشوائي)حالة منوذج الزمن 
وائي نتبع نفس اطتطوات السابقة، غَت أانختبار من أجل اختبار وجود أو عدم وجود األثر العش       

 فرضية العدم والبديلة تكوانن كاآليت:
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 يتم عن طريق الكمية التالية: 
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 .موضح أعاله واليت تتبع توزيع كاي تربيع ذات درجة حرية واحدة كما ىو

 اختبار ىومسان (Haussman) 
من أجل حتديد أحسن فتوذج عندما نقوم مبقارنة فتاذج ذات األثر الثابت وذات األثر العشوائي،      

 1نستعمل اختبار "ىوشتان"، والذي يعطى ابلعالقة التالية :

   BbBbKH ˆˆˆ)1( 1/2   
حيث :      BVarbVarBbVar ˆˆˆ   
اظتتحصل عليها من طريقة  b و دتثل كل من مصفوفة التباين والتباين اظتشًتك ظتعامل االؿتدارية       

LSDV   ماعدا الثابت، ومصفوفة التباين والتباين اظتشًتك لنموذج األثر العشوائيB̂  بدون الثابت، وعليو حتت

                                                           
 للمزٌد من التفصٌل أنظر : 1

-Jerry A.Haussman, William E.Taylor, op cit, pp: 1382-1383. 
- Wiliam Green, op cit, pp: 300-301. 



 العاملة ابجلزائر البنوك من لعينة السيولة خماطر على التشغيلية الكفاءة فعالية قياس ــــــــــــــــــــــــــــ الثالث الفصل

 

141 
 

عشوائي وىذا يعٍت أن األثر الفردي غَت مرتبط ابظتتغَتات فرضية العدم فإن أحسن فتوذج ىو فتوذج ذو األثر ال
 األخرى، يف اضتالة اظتعاكسة فإن أحسن فتوذج ىو فتوذج ذو األثر الثابت.

 املطلب الرابع: تقدير النموذج و حتليل نتائج الدراسة القياسية 
 ابلبنوك خماطر السيولةعلى  الكفاءة التشغيلية فعالية النموذج املتعلق بقياستقدير  -2

خالل بنوك، و ( 07الدراسة اظتكونة من ) لعينة ؼتاطر السيولة ابلبنوكعلى  الكفاءة التشغيلية فعاليةلقياس 
 (LSDV)النموذج ذو األثر الثابت  و( Pooledسنقوم بتقدير النموذج اإلرتايل )  ،2015-2010الفًتة 
 للتحليل.و األفضل ختيار النموذج اظتالئم اب نقوملعينة اظتأخوذة، مث ل

 : تقدير مناذج الدراسةIII.14دول رقم اجل
LR2 LR1  

األثر  ذوالنموذج  املتغريات
 (LSDVالثابت)

 النموذج اإلمجايل

(Pooled) 

النموذج ذو األثر 
 (LSDVالثابت)

 النموذج اإلمجايل

(Pooled) 

0.3062 

(0.5408) 

0.4986 

(0.023) 

0.6833- 

(0.3319) 

0.5815- 

(0.0000) 

ROE 

13.4677- 

(0.0647) 

4.6298 

(0.6198) 

2.9653- 

(0.7643) 

7.6001- 

(0.2846) 

ROA 

0.0144- 

(0.0033) 

0.0109- 

(0.0353) 

0.0128 

(0.0492) 

0.00058 

(0.1298) 

EM 

3.8704 

(0.0705) 

0.7686 

(0.7988) 

0.6251 

(0.8297) 

2.9346 

(0.2032) 

ROD 

0.3584 

(0.7920) 

2.3087- 

(0.3673) 

4.6563 

(0.0198) 

2.7637 

(0.1571) 

AU 

0.3052 

(0.1074) 

0.2483- 

(0.4577) 

0.1720 

(0.5082) 

0.0988 

(0.6949) 

PM 

0.6149- 

(0.0749) 

0.5096 

(0.0526) 

0.8405 

(0.0815) 

0.3480 

(0.0784) 

CTI 

 Cالثابت 0.6116 0.2840 0.3179 0.5101
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(0.0004) (0.1225) (0.1169) (0.0003) 

 R2معامل التحديد 0.6105 0.7587 0.3675 0.8855

16.6710 2.8228 6.7743 7.6160 F-statistic 

0.000000 0.019756 0.000012 0.000016 Prob(F-statistic) 

 (.31( و )30( و )28( و )27رقم ) ابالعتماد على اظتلحق و ،: من إعداد الطالباملصدر                             
 )...(: دتثل اظتعنوية.                                

 وحتليل النتائجختبارات اإلحصائية للنموذج املقدر اال -1

من اظتعلوم أنو يف الدراسات اإلحصائية ال نكتفي بتقدير النموذج اإلحصائي فقط و القيام ابلتحليل من         
من خالل غتموعة من االختبارات اليت تساعدان يف الدراسة، خاللو، بل كتب تشخيص القوة اإلحصائية لو، وىذا 

 وىي كاأليت:

 ؛ االختيار بُت النموذج اإلرتايل والنموذج ذو األثر الثابت 
 اختبار جودة التوثيق 
 اختبار اظتعنوية الكلية للنموذج اظتقدر؛ 
 .اختبار االرتباط الذايت لألخطاء 

 االختبارات اإلحصائية للنموذج : -1-2
 بني النموذج اإلمجايل والنموذج ذو األثر الثابت:ار يختالا -1-2-2

ألجل اظتفاضلة بُت استخدام النموذج اإلرتايل والنموذج ذو األثر الثابت لبانل نتكن االعتماد يف         
للوقوف على القدرة التفسَتية للمتغَتات اظتستقلة  Fisher-Snedecorتوزيع فيشر اختبار ذلك على 

احملسوبة  F)الكفاءة التشغيلية( لسلوك اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة(، وىذا من خالل االعتماد على إحصائية 
والشيء ، α=0.05ومقارنتها ابلقيمة اجملدولة واظتستخرجة من جدول توزيع فيشر عند مستوى معنوية 

يف ىذه اضتالة  Fاختبار فيشر  و، أم ال إن كان ىناك اختالف ما بُت اجملموعاتما  ىو معرفة األساسي
 :يعطى ابلعالقة التاليةحسب ابنل 
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 حبيث:        

n بنوك؛  07: عدد األفراد )البنوك( متمثلة يف 

T سنوات؛ 06: الزمن ابلسنوات، ومقدر بـ 

K ؛مؤشرات 07: مؤشرا اظتتغَت اظتستقلة متمثلة يف الكفاءة التشغيلية، ومقدرة بـ 

R2
LSDVلتحديد لنموذج األثر الثابت؛    : معامل ا 

R2
Pooled.معامل التحديد للنموذج اإلرتايل :   

 اظتعنوية اإلحصائية للمعامالت اظتقدرة نقوم بوضع فرضيتُت: و قصد اختبار   

H0 : βj = 0/ j=1,2,3,4,5,6,7 

H1 : βj ≠0/ j=1,2,3,4,5,6,7 

تقدير اإلرتايل) الحيث حتت فرضية العدم اظتتمثلة يف تساوي معامل األثر الفردي، فإن أحسن التقديرات ىو 
Pooled.أي أن النموذج لتتوي على اثبت مشًتك صتميع غتموعات األفراد ،) 

 :LR1لعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع األول للنموذج األول ابلنسبة  -أ 

 للنموذج حسب العالقة أعاله: F-statقيمة حبساب  نقوم وعليو انطالقا من النتائج احملصل عليها     

 

 3.87بـ اظتقدرة  فيشرالقيمة اجملدولة لتوزيع مع  17.23عند مقارنة القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر واظتقدرة        
ن أأي ،  H1البديلة  فرضيةالونقبل  H0 فرضية العدمومنو نرفض ؾتد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجملدولة، 

βj  و أفضل ات اظتستقلة واظتتغَت التابعبُت اظتتغَت وابلتايل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية ، 0متتل  معنواي عن ،
 .فتوذج يُطبق يف ىذه اضتالة ىو النموذج ذو األثر الثابت

 :LR2 الثاينلعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع للنموذج الثاين ابلنسبة  -ب 

 للنموذج حسب العالقة أعاله: F-statقيمة حبساب  نقوم انطالقا كذلك من النتائج احملصل عليها وعليو     

 

 
 

23.17
)28/()7587.01(

6105.07587.0
28,6 




F

 
 

5.39
)28/()8855.01(

3675.08855.0
28,6 




F
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 3.87بـ اظتقدرة  فيشرالقيمة اجملدولة لتوزيع مع  39.5عند مقارنة القيمة احملسوبة إلحصائية فيشر واظتقدرة        
ن أأي ،  H1البديلة  فرضيةالونقبل  H0 فرضية العدمومنو نرفض ؾتد أن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة اجملدولة، 

βj  و أفضل ، ات اظتستقلة واظتتغَت التابعبُت اظتتغَت وابلتايل ىناك عالقة ذات داللة إحصائية ، 0متتل  معنواي عن
 .فتوذج يُطبق يف ىذه اضتالة ىو النموذج ذو األثر الثابت

 اختبار جودة التوثيق: -1-2-1
، والذي يقوم بدراسة العالقة بُت R-squaredيعتمد اختبار جودة التوثيق على معامل التحديد          

اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( واظتتغَتات اظتستقلة )الكفاءة التشغيلية( مرة واحدة، كذلك مع مراعاة معامل 
 ، والذي يساعد أيضا على مدى قبول النموذج الكلي.Adjusted R-squaredالتحديد اظتصحح 

 :LR1لعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع األول للنموذج األول ابلنسبة  -أ 

يف التحليل، وىذا  (LSDV) الثابتاستعمال النموذج ذو األثر  حسب النتائج اظتتحصل عليها نفضل       
من  %75.87، أي تظهر النتائج أن واقًتابو من الواحد 0,7587والذي يساوي  ،معامل التحديدقيمة بسبب 

التغَت يف ؼتاطر السيولة مفسر ابظتتغَتات اظتستقلة ظتؤشرات الكفاءة التشغيلية ابلبنوك عينة الدراسة، ومبعامل حتديد 
معامل التحديد قيمة  (Pooled OLS)النموذج اإلرتايل يف ، يف حُت %64.67أي بنسبة  0,6467مصحح 

، ومبعامل حتديد مصحح %61.05أي بنسبة   0,6105ىومنخفض نسبيا مقارنة ابلنموذج ذو األثر الثابت و 
 .%53.04أي بنسبة  0,5304

 :LR2 الثاينلعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع للنموذج الثاين ابلنسبة  -ب 

يف التحليل، وىذا  (LSDV) الثابتاستعمال النموذج ذو األثر  حسب النتائج اظتتحصل عليها نفضل      
 %88.55، أي تظهر النتائج أن واقًتابو من الواحد 0,8855والذي يساوي  ،التحديدمعامل قيمة بسبب 

من التغَت يف ؼتاطر السيولة مفسر ابظتتغَتات اظتستقلة ظتؤشرات الكفاءة التشغيلية ابلبنوك عينة الدراسة، 
 معامل (Pooled OLS)، يف حُت النموذج اإلرتايل %83.24أي بنسبة  0,8324ومبعامل حتديد مصحح 

، ومبعامل %36.75أي بنسبة   0,3675ىومنخفض مقارنة ابلنموذج ذو األثر الثابت و التحديد  قيمة
 .%23.73أي بنسبة  0,2373حتديد مصحح 
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 اختبار املعنوية الكلية للنموذج  -1-2-3

اختبار اظتعنوية الكلية للنموذج اظتستخدم )النموذج ذو األثر الفردي( من خالل إحصائية  نتكنحبيث        
 .(k ,n-k-1,α)بقيمة فيشر اجملدولة  Fcفيشر، ويتم مقارنة 

 :LR1لعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع األول للنموذج األول ابلنسبة  -أ 

من خالل اصتدول اظتتعلق ابلنموذج ذو األثر الثابت لعالقة اظتتغَتات اظتستقلة ابظتتغَت التابع األول و        
ـ ـــواليت تقدر ب ،دتاما من القيمة اإلحصائية اجملدولة لفيشر أكرب Fc = 06.77اظتتحصل عليها ؾتد أن قيمة فيشر 

F(7,34,0.05) = 2.25،  االحتمالية اظترفقة لجإحصائية ابلنموذج و اليت قدرت و أيضا من خالل القيمة
 ، ومنو نرفض فرضية العدم 0.0.، و الذي ىو أقل دتاما من مستوى اظتعنوية  Prob(F-stat) = 0.0012ـــــب

H0  ونقبل الفرضيةH1.أي أن اظتعامل اظتقدرة للنموذج عتا معنوية إحصائية كلية ، 

 :LR2 الثاينلعالقة املتغريات املستقلة ابملتغري التابع للنموذج الثاين ابلنسبة  -ب 

من خالل اصتدول اظتتعلق ابلنموذج ذو األثر الثابت لعالقة اظتتغَتات اظتستقلة ابظتتغَت التابع الثاين و        
واليت تقدر  ، ،دتاما من القيمة اإلحصائية اجملدولة لفيشر أكرب Fc = 16.67اظتتحصل عليها ؾتد أن قيمة فيشر 

و أيضا من خالل القيمة االحتمالية اظترفقة لجإحصائية ابلنموذج و اليت قدرت  ،F(7,34,0.05) = 2.25ـ ـــــب
 ، ومنو نرفض فرضية العدم 0.0.، و الذي ىو أقل دتاما من مستوى اظتعنوية  Prob(F-stat) = 0.000000ــــب

H0  ونقبل الفرضيةH1 للنموذج عتا معنوية إحصائية كلية.، أي أن اظتعامل اظتقدرة 

 االرتباط الذايت لألخطاء اختبار -1-2-4

والذي  ،من بُت أىم اظتشاكل اليت تواجو القياسيُت يف تقديرىم للنماذج ىي االرتباط اطتطي الذايت لألخطاء       
ويكون ىذا اظتشكل عندما يكون حد اطتطأ للفًتة  ،وابلتايل اختبارات إحصائية خاطلة ،يؤدي إىل أخطاء معيارية

 الزمنية مرتبط طرداي مع أخطأ الفًتة الزمنية سابقا.

 (Durban Watson)اختبار وجود ارتبط ذايت لألخطاء من الدرجة األوىل ابستخدام اختبار ونتكن        
اصتدول أنظر ) DWوذلك بعد استخراج القيمة احملسوبة  ،لألثر الثابت وذجُت اظتقبولُت األول والثاينمابلنسبة للن

 .التوايل على=DW2 1.902878و  =DW1 1.739402بــــــ قدر  ذيوال ،(31و  28 ظتلحق رقماب
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)القيم اصتدولية االختيارية(، واليت تشَت إىل وجود أو عدم  DWومن خالل الشكل التايل الذي يوضح قيم       
 .وجود االرتباط الذايت من الدرجة األوىل اظتوجب أو السالب

 DW: القيم اجلدولية االختيارية لـ III.11الشكل رقم 

4                   8022                 80.4                    8                     6011                 6068 0                     

 

 ارتباط ذايت سالب      عدم وجود ارتباط    عدم وجود ارتباط         غري حمدد                 ارتباط ذايت موجب      غري حمدد     

  

H1                                          H0                   H0                                         H1          

، 5112، كلية اضتقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، غَت منشورة ماجستَت رسالة، دراسة اقتصادية لظاىرة التضخم يف اجلزائرسعيد ىتهات، :املصدر
 .154ص

ال  أنوومنو نقول  ،H0يف منطقة  انتقعللنموذجُت اظتقبولُت لألثر الثابت  DWنالحظ أن إحصائية منو و        
 للنموذجُت اظتطبقُت يف التحليل. وجد مشكل ارتباط ذايت لألخطاءيُ 

 حتليل النتائج: -1-1

 " :"LR1األول املتعلق مبخاطر السيولة  التابع ابلنسبة للمؤشر -1-1-2
والذي يقيس ؼتاطر السيولة  ،إرتايل القروض اظتمنوحة إىل إرتايل الودائعيف " "LR1 يتمثل ىذا اظتؤشر         

ابلبنوك، فارتفا  قيمة ىذا اظتؤشر ابلبنك دليل على زايدة احتمالية التعرض ظتخاطر السيولة و العكس، أما حتليل 
رق عتا و ابالعتماد على " مبؤشرات اظتتغَت الثابت للكفاءة التشغيلية فيمكن التط"LR1نتائج عالقة اظتؤشر التابع 
 فيما يلي: 02نتائج اصتدول ابظتلحق رقم 

 مبؤشرات كفاءة األرابح: LR1عالقة  -أ
 ؤشر العائد على حقوق امللكية "مب ROE:"  بُت العائد على حقوق  عكسيةنالحظ وجود عالقة

ابلبنك  القروض إىل الودائعإرتايل ، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر القروض إىل الودائعاظتلكية و إرتايل 
وجود عالقة و ابلتعدي ص لبينهما، وعليو نستخ طرديةنسبة ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة  تزيد

لكن ذات داللة إحصائية بُت مؤشر العائد على حقوق اظتلكية و ؼتاطر السيولة ابلبنوك،  عكسية
ُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )العائد على معنوية العالقة بعدم ها فهو يدل على ليحصل عتحسب النتائج اظت

، أي كلما قلت مقدرة %10حقوق اظتلكية( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 
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البنك على توليد األرابح )العوائد( من األموال اطتاصة كلما قلت مقدرتو على منح القروض من جهة، 
 يف حالةخاصة  ،ة منح القروض من إرتايل الودائع احملصلةو يف نفس الوقت يف حالة توسعو يف سياس

، وقد يتعرض البنك ، واليت نتكن سحبها وطلبها يف أي وقت كانعلى الودائع اصتارية اظتفرط اعتماده
ؽتا يسبب لو تقلص للسيولة قد تساىم  ،متتالية من طرف الزابئن ظتثل ىذه الودائع تابو لطلبات سح

عدم الوفاء ابلتزاماتو جتاه اظتودعُت من جهة أخرى، وىذا ما ينجر عليو ارتفا  مباشرة يف تعرضو ظتخاطر 
 .يف ؼتاطر السيولة

 ؤشر العائد على األصول "مبROA:"  و إرتايل  األصولبُت العائد على  عكسيةنالحظ وجود عالقة
نسبة ؼتاطر  ابلبنك تزيد إرتايل القروض إىل الودائع، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر القروض إىل الودائع

ذات داللة  وجود عالقة عكسيةو ابلتعدي ص لبينهما، وعليو نستخ طرديةالسيولة أي ىناك عالقة 
ها ليحصل عتحسب النتائج اظتلكن إحصائية بُت مؤشر العائد على األصول و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و 

)العائد على األصول( ومؤشر اظتتغَت التابع معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل عدم فهو يدل على 
أنو كلما زادت العوائد احملصلة من جراء  أيضا من اظتعلومو ، %10)ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 

وابلتايل توسع مقدرتو يف منح القروض ابالعتماد  ،استثمار البنك ألصولو اظتتاحة كلما زادت سيولتو
أو اإلفراط يف منح القروض الناجتة عن  و اضتصري على تلك األرابح احملققة، وجتنب االعتماد الكامل

الودائع خاصة يف حالة اقًتاب مواعيد استحقاقها، وابلتايل اظتساقتة يف تقليص إمكانية التعرض ظتخاطر 
وعليو  بُت العائد على األصول و ؼتاطر السيولة، تدين النسبة العكسية السيولة، مع اإلشارة إىل

ألرابح واظتساقتة يف تقليل أكرب لألجل توليد  اظتتاحة فاظتطلوب ىو الرفع من االستغالل ظتختل  األصول
 ؼتاطر السيولة.

 ؤشر الرافعة املالية )مضاعف حقوق امللكية( "مبEM:"  الرافعة اظتاليةبُت  طرديةنالحظ وجود عالقة 
 ابلبنك تزيد إرتايل القروض إىل الودائع، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر القروض إىل الودائعو إرتايل 

ذات  طرديةوجود عالقة و ابلتعدي ص لبينهما، وعليو نستخ طرديةنسبة ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة 
حصل عنها تحسب النتائج اظتلكن  لة ابلبنوك، وداللة إحصائية بُت مؤشر الرافعة اظتالية و ؼتاطر السيو 

فهو يدل على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )الرافعة اظتالية( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر 
، فنشاط البنك يكون عند مستوى حجم ؼتاطر معُت ومقبول %05السيولة( عند مستوى اظتعنوية 

كي مرتبط بثالثية حتقيق الرحبية بسيولة معينة يف ظل ؼتاطرة ػتددة، لتحقيق عوائد مستهدفة، فالعمل البن
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 ىذا بتحقيق اظترتبط اظتخاطر من اظتستوى ذلك إىل لجإدارة مؤشرا يعطيفارتفا  مؤشر الرافعة اظتالية 
قد  ،، وابلتايل فهو دليل على االرتفا  يف نسب منح القروض مقابل الودائع احملصلةالعائد من اظتستوى

ينجم عنو عسر يف السيولة اظتتاحة لديو يف حالة توايل السحوابت من طرف الزابئن، وىو ما يزيد من 
 إمكانية تعرضو ظتخاطر السيولة.

 ؤشر العائد على الودائع "مبROD:"  و إرتايل  العائد على الودائعبُت  طرديةنالحظ وجود عالقة
نسبة ؼتاطر  ابلبنك تزيد إرتايل القروض إىل الودائع، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر القروض إىل الودائع

ذات داللة  طرديةوجود عالقة و ابلتعدي ص لبينهما، وعليو نستخ طرديةالسيولة أي ىناك عالقة 
ها يلحصل عتحسب النتائج اظتلكن  إحصائية بُت مؤشر العائد على الودائع و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و

معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل ) العائد على الودائع( ومؤشر اظتتغَت التابع عدم فهو يدل على 
، ومن اظتعلوم أن عوائد البنك تكون يف شكل فوائد نظَت %10)ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 

منح القروض، فمن خالل مؤشر العائد على الودائع فاظتالحظ تدين مساقتة الفوائد احملصلة عن طريق 
للمودعُت عن تلك الودائع، وابلتايل عدم كفاءة مرتفعة القروض اظتتأتية من الودائع، مقابل منح فوائد 

ساىم يف إضافة إىل تقلبات أسعار الفائدة ابلسوق البنكي،  ،لى القروض و الودائعالربط بُت الفوائد ع
 زايدة إمكانية التعرض ظتخاطر السيولة.

 ؤشر منفعة األصول "مبAU:"  القروض إىل و إرتايل  منفعة األصولبُت  طرديةنالحظ وجود عالقة
نسبة ؼتاطر السيولة أي  ابلبنك تزيد ودائعإرتايل القروض إىل ال، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر الودائع

ذات داللة إحصائية بُت ىناك عالقة طردية بينهما، وعليو نستخلص و ابلتعدي وجود عالقة طردية 
ها فهو يدل على ليحصل عتحسب النتائج اظتلكن  مؤشر منفعة األصول و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و

معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )منفعة األصول( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند 
وتشَت إىل أن ىناك أصول غتمدة ألجل طويل وتدر أرابح ضليلة، مع تناقص يف ، %05مستوى اظتعنوية 

ويع احملفظة االستثمارية خاصة يف ظل قيم األصول جراء التضخم وإعادة التقييم، مع الًتكيز على تن
سلبا  أثرؽتا  ،ألغلب اظتشاريع الكربى العمومي واليت ساقتت يف جتميد االستثمار ،األزمة اظتالية ابصتزائر

على البنوك يف عمليات توليد األرابح عن طريق استغالل األصول اظتتاحة خاصة يف غتال كراء العتاد 
االكتاري يف ظل اـتفاض وتَتة االستثمار من انحية، و شبو جتمد أو ما يسمى ابلتمويل  ،والوسائل

فتصبح عبء قيمة دتلك األصل أكثر من مستوى مساقتتو يف ى، ر لبورصة األوراق اظتالية من انحية أخ
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يساىم يف الرفع من نسب حتقيق العوائد، وعليو حجزه لسيولة كبَتة مقابل عائد بسيط، فكل ىذا 
 ولة.تعرض البنك ظتخاطر السي

 كفاءة التكاليف:  تشرامبؤ  LR1عالقة  -ب

 ؤشر ىامش الربح "مبPM:"  القروض إىل و إرتايل ىامش الربح بُت  طرديةنالحظ وجود عالقة
نسبة ؼتاطر السيولة أي  ابلبنك تزيد إرتايل القروض إىل الودائع، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر الودائع

ذات داللة إحصائية بُت  نستخلص و ابلتعدي وجود عالقة طرديةىناك عالقة طردية بينهما، وعليو 
عدم ها فهو يدل على ليحصل عتحسب النتائج اظتلكن مؤشر ىامش الربح و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و 

معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )ىامش الربح( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند 
وىو مناقض للواقع، ألن فلسفة العمل البنكي التقليدية تقوم على تلقي الودائع  ،%10مستوى اظتعنوية 

ومنحها يف شكل قروض وابلتايل حتقيق ىامش ربح، مبعٌت كلما زادت عملية منح القروض مقابل 
الودائع احملصلة زادت نسب ىوامش الربح احملققة خاصة ابلنسبة للودائع االدخارية و ألجل اليت تتسم 

إلزامية السحب يف أي وقت إال عند اتريخ عدم وكذا  ،يد استحقاق طويلة مقارنة ابلودائع اصتاريةمبواع
، وعليو فالعالقة الطردية تعٍت أن ارتفا  ىامش الربح دليل على إفراط البنك يف استثماره االستحقاق

تعرض البنك للمخاطر، ألموالو مقابل ؼتاطر مرتفعة ألن حتقيق عوائد كبَتة يتناسب طرداي مع زايدة 
خاصة مع اعتماده على الودائع حتت الطلب وتوقعو بعدم سحبها يف األجل اظتتوسط، وىو ما قد 
يساىم يف إمكانية تعرضو ظتخاطر السيولة يف أي وقت، وقد متسر ذلك القدر احملقق من ىوامش الربح 

  .ولفًتات متتالية، وابلتايل الوقو  يف أزمة سيولة حادة
 تكاليف إىل اإليرادات"ؤشر المبCTI : " و التكالي  إىل اإليرادات بُت  طرديةنالحظ وجود عالقة

نسبة  ابلبنك تزيد إرتايل القروض إىل الودائع، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر القروض إىل الودائعإرتايل 
ذات طردية ىناك عالقة طردية بينهما، وعليو نستخلص و ابلتعدي وجود عالقة ؼتاطر السيولة أي 

داللة إحصائية بُت مؤشر إرتايل التكالي  إىل اإليرادات و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، وحسب النتائج 
احملصل عنها فهو يدل على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )مؤشر التكالي  إىل اإليرادات( 

 وغَت معنوي عند مستوى معنوية، %10ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 

وابلتايل نقص يف  ،، وىذا شيء منطقي فزايدة التكالي  تساىم يف استنفاذ لجإيرادات احملققة05%
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وارتفا  إمكانية  ،ة البنكلوىو ما يساىم يف تقليل سيو  العوائد اظتكتسبة جراء ارتفا  تكالي  االستغالل،
 تعرضو ظتخاطر السيولة.

 " :"LR2املتعلق مبخاطر السيولة  الثاين التابع رابلنسبة للمؤش -1-1-1

والذي يقيس ؼتاطر  األصول،إىل إرتايل  النقد و األرصدة لدى البنكيف إرتايل  "LR2" ويتمثل ىذا اظتؤشر      
يف احتمالية التعرض ظتخاطر السيولة و العكس، أما  السيولة ابلبنوك، فاـتفاض قيمة ىذا اظتؤشر ابلبنك تعٍت زايدة

و  مبؤشرات اظتتغَت الثابت الكفاءة التشغيلية، فيمكن التطرق عتا "LR2"حتليل نتائج عالقة اظتؤشر التابع 
 فيما يلي: 05ابالعتماد على نتائج اصتدول ابظتلحق رقم 

 كفاءة األرابح:مبؤشرات   LR2عالقة  -أ 
 امللكية " ؤشر العائد على حقوقمب ROE:"  نالحظ وجود عالقة طردية بُت العائد على حقوق

اظتلكية و إرتايل النقد و األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد 
و ابلتعدي ص لقلت نسبة ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة عكسية بينهما، وعليو نستخابلبنك واألرصدة 

ذات داللة إحصائية بُت مؤشر العائد على حقوق اظتلكية و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، ة وجود عالقة عكسي
معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل عدم ها فهو يدل على ليحصل عتحسب النتائج اظتلكن  و

وىذا  ،%10)العائد على حقوق اظتلكية( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 
دل على مقدرة البنك يف  )النتيجة الصافية( إىل األموال راجع إىل أنو كلما زادت نسبة الربح الصايف

مقدرتو يف منح توسع  ؽتا يساىم يف الرفع من مركزه اظتايل و، من خالل ؼتتل  أنشطتو سيولةتوليد ال
تيح لو اظتقدرة على الوفاء مع توفر راحة مالية للبنك ت مقابل جتميع نظَت ذلك فوائد أكرب، القروض

، أي ىناك الوقو  يف ؼتاطر السيولة البنك وابلتايل جتنبمبختل  االلتزامات وعند تواريخ استحقاقها، 
عالقة عكسية بُت كفاءة األرابح متمثلة يف مؤشر العائد على حقوق اظتلكية و حجم ؼتاطر السيولة 

 ابلبنك.
 ؤشر العائد على األصول "مبROA:"  و  العائد على األصولنالحظ وجود عالقة عكسية بُت مؤشر

إرتايل النقد و األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد واألرصدة ابلبنك 
طردية ذات قلت نسبة ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة عكسية بينهما، وابلتايل نستخلص وجود عالقة 

مؤشر العائد على األصول و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، وحسب النتائج احملصل عنها داللة إحصائية بُت 
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فهو يدل على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )العائد على األصول( ومؤشر اظتتغَت التابع 
 من اظتعلوم أيضاو  ، %05 وغَت معنوي عند مستوى معنوية، %10)ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 

زايدة يف  لتحقيق أصوعتا استخدام يف اإلدارة كفاءة مدى عن فكرةعائد على األصول يعطي أن ال
ؽتا يرفع قدرة حقوق اظتلكية يف مقابلة األصول اطتطرة، وجتدر اإلشارة إىل أن األصول يف ميزانية  األرابح

وىذا ما يناقض النتيجة  ،البنك ترتب ترتيبا تنازليا على أساس سرعة القابلية يف التحويل للسيولة
اظتتحصل عليها، و ألجل تفسَت ذلك نشَت إىل أن األصول تنقسم إىل أصول حقيقية و أصول مالية، 
 ومهمة البنك إكتاد التوازن بُت العائد واظتخاطرة يف إدارتو حملفظتو االستثمارية اظتتشكلة من ىذه األصول،

اطر السيولة يف إعادة تقييم األصول اضتقيقية جراء وتعود العالقة الطردية بُت العائد على األصول وؼت
التضخم الكبَت الواقع يف االقتصاد اصتزائري واعتماد أغلب البنوك على قطا  العقار، و ىذا القطا  دتيز 
ابالستقرار يف األسعار بل أحياان ابلركود خالل السنوات القليلة اظتاضية بسبب األزمة اظتالية، وكذا 

ة يف سياسة منح السكنات االجتماعية وؼتتل  الصيغ السكنية األخرى، ؽتا ساىم يف استمرارية الدول
عدم مساقتة مثل ىذه األصول يف حتقيق العوائد اظترجوة منها وثبات قيمتها إن مل نقل تقل ىذا من 

بشكل انحية، ومن اظتعلوم أيضا الركود اضتاصل يف بورصة األوراق اظتالية ابصتزائر، وىو ما يؤثر سلبا و 
مباشر على إمكانية استثمار البنك ألصولو اظتالية اظتتاحة يف شكل أسهم، وتنشيطها واستغالعتا لتحقيق 
عوائد من انحية أخرى، فأثر ىذا على إمكانية خلق السيولة اظتستهدفة من األصول واضتيلولة دون 

ة أثرت بشكل مباشرة استثمارىا بشكل مربح أكثر ؽتا ىي عليها، وىو ما ساىم يف حجز أموال كبَت 
على سيولة البنك، وابلتايل حدوث فجوة سلبية بُت ما ىو مستهدف وما مت حتقيقو فعال، كم ونتكن 
تفسَته من انحية اعتماد البنك على األصول اطتطرة يف حتقيق العوائد، وعليو إمكانية تعرض البنك 

 ظتخاطر السيولة وارد بشكل كبَت.  
 عف حقوق امللكية( "ؤشر الرافعة املالية )مضامبEM:"  نالحظ وجود عالقة عكسية بُت مؤشر

الرافعة اظتالية و إرتايل النقد و األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد 
واألرصدة ابلبنك قلت نسبة ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة عكسية بينهما، وابلتايل نستخلص وجود 

بُت مؤشر الرافعة اظتالية و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، وحسب النتائج  ذات داللة إحصائيةعالقة طردية 
احملصل عنها فهو يدل على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )الرافعة اظتالية( ومؤشر اظتتغَت التابع 

 ىذا فإنالرافعة اظتالية  فكلما ارتفع مؤشر ي، وىذا أمر طبيع %05)ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 
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وىذا يوحي ، العائد من اظتستوى ىذا بتحقيق اظترتبط اظتخاطر من اظتستوى ذلك إىل لجإدارة مؤشرا يعطي
أي حتقق تالزمية اطتطر والعائد اظتتناقضة يف العمل البنكي، ، ابالعتماد على دتويل االستثمارات ابلديون

 .اظتستهدفة لتحقيق مستوايت من العوائد ومقبول معينة اعتماد البنك على حجم ؼتاطرنشاط و مبعٌت 
 ؤشر العائد على الودائع "مبROD:"  و إرتايل  الودائعنالحظ وجود عالقة طردية بُت العائد على

قلت ابلبنك النقد و األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد واألرصدة 
وجود عالقة عكسية و ابلتعدي ص لىناك عالقة عكسية بينهما، وعليو نستخنسبة ؼتاطر السيولة أي 

حسب النتائج لكن  ذات داللة إحصائية بُت مؤشر العائد على الودائع و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و
معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )العائد على الودائع( ومؤشر عدم ها فهو دل على ليحصل عتاظت

مع التأكيد أنو من بُت أىم مصادر دتويل  ،%10 التابع )ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية اظتتغَت
البنك اطتارجية ىي الودائع و أىم نشاط تقليدي لو ىو منح القروض مقابل فوائد دورية وىي التسمية 

فية احملققة إىل إرتايل فكلما زادت نسبة النتيجة الصا اليت تطلق على البنوك التجارية أبهنا بنوك الودائع،
جراء استثمار و منح تلك الودائع يف شكل قروض بفوائد  الودائع زادت مقدرة البنك يف خلق السيولة

خاصة يف حالة اعتماده على الودائع االدخارية و الودائع ألجل واللتان يتميزان بفًتة استحقاق طويلة 
 ةحتت الطلب وعليو توفران للبنك إمكانية االستفادنوعا ما مقارنة ابلودائع اصتارية واليت تكون دائما 
و  تواريخ استحقاقهاؽتا يتيح لو إمكانية إعادة الودائع عند منهما و استثمار تلك األموال وبشكل كبَت، 

، و مع حتقيق فائض يف العوائد من منها رفع فرص منح القروض واستثمار األموال اإلضافية احملققة
وابلتايل خلق خالل عملية الطرح بُت الفوائد على القروض اظتمنوحة و الفوائد اظتطبقة على الودائع، 

، أي ىناك عالقة يساىم يف التقليل من إمكانية تعرض البنك ظتخاطر السيولةما وىذا موارد جديدة، 
 .عائد على الودائع و حجم ؼتاطر السيولة ابلبنكعكسية بُت كفاءة األرابح متمثلة يف مؤشر ال

 ؤشر منفعة األصول "مبAU:"  و إرتايل النقد و  مؤشر منفعة األصولنالحظ وجود عالقة طردية بُت
قلت نسبة ابلبنك األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد واألرصدة 

ذات بينهما، وعليو نستخلص و ابلتعدي وجود عالقة عكسية  ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة عكسية
حصل تحسب النتائج اظتلكن  داللة إحصائية بُت مؤشر منفعة األصول و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، و

معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )منفعة األصول( ومؤشر اظتتغَت التابع عدم ها فهو يدل على ليع
أي البنك لتقق عوائد من جراء توظيفو و استغاللو ، %10)ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 
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األصول يف ظل مستوايت التضخم تلك مع عدم نسيان إعادة تقييم  لديو، ظتختل  األصول اظتتاحة
، )األصول اضتقيقية( واليت تؤثر سلبا، و أيضا دون إغفال جانب اىتالك الوسائل واظتعداتاظتوجودة 

يف توفَت عوائد للبنك تتيح لو التخفي  ولو بشكل بسيط  ورغم ىذا فاظتالحظ أن منفعة األصول تؤثر
 مؤشر ، أي ىناك عالقة عكسية بُت كفاءة األرابح متمثلة يفمن آاثر إمكانية تعرضو ظتخاطر السيولة

 .منفعة األصول و حجم ؼتاطر السيولة ابلبنك

 كفاءة التكاليف:مبؤشرات   LR2عالقة  -ب 

 ؤشر ىامش الربح "مبPM:"  و إرتايل النقد و  مؤشر ىامش الربحنالحظ وجود عالقة طردية بُت
قلت نسبة ابلبنك األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد واألرصدة 

ذات عكسية بينهما، وعليو نستخلص و ابلتعدي وجود عالقة عكسية ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة 
داللة إحصائية بُت مؤشر ىامش الربح و ؼتاطر السيولة ابلبنوك، وحسب النتائج احملصل عنها فهو يدل 

 التابع )ؼتاطر السيولة( عند على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )ىامش الربح( ومؤشر اظتتغَت
، فتحقيق البنك عتامش ربح مرتفع  %05 وغَت معنوي عند مستوى معنوية، %10مستوى اظتعنوية 

وتقدنتو ظتختل  اطتدمات واظتنتجات البنكية  يساىم يف حتقيق عوائد إضافية جراء استثماره ظتوارد اظتتاحة
يف الوفاء  راحة مالية ساقتت وبشكل فعال لوؽتا خلق  ،، وىذا دليل على كفاءتو اإلداريةو اظتالية

، أي إمكانية تعرضو ظتخاطر سيولةمن تقليل اليف ساعد  مبختل  التزاماتو ويف مواعيد استحقاقها، ؽتا
 ىناك عالقة عكسية بُت كفاءة التكالي  متمثلة يف مؤشر ىامش الربح و حجم ؼتاطر السيولة ابلبنك.

 اإليرادات"ؤشر التكاليف إىل مبCTI" : مؤشر التكالي  إىل بُت  عكسيةنالحظ وجود عالقة
و إرتايل النقد و األرصدة لدى البنك إىل األصول، ومن اظتعلوم أنو كلما زاد مؤشر النقد  اإليرادات
عكسية بينهما، وعليو نستخلص و ابلتعدي ؼتاطر السيولة أي ىناك عالقة قلت نسبة ابلبنك واألرصدة 

ذات داللة إحصائية بُت مؤشر إرتايل التكالي  إىل اإليرادات و ؼتاطر السيولة  طرديةوجود عالقة 
ابلبنوك، وحسب النتائج احملصل عنها فهو يدل على معنوية العالقة بُت مؤشر اظتتغَت اظتستقل )إرتايل 

وغَت معنوي ، %10التكالي  إىل اإليرادات( ومؤشر اظتتغَت التابع )ؼتاطر السيولة( عند مستوى اظتعنوية 
من اظتعلوم أنو كلما زادت تكالي  االستغالل لدى البنك على إيراداتو و ،  %05 عند مستوى معنوية

ارتفا  يف ؽتا يساىم د من إمكانية تعرضو لعسر مايل، وعليو تقلص يف السيولة اظتتاحة ؽتا يزي ،احملققة
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على البنك ختفيض نسبة التكالي  نسب تعرضو ظتخاطر السيولة، ولتحقيق كفاءة يف التكالي  وجب 
إىل اإليرادات، من خالل وعلى سبيل اظتثال ال اضتصر االقتصاد يف الطاقة و األعباء اظتلحقة، و أتطَت 

كربط كتلة األجور واظتكافآت مبستوايت اظتردودية...اخل،   التشغيلية سياسة التوظي  وترشيد النفقات
حتقيق البنك كذلك   االستخدام األمثل للموارد اظتتاحة، و فكلما اقًتبت ىذه النسبة من الصفر دل على

لوفورات حجم ونطاق يساىم يف رفع كفاءة التسيَت من خالل استغالل أقل اظتدخالت لتحقيق أفضل 
مستوايت من اظتخرجات، وابلتايل اظتساقتة يف تقليل حجم ؼتاطر السيولة، تساىم كفاءة التكالي  يف 

 ابلبنك. التقليل من ؼتاطر السيولة 
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 :الفصل خالصة

 

و حجم ؼتاطر السيولة  الكفاءة التشغيليةمبا أن الدراسات النظرية مل تتوصل إىل نتيجة قطعية للعالقة بُت        
لسبعة  الكفاءة على ؼتاطر السيولةلقيام بدراسة قياسية ألثر اب، فقد قمنا من خالل ىذا الفصل اليت تواجو البنوك

بنوك انشطة ابصتزائر مت اضتصول على تقاريرىا السنوية و ىي: بنكُت عموميُت متمثلُت يف البنك الوطٍت اصتزائري و 
بنك اصتزائر اطتارجي، و بنك يقدم اظتعامالت وفق الشريعة اإلسالمية متمثل يف بنك الربكة، و بنك جتاري مشًتكا 

اطتليج اصتزائر، و إضافة لثالث بنوك أجنبية ىي ترست بنك و  يقدم اطتدمات واظتعامالت التقليدية ىو بنك
( ، حيث مت حتديد متغَتات النموذج 2015-2010خالل الفًتة ) جينَتال اصتزائر وبنك ابريبا اصتزائر ووسوسيتي

، اصتزائرالبياانت اظتالية السنوية للبنوك ػتل الدراسة وتقارير بنك القياسي ورتع بياانت اظتتغَتات اظتستخدمة من 
قد مت  ، وابختصاربعد ذلك مت بناء النموذج القياسي، ومعاصتة ىذا النموذج ابستخدام معايَت اقتصادية وإحصائية

بنك ابريبا اصتزائر و ترست بنك يتمتعان بكفاءة أرابح جد مرتفعة، ويف نفس السياق ترست بنك  الوصول إىل أن
تعرضو ظتخاطر سيولة، وىذا من خالل مؤشر إرتايل يتميز بكفاءة تكالي  مثلى من خالل اـتفاض نسب 

القروض اظتمنوحة إىل إرتايل الودائع اظتقبوضة، يف حُت بنك اصتزائر اطتارجي يتمتع بكفاءة تكالي  عالية من 
حيث مؤشر ىامش الربح مع إمكانية تعرضو ظتخاطر السيولة بنسب جد مرتفعة بسبب ارتفا  تكالي  االستغالل 

دات احملققة لديو، وقد وصلنا إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بُت مؤشرات اظتتغَت اظتستقل مقارنة ابإليرا
و مؤشرات اظتتغَت التابع من خالل النموذج اظتستخدم، مبعٌت أن اظتؤشر التابع متمثال يف ؼتاطر السيولة ابلبنوك يتم 

ة التشغيلية، وعليو وحسب النتائج فكفاءة البنك تفسَته من خالل مؤشرات اظتتغَت اظتستقل متمثال يف الكفاء
 التشغيلية تؤثر  وتساىم يف تقليل إمكانية تعرض البنك ظتخاطر السيولة.

 

 



 

 اخلامتة العامة
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على سلاطر السيولة موضوع جد مهم، وينعكس وبشكل مباشر إدارة البنوك يف كفاءة دور  يعترب موضوع         
تضمن استقرار النظام البنكي من انحية  يف تسيًن مواردىاأداءىا و نشاطها يف السوق البنكية، فكفاءة البنوك 

واليت تساىم يف تنشيط االقتصاد  ،عملية التمويل الالزمة دلختلف األعمال واالستثمارات خاصة احليوية منها
 .  وتطوره الوطين

حيث حاولنا من خالل ىذا البحث قياس مدى فعالية الكفاءة التشغيلية يف البنوك وعالقتها بتقليل سلاطر         
ل  العينة بنوك عمومية (، وقد مش0202-0202السيولة فيها لعينة من البنوك العاملة ابجلزائر خالل الفرتة )

أىم اجلوانب النظرية ادلتعلقة  تسليط الضوء على حاولنا من خالل ىذه الدراسة ،ذا بنوك أجنبيةكو وسلتلطة 
ابلكفاءة و سلاطر السيولة ابلبنوك وكيفية إدارهتا، أما اجلانب التطبيقي استعملنا دراسة حالة، وىذا من خالل 

، والقيام حبساب أىم البنوك ادلختارة عينةادلستخرجة من التقارير السنوية ل األساسية البياانت ادلالية االعتماد على
وىذا ابستخدام دنوذج ابنل  ، ومعرفة مقدار التأثًنًني موضوع الدراسة من خالل عملية الربط بينهمادلتغ ادلؤشرات

 ، وقد توصلنا إىل النتائج التالية:ذو األثر الثاب 

 نتائج الدراسة: -1

األسئلة وسلتلف ميكن تلخيص وصياغة أىم النتائج ادلتحصل عليها واليت تتضمن إجاابت عن الفرضيات          
 يف النقاط التالية: العامة ابدلقدمة الفرعية، واليت مت طرحها

  الكفاءة تعين مدى سيطرة الوحدة االقتصادية على مدخالهتا مقابل حتقيق أفضل مستوايت من إن
ادلخرجات، مبعىن حتقيق النتائج ادلثلى جراء ختفيض التكاليف، و عليو فالكفاءة ىي الطريقة ادلثلى 

 ؛رد ادلتاحةلتسيًن ادلوا
  ؛تعرب عن العالقة الكمية بٌن ادلوارد ادلستخدمة يف العملية اإلنتاجية وانجتها اإلنتاجيةالكفاءة 
  اكتشاف االحنرافات لكل نشاط من أنشطة البنك لكي يتم اختاذ كافة اإلجراءات تساىم الكفاءة يف

طريق متابعة كيفية استخدام ترشيد اإلنفاق عن  ، كما تعمل علىالتصحيحية الالزمة منعا لتكرارىا
 ؛البنك دلوارده ادلتاحة

  الفعالية تعين القيام ابألعمال الصحيحة، وعليو البد من معرفة تلك األعمال قصد أتديتها بشكل
وىي مرتبطة  ، أما الكفاءة فهي أتدية األعمال بطريقة صحيحةلذلك فهي ترتبط ابلقيادة صحيح
 ابإلدارة؛
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 بعد الكفاءة يف كيفية استغالل ادلوارد ادلتاحة، وبعد فعالية الوصول  ؛سيٌناألداء يركز على بعدين أسا
 معا؛ يعرب عن النتيجة واجلهد ادلبذول األداء أيللنتائج ادلسطرة انطالقا من تلك ادلوارد، 

  يشًن مصطلح الكفاية إىل كفاية الشيء من عدمو أي من انحية الكمية، أما الكفاءة فرتكز على
 ؛لتحقيق األىداف دون إغفال جانب الكم الكيفية ادلثلى

 على مدخالتو مقابل حتقيق أفضل مستوايت من ادلخرجات البنكتعين مدى سيطرة  البنكية الكفاءة 
، و عليو فالكفاءة ىي الطريقة ادلمكنة التكاليفأبقل ، مبعىن حتقيق النتائج ادلثلى )ادلنتجات البنكية(

 ؛ادلثلى لتسيًن ادلوارد ادلتاحة
 ت الكفاءة التشغيلية تتمثل يف مستوايت ادلرونة السعرية ودرجات إحالل ادلنتجات البنكية، زلددا

 ،احلجم والنطاق، وكذا متطلبات االندماج البنكي و خوصصة البنوكيف وفورات حتقيق إضافة إىل 
 ومدى حتقيق مبادئ احلوكمة يف التسيًن مع مراعاة جوانب ىيكل السوق البنكي؛

  فهم التغًنات  ادلهم دراسة و، و أيضا من حتديد السيولة اليت زنتاجها البنك التجاريمن الضروري
 ؛قصد وضع السبل الكفيلة بتجنب األزمات اليت تطرأ على ادليزانية وكيفية أتثًنىا على السيولة

  من جهة، و  إضافةالربط بٌن استثمار الفائض من السيولة لتحقيق عوائد  العموميةعلى البنوك
ادلساذنة يف دتويل االستثمارات ادلختلفة للنهوض ابالقتصاد الوطين من جهة أخرى، مع احلرص على 

 تبين سياسات انجعة و فعالة إلدارة سلاطر السيولة؛
  البنك ادلركزي لو دور كبًن يف التقليل من ادلخاطر البنكية، وذلك من خالل عملية اإلشراف وادلراقبة

التشريعات و التعليمات  اللوائح التنظيمية وإصدار و أيضا من خالل  ،البنوك اط نشالدائمة على 
الدورية ادلنظمة للعمل البنكي، و الذي يفرض على البنوك التجارية تطبيقها وااللتزام هبا، وىو ما 

 يساىم بشكل مباشر يف احلد من سلتلف األزمات يف السوق البنكي؛
 لبنكي وادلايل، وىو الشيء الذي يستدعي توفر قسم خاص ابلبنك ادلخاطر البنكية جزء من العمل ا

 التجاري يعىن مبتابعة و دراسة ادلخاطر، و العمل على احلد منها أو ختفيفها أو القيام بتحويلها؛
  استحقاقها، وقد  اريخعند تو  األجل ًنةقص ابلتزاماتو الوفاءعدم قدرة البنك على سلاطر السيولة ىي

 القصًن و دىيف ادل السيولة طأو لضعف ختطي ،ادلتاحة لمواردل تقدير وتسيًن وءبسبب س ونيك
ابألزمات  البنك تتأثر سيولة قد، كما و  األصول واخلصومشلا يؤدي لعدم التنسيق بٌن  ،دلتوسطا

 ؛ادلال رأسو أزمات أسواق  االقتصادية
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 سلتلف ادلخاطر اليت تعيق عملها خاصة  و إدارة البنوك التجارية ملزمة بتطوير أدوات قياس ومتابعة
و تقييم مدى جتاوب  ،سلاطر السيولة منها، مع تطبيق من وق  آلخر اختبارات الضغط على السيولة

 ادلوجهة إلدارة سلاطر السيولة؛اآلليات ادلوضوعة لذلك، مع احلرص دائما على تطوير خطط الطوارئ 
 ي طرق الفروقات ادلتتابعة و اجملمعة إضافة إىل طريقة أىم الطرق ادلستخدمة يف قياس سلاطر السيولة ى

 األصول واخلصوم ادلرجحة ابخلطر؛
  رلموعة إنتاج خالل من ،نطاق راتو وف و حجم راتو وف توفًن لو تتيح البنك أداء كفاءة درجةإن 

 يتجنب رنعلو ما وىو ،احد على كل منتج  إنتاج عوضوبشكل متواصل  واحدة دفعة ادلنتجات من
 ؛توفًن قدر كاف من السيولة على القدرة يعطيو و ،إضافية تكاليف

  تعد إسرتاتيجية إدارة أصول وخصوم من أىم اإلجراءات اليت تسمح للبنك التجاري مبراقبة سلاطر
السيولة وإدارهتا، حيث ترتكز السيولة على مدى التوفيق بٌن أجال استحقاق األصول و أجال 

 أي ضغوط دتويلية على البنك سواء أكان  ظرفية أو دائمة؛ استحقاق اخلصوم مبا يكفل عدم وجود
  و ال تقدم خدمات  ،اليت ليس ذلا دور كبًن وفعال يف االستثمارات الكبًنة التجارية أغلب البنوك

 مرتفعة. سلاطر سيولةستوايت بنكية موسعة ال تتعرض دل
  وخالل فرتة الدراسة من حيث العائد على يعترب بنك ابريبا اجلزائر أكفأ بنك يف بنوك العينة ادلختارة

 والذي يظهر من خاللو استغاللو الكبًن ألموالو اخلاصة يف عملية توليد األرابح؛ ،حقوق ادللكية
   حقق ترس  بنك أعلى معدل من حيث العائد على األصول و العائد على الودائع، وىو يدل على

حية، و ادلستوى العايل من العوائد اقحمققة من مدى كفاءتو يف تسيًن و توظيف موارده ادلتاحة من ان
خالل مؤشر التكاليف إىل  نتدين التكاليف معملية استثمار الودائع من انحية أخرى، مع مالحظة 

وىو راجع أيضا إىل  ،التشغيلية وىذا يدل على مدى كفاءتو العالية يف التحكم يف تكاليفو، اإليرادات
تشعب تعامالتو، وىو ما أدى لتقليل تكاليفو التشغيلية صغر حجم البنك و قل  فروعو وعدم 

 ؛مقارنة ابإليرادات اقحمققة
   وىو ما يعكس حجم  ىامش الربح اقحمقق،يتبٌن أن بنك اجلزائر اخلارجي أفضل بنك من انحية

أي حتقيق كفاءة يف إدارة التكاليف من حيث مؤشر  للبنك الربح الصايف من رلمل اإليرادات اقحمققة
 الربح؛ىامش 
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  لعينة البنوك زلل الدراسة تبٌن أن إمكانية تعرض إمجايل القروض إىل إمجايل الودائع من خالل مؤشر
وىذا نتيجة التقلص السريع للسيولة يف االقتصاد البنك الوطين اجلزائري دلخاطر السيولة جد مرتفعة، 

 اوي أسعار النفط منذ سنةالوطين بسبب االخنفاض الكبًن يف ودائع قطاع اقحمروقات الناجتة عن هت
 ؛0202

  النقد و األرصدة لدى البنك إىل إمجايل األصول لعينة البنوك زلل الدراسة يعترب مؤشر من حيث
، يف عينة الدراسة، بسبب اعتماد البنك على موارده اخلاصة يف أنشطتو الربكة اجلزائري األفضل بنك

 ؛اخنفاض نسب تعرضو دلخاطر السيولةوابلتايل 
  ثاب الاستعمال النموذج ذو األثر من خالل (LSDV) معامل التحديد والذي تبٌن أن  التحليل يف

من التغًن يف سلاطر السيولة للمتغًن  %52.75أي تظهر النتائج أن  ،جد مرتفع  %52.75يساوي 
ادلستقلة القروض ادلمنوحة إىل إمجايل الودائع ادلقبوضة مفسر ابدلتغًنات إمجايل التابع ادلتمثل يف 
لعينة البنوك زلل الدراسة، أي ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن متغًنات  للكفاءة التشغيلية
صحة  معنوية و وىو دليل على 0,05أقل من  Prob(F-statisticأن قيمة )الدراسة ادلختارة، و 

 ؛ادلطبق النموذج
  ثاب الاستعمال النموذج ذو األثر من خالل أيضا (LSDV) معامل التحديد تبٌن أن  التحليل يف

من التغًن يف سلاطر السيولة  %77.22أي تظهر النتائج أن  ،جد مرتفع 0,8855والذي يساوي 
األصول مفسر ابدلتغًنات إىل إمجايل  النقد و األرصدة لدى البنكإمجايل للمتغًن التابع ادلتمثل يف 
لعينة البنوك زلل الدراسة، أي ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بٌن  ادلستقلة للكفاءة التشغيلية
 معنوية و وىو دليل على 0,05أقل من  Prob(F-statisticأن قيمة )متغًنات الدراسة ادلختارة، و 

 ؛ادلطبق صحة النموذج
 زاد  ، أي كلما زادت كفاءة البنكتؤثر كفاءة األرابح والتكاليف ابلبنك عكسيا على سلاطر السيولة

 مستوى أرابحو واخنفض مستوى تكاليفو، وعليو توفًن قسط ىام من السيولة من جراء العوائد اقحمققة
 .ن إمكانية التعرض دلخاطر السيولة، وابلتايل التقليل مادلنخفضةو األعباء 
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 التوصيات: -2

ميكن طرح بعض التوصيات للبنوك العاملة ابجلزائر، وىذا هبدف مساذنتها  بناءا على النتائج ادلتحصل عليها       
يف الرفع من كفاءهتا وتقليل مستوايت سلاطر السيولة اليت قد تواجهها، وىذا يف ظل ادلعطيات الراىنة للسوق 

 البنكي اجلزائري، وىي:

 أكثر جدية، و صال بشكل أعمق على البنوك اجلزائرية ولوج عامل ادلعلوماتية وتكنولوجيا اإلعالم واالت
 ويف تقدمي أجود ادلنتجات البنكية ادلتاحة؛ ،مبا يتيح ذلا كفاءة وسرعة يف األداء

  يف ظل اإلفصاح و الشفافية ادلطلوب من السلطات النقدية شلثلة يف بنك اجلزائر إلزام البنوك ابلتصريح
وىو ما يساعد ادلختصٌن والباحثٌن يف مبختلف البياانت والتقارير ادلالية يف مواقعها ابالنرتني ، 

اجلزائري  وقد توفر ىذه الدراسات نتائج و حلوال ألزمات قد تواجو النظام البنكي ،حبوثهم األكادميية
 ؛مستقبال

 ادلخاطر اليت تواجو البنوك، و أيضا  على البنوك تطوير أساليب الرقابة والفحص خاصة يف ظل تطور
 البنكية شلا يزيد من حدة ىذه ادلخاطر؛ العملياتاألنشطة و تطور وتشعب 

  ،على البنوك القيام ودوراي بدورات تكوينية و توجيهية دلوظفي البنك يف رلال اإلدارة والتسيًن البنكي
وىذا قصد مواكبة جل التطورات يف ادلعامالت ادلالية، وكذا أخلق  مهنة العمل البنكي ورفع مستوى 

 ادلوظفٌن؛ وكفاءة ومؤىالت
  نظم احلوافز مبا يدفع ابدلوظفٌن حنو االرتقاء يف تنويع اخلدمات وجذب  وتكييف تطويرالواجب

 ؛حتقيق القيمة ادلضافة للبنككذا ادلساذنة يف   و ،الزابئن وسلتلف ادلتعاملٌن
  ،عل البنوك تطبيق فكرة اإلدارة ابلكفاءات و األىداف من خالل االستثمار يف العنصر البشري

 شى وإسرتاتيجية وفلسفة البنك؛ورسم خطط للعمل تتما
  وعدم االكتفاء  التفكًن اجلدي يف فتح بنوك تعمل وفق الشريعة اإلسالميةعلى السلطات النقدية

مع إمكانية فتح إدارة فرعية ابلبنك ادلركزي مهمتها التعامل وفق  ادلفتوحة ابلبنوك، ببعض الشبابيك 
اإلسالمية، وخاصة حاليا يف ظل حاجة االقتصاد للسيولة البنوك ىذه الشريعة اإلسالمية مع مبادئ 

 شلا يدفع هبذه البنوك ،وشبو تعطل لبورصة األسواق ادلالية بسبب االخنفاض الكبًن يف عائدات النفط
توفًن ىذا القسط من السيولة من خالل سلتلف ادلعامالت ادلباحة، خاصة ومن ادلعلوم  إىل اإلسالمية
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يف نشر ادلعامالت ادلالية  و يشجع ميز أبنو رلتمع مسلم، وىو ما قد يساىمأن اجملتمع اجلزائري يت
وبعث روح ادلنافسة يف  ،وجذب للسيولة اليت ىي خارج الدائرة النقدية و إعادة استثمارىا ،اإلسالمية

 ؛السوق البنكي يف ادلنتجات البنكية اإلسالمية
  البنوك للرفع من ىذه ودلا ال القيام بدمج بعض  ،للبنوك العمومية وتقييم دوري دراسة معمقةبالقيام

من كفاءة أدائها، وحتقيق وفورات يف النطاق واحلجم من خالل توسيع أنشطتها و تكاملها، ألجل 
 ؛ومواكبة للتطورات احلاصلة يف اجملال البنكي تعظيم أرابحها وختفيض تكاليفها

  ىم يف زايدة طلبات فتح البنوك اخلاصة حتقيق االستقرار و الوضوح يف رلال التشريع البنكي يسا
 واالستثمار يف اجملال البنكي وادلايل؛

  كل ادلعطيات لقسم إدارة توفًن  السهر على ادلطلوب ادلتابعة ادلستمرة دلستوايت السيولة ابلبنوك، و
، مع احلرص على وضع البنك ادلركزي كل سبل الرقابة و ألزمات السيولة ايساىم يف جتنبه ادلخاطر

 العمل البنكي. طومدى احرتامها لشرو  ادلتابعة اإلشرافية على مجيع البنوك

 آفاق البحث: -3

ن اليت ، ميكن اقرتاح بعض العناويمن جوانبو تدور حول عنوان حبثنا ىذا أو بعضدلواصلة البحث يف مواضيع       
 ، وىي كالتايل :تعد مبثابة حبوث مستقبلية

  مغلف البياانت؛حتليل قياس الكفاءة التشغيلية للبنوك اجلزائرية ابستخدام 
  ؛-دراسة لعينة من البنوك  -دور كفاءة األرابح يف إدارة سلاطر االئتمان ابلبنوك التجارية 
  ؛-واإلسالميةدراسة مقارنة بٌن البنوك التقليدية  -تقييم كفاءة األرابح و التكاليف للبنوك اجلزائرية 
 ؛و أثرىا على السيولة يف البنوك اجلزائريةس الكفاءة ادلصرفية قيا 
  ؛-دراسة لعينة من البنوك  -أثر مستوايت الرحبية على حجم سلاطر القرض ابلبنوك 
  نظام  ابستخداماجلزائرية تقييم كفاءة أداء البنوكCAMELS. 

 



 

 املـراجـــــــعقائمة 
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2001. 

، الدار اجلامعية ابإلسكندرية، مصر، 02ط، االقتصاد القياسي بني النظرية والتطبيقعبد القادر عطية،  -36
1998. 
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أسواق األوراق  -األسواق و ادلؤسسات ادلالية )بنوك جتاريةعبد الغفار حنفي، رمسية زكي قرايقص،  -37
 .2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، شركات االستثمار( -التأمنيشركات  -ادلالية

، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، 01ط، ،مفاىيم حديثة يف إدارة البنوك عال نعيم عبد القادر و آخرون -38
 .2009األردن، 

 .1985، مكتبة غريب للطباعة والنشر، مصر ، 3، طإدارة األفراد و الكفاءة االنتاجيةعلي السلمي،  -39

 .2003، دار النهضة، التخصصية و التصحيحات اذليكلية يف البالد العربيةسعيد النجار،  -40

الصريفة االلكرتونية، القضااي ادلتعلقة إبدارة ادلخاطر ابلنسبة للسلطات ادلصرفية الرقابية شاكر فؤاد،  -41
 .2001، بريوت، لبنان، إحتاد ادلصارف العربية

 .2000، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، تقنيات وسياسات التسيري ادلصريففريدة خبراز يعدل،  -42

، -مدخل كمي و اسرتاتيجي معاصر –إدارة البنوك فالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحان الدوري،  -43
 .2006،األردن عمان، ، دار وائل للنشر و التوزيع03ط

، ترمجة دمحم راشد أبو زيد، أمحد يوسف عبد اخلري، االقتصاد اجلزئي التحليلي: مدخل حديثىال فاراين،  -44
 .2000جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية، 

 .2008، الشركة العربية ادلتحدة للتسويق و التوريدات، القاىرة، مصر، ، إدارة البنوكىشام جرب -45

، مكتبة لبنان 01ط، -سلسلة اإلدارة العلمية –االستخدام الفعال لتكنولوجيا ادلعلومات ورك برس، ي -46
 .2002انشرون، لبنان، 

، بنك االستثمار ، زلددات احلوكمة ومعايريىا مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصريوسف دمحم -47
 .2007القومي، مصر، 

 :ادلذكرات و األطروحات -
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، مذكرة ماجستري غري كفاءة النظام ادلايل اجلزائري و دوره يف متويل االقتصاد  ، تقييمساعد ابتسام -48
منشورة، فرع نقود ومالية، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية 

 .2009بسكرة، اجلزائر، 

دراسة حالة  -دام بطاقة األداء ادلتوازنتقييم أداء ادلؤسسات الصناعية ابستخأمحد الصغري ريغة،  -49
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة مالية، كلية -PNOادلؤسسة الوطنية إلنتاج اآلالت الصناعية 

 .2014بوالية قسنطينة، اجلزائر،  -2-العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة 

، - حالة مؤسسة اإلمسنت بعني التوتة دراسة -احلجم كعائق لدخول السوق اقتصادايت الزىرة فرحاين،  -50
مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد صناعي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .2013وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر، 

، دراسة حتليلية للكفاءة يف التسيري مع دراسة حالة الكفاءة االقتصادية و النسبية الشيخ الداوي -51
، مذكرة ماجستري غري 1883-1811دلؤسسات الصناعات النسيجية والقطنية يف اجلزائر خالل الفرتة 

 .1995منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

اسرتاتيجيات إدارة ادلخاطر يف شركات التأمني أثر تطبيق احلاكمية ادلؤسسية على أماين عاد مسعود،  -52
، ختصص زلاسبة، جامعة غري منشورة ، مذكرة ماجستري-دراسة ميدانية -األردنية ادلدرجة يف بورصة عمان 

 الزرقاء، األردن، بدون سنة.

 ، مذكرة ماجستري غري منشورة، فرع نقود و-واقع و آفاق–خوصصة البنوك يف اجلزائر جازية حسيين،  -53
مالية، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، 

 .2008اجلزائر، 

إمكانية رفع كفاءة أداء اجلهاز ادلصريف اجلزائري يف ظل التغريات االقتصادية و حسين مبارك بعلي،  -54
غري منشورة، فرع إدارة مالية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية ، مذكرة ماجستري ادلصرفية ادلعاصرة

 .2012والتجارية وعلوم التسيري، جامعة منتوري بوالية قسنطينة، اجلزائر، 
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دراسة واقع البنوك التجارية العمومية  -، إدارة ادلخاطر ادلصرفية وفق اتفاقيات ابزلحياة جنار -55
اه علوم غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات ، أطروحة دكتور -اجلزائرية

 .2014بوالية سطيف، اجلزائر،  -1سطيف  -عباس

دراسة  -واقع تطبيق معايري احلوكمة ادلؤسسية يف ادلصارف اإلسالمية يف فلسطني ران مصطفى دايب، -56
دارة، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، فرع القيادة واإل-تطبيقية على ادلصارف اإلسالمية العاملة يف قطاع غزة

 .2014جامعة األقصى، فلسطني، ، أكادميية اإلدارة والسياسة

، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة إسرتاتيجية النمو ادلصريف من خالل عمليات االندماج رقية ضيف، -57
 .2005منتوري بوالية قسنطينة، اجلزائر، 

، أطروحة ، مسؤولية البنك ادلركزي يف مواجهة األخطار ادلصرفية يف ظل القانون اجلزائريزاينة آيت وازو -58
علوم غري منشورة، التخصص قانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري بوالية تيزي دكتوراه 

 .2012وزو، اجلزائر، 

دور ومكانة إدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات االقتصادية )دراسة حالة مؤسسة ومشتقات لطيفة عبديل،  -59
SCIS فراد و حوكمة الشركات، قسم علوم التسيري،  ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة األ(بسعيدة

 .2012كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلمسان بوالية تلمسان، اجلزائر، 

دراسة تطبيقية على  –دور ادلعلومات احملاسبية و ادلالية يف إدارة سلاطر السيولة نصر رمضان احالسو،  -60
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص احملاسبة والتمويل، قسم احملاسبة -العاملة يف قطاع غزةالبنوك التجارية 

 .2013والتمويل، كلية التجارة، جامعة اإلسالمية بغزة، فلسطني، 

دراسة مقارنة بني البنوك التقليدية واإلسالمية )حالة بنك  –إدارة ادلخاطر ادلصرفية نعيمة خضراوي،  -61
مذكرة ماجستري غري منشورة، فرع نقود ودتويل، قسم العلوم الفالحة والتنمية الريفية و بنك الربكة اجلزائري(، 

 .2009ضر بوالية بسكرة، اجلزائر، االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خي
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دراسة  -SFA، قياس الكفاءة ادلصرفية ابستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية هناد انىض فؤاد اذلبيل -62
، مذكرة ماجستري غري منشورة، قسم احملاسبة و التمويل، كلية -تطبيقية على ادلصارف احمللية يف فلسطني

 .2013فلسطني، التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

دور نظام التقييم ادلصريف يف دعم الرقابة على البنوك التجارية )دراسة حالة البنك صوراي عاشوري،  -63
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص دراسات مالية وزلاسبية معمقة، قسم العلوم (BNAالوطين اجلزائري 

 .2011التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف بوالية سطيف، اجلزائر، 

كلية احلقوق ، رسالة ماجستري غري منشورة،  دراسة اقتصادية لظاىرة التضخم يف اجلزائرسعيد ىتهات،  -64
 .2005، ، اجلزائروالعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة

، أطروحة دكتوراه علوم -دراسة تطبيقية مقارنة -الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية، شوقي بورقبة -65
 سطيف، اجلزائر،والية غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس ب

2011. 

قياس الكفاءة االقتصادية يف ادلؤسسات ادلصرفية )دراسة نظرية وميدانية للبنوك دمحم اجلموعي قريشي،  -66
، أطروحة دكتوراه دولة غري منشورة، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم (2003-1884اجلزائرية خالل الفرتة 

 .2006 ئر،اجلزا االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،

، استخدام تقنيات اذلندسة ادلالية يف إدارة ادلخاطر يف ادلصارف اإلسالميةدمحم عبد احلميد عبد احلي،  -67
 .2014أطروحة دكتوراه غري منشورة، فرع العلوم ادلالية وادلصرفية، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوراي، 

دراسة حالة وكاالت بنك اجلزائر اخلارجي  -البنكيةقياس الكفاءة النسبية للوكاالت مفيدة بن عثمان،  -68
، أطروحة دكتوراه الطور الثالث غري منشورة، ختصص دراسات مالية واقتصادية، قسم العلوم التجارية، كلية -

 .2015رقلة، اجلزائر، الية و العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح بو 

، -دراسة تطبيقية على ادلصارف العاملة -، دوافع الدمج ادلصريف يف فلسطني وزلدداتوزايدةمهيب دمحم  -69
مذكرة ماجستري غري منشورة، فرع احملاسبة والتمويل، قسم احملاسبة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، 

 .2006فلسطني، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة ادلراجع
 

024 
 

دراسة تطبيقية على ادلصارف  -و ادلخاطرة  السيولة ادلصرفية و أثرىا يف العائدسرين مسيح أبو رمحة،  -70
، مذكرة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعمال، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، -التجارية الفلسطينية 

 .2009فلسطني، 

دراسة سوق  –تفعيل دور أسواق األوراق ادلالية و أثرىا على النمو االقتصادي عبد احلفيظ خزان،  -71
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص أسواق مالية وبورصات، قسم (2013-2002عمان لألوراق ادلالية )

 العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر،

2014. 

ية ابستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبياانت زلاولة قياس كفاءة البنوك التجار عبد الكرمي منصوري،  -72
"DEA"- مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص حتليل اقتصادي، بكلية العلوم -دراسة حالة اجلزائر ،

 .2010االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أيب بكر بلقايد، بوالية تلمسان، اجلزائر، 

، مذكرة -دراسة حالة القطاع ادلصريف اجلزائري  -القطاع ىيكل السوق ورحبية علي بن الطاىر،  -73
ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد صناعي، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2011التسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر، 

النسبية لقطاع صناعة السكر يف الباكستان ابستخدام قياس الكفاءة فريح خليوي محادي الدليمي،  -74
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، فرع فلسفة يف اإلدارة الصناعية، جامعة سانت  أسلوب حتليل مغلف البياانت

 .2008كلمنتس العادلية، 

التكلفة تقييم كفاءة أداء البنوك اجلزائرية ابستخدام النسب ادلالية ومنوذج حد فطيمة الزىرة نوي،  -75
 .2010، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن، 2001-2004العشوائية خالل الفرتة 

، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوكفضيلة بوطورة،  -76
 .2007دمحم بوضياف بوالية ادلسيلة، اجلزائر، 

 :وادللتقيات والبحوثادلؤمترات  -
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تقييم أداء البنوك التجارية العمومية اجلزائرية من حيث العائد أحالم بوعبديل، خليل عبد الرزاق،  -77
، ادللتقى الوطين حول ادلنظومة ادلصرفية -(2000-1881دراسة حلالة القرض الشعيب اجلزائري ) -وادلخاطرة

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة -الواقع والتحدايت -اجلزائرية والتحوالت االقتصادية 
 .2004ديسمرب  15-14حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، اجلزائر، 

، -دراسة حالة اجلزائر -ادلؤسسات ادلصرفية تطبيق مبادئ احلوكمة يفأمال عياري، أبو بكر خوالد،  -78
ادللتقى الوطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ادلايل واإلداري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .2012ماي  07-06وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر، 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات السيولة يف ادلصارف اإلسالميةإدارة أسامة العاين، زلمود الشوايت،  -79
ادلؤدتر الدويل الثاين للمالية وادلصرفية اإلسالمية، قسم ادلصارف اإلسالمية، كلية إدارة األعمال، جامعة عجلون 

 .2015يوليو  30-28الوطنية، األردن، 

تسيريىا يف البنوك اجلزائرية وفق متطلبات جلنة ادلخاطر ادلصرفية ومنطلق أسيا قاسيمي، محزة فياليل،  -80
، مداخلة ابدلؤدتر الدويل األول حول إدارة ادلخاطر ادلالية وانعكاساهتا على اقتصادايت دول العامل، جامعة ابزل

 .2011ديسمرب  13 -12البويرة بوالية البويرة، اجلزائر، 

ادللتقى الوطين  حول ادلنظومة ادلصرفية يف األلفية ، إدارة ادلخاطر البنكية والتحكم فيهاحسني بلعزوز،  -81
 .2005جوان  07 -06تقنيات، جامعة جيجل بوالية جيجل، اجلزائر، أايم  -سلاطر  -الثالثة منافسة 

استخدام مؤشرات النسب ادلالية يف تقومي األداء ادلايل والتنبؤ دمحم جالل أمحد، طالل الكسار،  -82
، مداخلة مقدمة ابدلؤدتر العلمي الدويل السابع بكلية االقتصاد ) الفشل ادلايل (ابألزمات ادلالية للشركات 

 .2009والعلوم اإلدارية، جامعة الزرقاء اخلاصة، 

، ، دور التوريق كأداة مالية مستحدثة يف التمويل وتطوير البورصة يف اجلزائردمحم راتول، أمحد مداين -83
دراسة  -مداخلة ضمن فعاليات ادللتقى الدويل حول سياسات التمويل و أثرىا على االقتصادايت و ادلؤسسات

 .2006نوفمرب  22 - 21، جامعة بسكرة بوالية بسكرة، اجلزائر، أايم -اجلزائر والدول النامية حالة 
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، مداخلة ابدللتقى الوطين 03/11واألمرو  80/10استقاللية البنك ادلركزي بني قانون رلذوب حبوصي،  -84
 05-04للمنظومة البنكية يف ظل التحوالت االقتصادية والقانونية، ادلركز اجلامعي بوالية بشار، اجلزائر، يومي 

 .2006أفريل 

-، ملتقى ادلنظومة ادلصرفية والتحوالت االقتصاديةتقيم كفاءة األداء يف القطاع ادلصريفصاحل خالص،  -85
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، -الواقع و التحدايت

 .2004ديسمرب  15-14اجلزائر، 

، مداخلة ابدللتقى -األسلوب وادلربرات  -أتىيل ادلؤسسة ادلصرفية العمومية ابجلزائر سليمان انصر،  -86
الدويل متطلبات أتىيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف الدول العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 

 .2006أفريل  18-17جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، اجلزائر، 

، ادللتقى الدويل حول أزمة النظام ادلايل و اتفاقيات ابزل وتطبيقاهتا يف البنوك اإلسالميةسليمان انصر،  -87
 .2009ماي  05،06ادلصريف الدويل وبديل البنوك اإلسالمية، جامعة األمري عبد القادر بوالية قسنطينة، اجلزائر، 

، مداخلة ضمن فعاليات ادلؤدتر اخلامس إدارة السيولة يف ادلصارف اإلسالميةعبد القادر الدويك،  -88
 .2010مارس  15،16، بنك سورية الدويل اإلسالمي، سورية، ادلالية اإلسالمية للمصارف وادلؤسسات

، ملتقى -حالة اجلزائر -االندماج ادلصريف كآلية لزايدة القدرة التنافسيةعمار بوزعرور، مسعود دراوسي،  -89
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -الواقع و التحدايت-ادلنظومة ادلصرفية والتحوالت االقتصادية

 .2004ديسمرب  15-14جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، اجلزائر، 

الشراء يف ادلؤسسات أدوات إدارة سلاطر السيولة و بدائل اتفاقية إعادة يوسف بن عبد هللا الشبيلي،  -90
 ، زلاضرات منشورة، ادلعهد العايل للقضاء، الرايض، ادلملكة العربية السعودية، بدون سنة.ادلالية اإلسالمية
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 اجملالت والدورايت: -

أحالم بوعبديل، عائشة طيب، إدارة سلاطر السيولة يف البنوك اإلسالمية والتقليدية ) دراسة مقارنة لعينة من  -91
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم رللة رؤى اقتصادية(،  2014-2011البنوك العاملة يف قطر بني 

 .2015، جوان 08التسيري، جامعة الشهيد محو خلضر بوالية الوادي، اجلزائر، العدد 

حالة البنك الوطين  - CAMELSالبشري بن عمر، أمحد نصري، تقييم أداء البنوك ابستخدام منوذج  -92
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ديةرللة إضافات اقتصا،-(2015-2014اجلزائري يف الفرتة )

 .2017، سبتمرب 02جامعة غرداية بوالية غرداية، اجلزائر، العدد 

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم رللة الباحثالشيخ الداوي، حتليل األسس النظرية دلفهوم األداء،  -93
 .2010، 07التسيري جبامعة قاصدي مرابح بورقلة، اجلزائر، العدد 

رللة أمساء طهراوي، عبد الرزاق بن حبيب، إدارة ادلخاطر يف الصريفة اإلسالمية يف ضل معايري ابزل،  -94
، 01، العدد 19البنك اإلسالمي للتنمية، ادلملكة العربية السعودية، اجمللد ، دراسات اقتصادية و إسالمية

2013. 

، كلية العلوم االقتصادية رللة الباحثاسرتاتيجيات إدارة ادلخاطر يف ادلعامالت ادلالية ، بلعزوز بن علي،  -95
 .2010، 07والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر، العدد 

دراسة  -حدة رايس، فطيمة الزىرة نوي، قياس الكفاءة ادلصرفية ابستخدام منوذج حد التكلفة العشوائية -96
اجمللد  فلسطني، ،القدس ادلفتوحة لألحباث والدراسات رللة جامعة(، 2008-2004حالة للبنوك اجلزائرية )

 .2009، 26، العدد 01

حالة بنك ادلؤسسة –مخيسي قايدي، أمينة بن خزانجي، قياس وحتليل سلاطر السيولة يف البنوك التجارية  -97
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية رللة االبتكار والتسويق(، 2012-2008( للفرتة )ABCالعربية ادلصرفية )

 .2016، 03وعلوم التسيري، جامعة برج بوعريريج بوالية بوعريريج، اجلزائر، العدد 

رللة  رجاء رشيد عبد الستار، تقومي األداء ادلايل دلصرف الرشيد و أمهيتو يف قياس سلاطر السيولة ادلصرفية،  -98
 .2012، 31العدد، بغداد، العراق، كلية بغداد للعلوم االقتصادية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة ادلراجع
 

021 
 

رللة كأدوات حديثة للرقابة ادلصرفية،   CAELو  CAMELمالك الرشيد أمحد، مقارنة بني معياري  -99
 .2005مارس  ،35العدد ، بنك السودان ادلركزي، السودان،ادلصريف

تخدام ادلستشفيات اجلزائرية ابسدمحم اجلموعي قريشي، احلاج عرابة، قياس كفاءة اخلدمات الصحية يف  -100
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  رللة الباحث، (DEA)  أسلوب حتليل مغلف البياانت

 .2012، 11جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر، العدد 

دراسة تطبيقية  –دمحم محد خلف، انجي أمحد فريد، سلاطر السيولة و آاثرىا على رحبية ادلصارف التجارية  -101
ادلعهد العايل للدراسات ، رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، -على عينة من ادلصارف التجارية يف العراق

 .2017، 52، العراق، العدد احملاسبية وادلالية جبامعة بغداد

اجمللة اجلزائرية للتنمية دمحم زرقون، احلاج عرابة، أثر إدارة ادلعرفة على األداء يف ادلؤسسة االقتصادية،  -102
، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر، االقتصادية

 .2014، ديسمرب 01العدد 

 ،05العدد ، نقابة التجاريني، القاىرة، مصر،رللة التجارينيدمحم سعيد أمحد، الكفاءة و الكفاية و الفعالية،  -103
 .1979أكتوير/ نوفمرب 

دمحم شامل هباء الدين مصطفى فهمي، قياس الكفاءة النسبية للجامعات احلكومية ابدلملكة العربية  -104
، 01، العدد 01، جامعة أم القرى، ادلملكة العربية السعودية، اجمللد رللة العلوم الرتبوية والنفسيةالسعودية، 

 .2009جانفي 

زلسن سليم، دمحم مخيسي بن رجم، األساليب احلديثة إلدارة سلاطر السيولة: مقاربة السيولة ادلعرضة  -105
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية رللة االقتصاد وادلاليةللخطر، 

 .2016، 03الشلف، اجلزائر، العدد 

اندية راضي عبد احلليم، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء لتفعيل دور منظمات األعمال يف  -106
، 21، عدد خاص، فرع النبات جبامعة األزىر، مصر، اجمللد رللة العلوم االقتصادية واإلدارية التنمية ادلستدامة، 

 .2005، ديسمرب 02العدد 
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نبيل شنن، أمحد علماوي، دور بطاقة األداء ادلتوازن يف قياس و تطوير ادليزة التنافسية يف ادلنظمات  -107
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم و الدراساترللة الواحات للبحوث  احلكومية غري اذلادفة للربح،

 .2016، جوان 01، العدد 09اجمللد ،  Cاجلزء اجلزائر، التسيري، جامعة غرداية،

نضال رؤوف أمحد، دراسة حتليلية دلخاطر السيولة ابستخدام كشف التدفق النقدي مع بيان أثرىا على   -108
رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، -دراسة تطبيقية يف مصرف الرافدين -كفاية رأس ادلال يف القطاع ادلصريف 

 .2013، 36، جامعة بغداد، العراق، العدد اجلامعة

فضيلة بوطورة، بنك اجلزائر و إرساء قواعد احلوكمة ادلصرفية دراسة تقييمية حتليلية للفرتة  نوفل مسايلي، -109
العدد ، 02اجمللد جامعة مخيس مليانة بوالية عني الدفلى، اجلزائر، ، رللة االقتصاد اجلديد(، 2003-2015)

15 ،2016. 

يف حتقيق السالمة ادلالية  CAMELSصالح الدين دمحم أمحد اإلمام، استخدام نظام التصنيف  -110
 .2010، 13، العراق، العدد رللة ادلنصورةللمصارف، 

عبد احلميد عبد الرحيم الساعايت، زلمود محدان العصيمي، تقدير دالة تكاليف ادلصارف اإلسالمية و  -111
ادلملكة العربية ، جدة، رللة جامعة ادللك عبد العزيز لالقتصاد اإلسالميادلصارف التجارية: دراسة مقارنة، 

 .1995 ،01، العدد 07اجمللد السعودية،

رللة اقتصادايت عبد الرزاق خليل، دمحم زرقون، أثر التغري يف منط ادللكية على األداء ادلايل للمؤسسات،  -112
، 03جامعة حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف، اجلزائر، العدد  ،، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريمشال إفريقيا

2005. 

، جامعة دمحم رللة العلوم اإلنسانية، -مفهوم وتقييم -عبد ادلليك مزىودة، األداء بني الكفاءة و الفعالية -113
 .2001، نوفمرب 01خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر، العدد 

، رللة أحباث كتوجو حديث لتطوير و عصرنة النظام ادلصريفعبد القادر مطاي، االندماج ادلصريف   -114
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر بوالية بسكرة، اجلزائر، اقتصادية و إدارية

 .2010، جوان 07العدد 
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عز الدين مصطفى الكور، نضال أمحد الفيومي، أثر قوة السوق وىيكل الكفاءة على أداء البنوك  -115
 ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، -دراسة تطبيقية على البنوك التجارية ادلدرجة يف بورصة عمان -التجارية
 .2007، 02، العدد 03اجمللد  األردن،

سلاطر السيولة يف البنوك العاملة يف األردن ) مدى تطبيق أفضل ادلمارسات يف إدارة عدانن شاىر األعرج،  -116
، ادلعهد العايل للدراسات ، رللة بغداد للعلوم االقتصاديةإدارة سلاطر السيولة يف البنوك العاملة يف األردن (

 .2010، 25احملاسبية وادلالية جبامعة بغداد، العراق، العدد 

علي عبد هللا شاىني، هبية مصباح مصباح، أثر إدارة ادلخاطر على درجة األمان يف اجلهاز ادلصريف  -117
قسم احملاسبة، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية رللة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانية(، الفلسطيين، 

 .2011، جوان 01، العدد 15اجمللد  بغزة، فلسطني،

سامل عبد هللا حلس، هناد انىض فؤاد اذلبيل، قياس الكفاءة ادلصرفية ابستخدام منوذج حد التكلفة  -118
رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات ، -دراسة تطبيقية على ادلصارف احمللية يف فلسطني -SFAالعشوائية 

 .2014، جانفي 01، العدد 22، جامعة غزة، فلسطني، اجمللد االقتصادية واإلدارية

دراسة تطبيقية  -سليمان انصر، شريفة جعدي، قياس الكفاءة التشغيلية لبعض البنوك العاملة ابجلزائر -119
 .2013، 12، جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر، العدد رللة الباحث، -(2008-2006خالل الفرتة )

أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات يف أداء ادلصارف  شوقي عشور بورقبة، عبد احلليم عمار غريب، -120
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، -دراسة تطبيقية -اإلسالمية 

 .2014، ديسمرب 01التسيري، جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر، العدد 

فؤاد شاكر، احلوكمة اجليدة يف ادلصارف يف إطار مقررات جلنة ابزل )مسؤوليات أعضاء رللس اإلدارة(،  -121
 .2005، أوت 297، العدد رللة إحتاد ادلصارف العربية

رللة أحباث فاطمة الزىراء طاىري، العقود ادلستقبلية كوسيلة لتسيري سلاطر السعر يف األسواق الزراعية،  -122
، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة دمحم خيضر وإداريةاقتصادية 

 .2009، 05بوالية بسكرة، اجلزائر، العدد 
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فريد بن ختو، دمحم اجلموعي قريشي، قياس كفاءة البنوك اجلزائرية ابستخدام حتليل مغلف البياانت  -123
(DEA) ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابح بوالية رللة الباحث ،

 .2013، 12ورقلة، اجلزائر، العدد 

ىالة عبد هللا اخلويل، دراسة حتليلية انتقاديو دلقياس القيمة ادلضافة كأحد االجتاىات احلديثة يف رلال قياس  -124
، جهاز الدراسات العليا والبحوث بكلية لة احملاسبة واإلدارة والتأمنيرلوتقييم األداء يف منشات األعمال، 

 بدون سنة.، 56العدد التجارة، جامعة القاىرة، مصر، 

، رللة الباحثىواري سويسي، دراسة حتليلية دلؤشرات قياس أداء ادلؤسسات من منظور خلق القيمة،  -125
 .2010 ،07العدد  جامعة قاصدي مرابح بوالية ورقلة، اجلزائر،

 .2011 ،104العدد  ، الكويت،سلسلة جسر التنميةرللة وليد عبد مواله، كفاءة البنوك العربية،  -126

اجمللة العربية للعلوم وداد فهد ادلضف، قياس ادلخاطر و الكفاءة لبعض البنوك اإلسالمية يف الكويت،  -127
 .2017، مارس 02 العدد، 03، ادلركز القومي للبحوث بغزة، فلسطني، اجمللد ونشر األحباث

 :التقارير -

 .2013التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة  -128

  .2015التقرير السنوي لبنك اجلزائر لسنة  -129

 (.2015-2010التقارير السنوية للبنك الوطين اجلزائري ) -130

 (.2015-2010اجلزائر اخلارجي )التقارير السنوية لبنك  -131

 (.2015-2010اجلزائر ) - التقارير السنوية لبنك اخلليج -132

 (.2015-2010) اجلزائر -التقارير السنوية لبنك الربكة  -133

 (.2015-2010اجلزائر ) -التقارير السنوية لبنك سوسيتيو جينريال  -134

 (.2015-2010اجلزائر ) -التقارير السنوية لبنك ابريبا   -135

 .(2015-2010اجلزائر ) - بنك لرتستالتقارير السنوية  -136
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 :والنصوص التنظيمية والقوانني األوامر -
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512 
 

 12امللحق رقم 9
 1104 ازجزار  بنكة -بنك  راربنم  لميزانية اخلاتمييةبوصل  جمنب األ

 

 

 

 

 .3126اجلزائر لسنة  -ابريبا  لبنكالتقرير السنوي : املصدر

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

512 
 

 13امللحق رقم 9
 1104 ازجزار  بنكة -بنك  راربنم  لميزانية اخلاتمييةبصل  جمنب اخل

 

 

 

 

 .3126اجلزائر لسنة  -ابريبا  لبنكالتقرير السنوي : املصدر

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

512 
 

 14امللحق رقم 9
 1100 ةازجزار  بنك - ابربكةبنك   ميزانية اخلاتمييةبلوصل  جمنب األ

 

 

 .3122الربكة اجلزائر لسنة  بنك: التقرير السنوي لاملصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق
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 15امللحق رقم 9
 1100 ازجزار  بنكة - ابربكةبنك   لميزانية اخلاتمييةبصل  جمنب اخل

 

 

 

 .3122التقرير السنوي لبنك الربكة اجلزائر لسنة  :املصدر

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق
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 16امللحق رقم 9
 1101 ازجزار  بنكة -ابربكة بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3123اجلزائر لسنة  –: التقرير السنوي لبنك الربكة املصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق
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 17امللحق رقم 9
 1103 ةازجزار  بنك - ابربكةبنك   جمنب األوصل  بلميزانية اخلاتميية

 

 

 .3125اجلزائر لسنة  –: التقرير السنوي لبنك الربكة املصدر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 18امللحق رقم 9
 1104 ةازجزار  بنك - ابربكةبنك   ميزانية اخلاتمييةبلوصل  جمنب األ

 

 

 

 .3126: التقرير السنوي لبنك الربكة اجلزائر لسنة املصدر: املصدر

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 01امللحق رقم 9
 1104 ةازجزار  بنك - ابربكةبنك   لميزانية اخلاتمييةبصل  جمنب اخل

 

 

 

 .3126اجلزائر لسنة  -: التقرير السنوي لبنك اخلليج املصدر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق
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 00امللحق رقم 9
 1102 ةبنك )بك  ابثقة( ازجزار  – رتست بك ب ميزانية اخلاتمييةبلوصل  جمنب األ

 

 

 

 .3124اجلزائر لسنة  -: التقرير السنوي لرتست بنك :املصدر

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 01امللحق رقم 9
 1102 ةبنك )بك  ابثقة( ازجزار  – رتست بك ب لميزانية اخلاتمييةبخصل  جمنب 

 

 

 

 

 .3124اجلزائر لسنة  -: التقرير السنوي لرتست بنك املصدر

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 02امللحق رقم 9
 1104 ةبنك )بك  ابثقة( ازجزار  – رتست بك ب لميزانية اخلاتمييةبوصل  جمنب األ

 

 

 

 .3126اجلزائر لسنة  -بنك : التقرير السنوي لرتست املصدر

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 03امللحق رقم 9
 1104 ةبنك )بك  ابثقة( ازجزار  – رتست بك ب ميزانية اخلاتمييةبلصل  جمنب اخل

 

 

 

 .3126اجلزائر لسنة  -: التقرير السنوي لرتست بنك املصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

552 
 

 04امللحق رقم 9
 1100 ازجزار  بنكة -اخلليج بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3122اجلزائر لسنة  -التقرير السنوي لبنك اخلليج : املصدر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

522 
 

 05امللحق رقم 9
 1102ة ازجزار  بنك -اخلليج بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 

 .3124اجلزائر لسنة  -: التقرير السنوي لبنك اخلليج املصدر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

521 
 

 06امللحق رقم 9
 1104 ازجزار  بنكة -اخلليج بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3126التقرير السنوي لبنك اخلليج اجلزائر لسنة : املصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

525 
 

 07امللحق رقم 9
 1100 ازجزار  بنكة -سلسياتيه جيكريا  بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3122اجلزائر لسنة  –: التقرير السنوي لبنك سوسيتيه جينريال املصدر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

522 
 

 08امللحق رقم 9
1102 بنكةازجزار   -سلسياتيه جيكريا  بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 .3124اجلزائر لسنة  –: التقرير السنوي لبنك سوسيتيه جينريال املصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

522 
 

 11امللحق رقم 9
1104 ازجزار  بنكة -سلسياتيه جيكريا  بنك   امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3126: التقرير السنوي لبنك سوسيتيه جينريال اجلزائر لسنة املصدر

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

522 
 

 10امللحق رقم 9
 1101 ابلطين ازجزار ي بنكةنك  لب امليزانية اخلاتميية

 

 
 .3121: التقرير السنوي للبنك الوطين اجلزائري لسنة املصدر

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق
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 11امللحق رقم 9
 1102 ابلطين ازجزار ي بنكةنك  لب امليزانية اخلاتميية

 

 

 

 .3124: التقرير السنوي للبنك الوطين اجلزائري لسنة املصدر
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 1104 ابلطين ازجزار ي بنكةنك  لب امليزانية اخلاتميية

 

 .3126: امليزانية اخلتامية للبنك الوطين اجلزائري لسنة املصدر
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 13امللحق رقم 9
 1101 بنك  ازجزار  اخلمرجي بنكة امليزانية اخلاتميية

 

 

 

 

 .3123: التقرير السنوي لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة املصدر
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 1102 بنك  ازجزار  اخلمرجي بنكة امليزانية اخلاتميية

 

 

 .3124: التقرير السنوي لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة املصدر
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 1104 بنك  ازجزار  اخلمرجي بنكة امليزانية اخلاتميية

 

 

 

 .3126: التقرير السنوي لبنك اجلزائر اخلارجي لسنة املصدر
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ابلدارع بعيكة ابنكلك  إىل إمجميل ابق وضابكفمءة اباتشغيلية على يؤش  خممط  ابنيلبة املاتمثل يف إمجميل  ألث  (Pooled)اإلمجميل ابكملذج ناتمرج 

 (1104-1101حمل ابدراسة خال  ابفرتة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( (Eviews09وابالعتماد على الربتامج اإلحصائي ،ستددا  بياتا  الدراسة:من إعداد الطالب اباملصدر
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املاتمثل يف إمجميل ابق وض إىل إمجميل ابلدارع بعيكة  خممط  ابنيلبةيؤش  ألث  ابكفمءة اباتشغيلية على  (LSDV)ذو األث  ابثمبت ابكملذج ناتمرج 

 (1104-1101ابنكلك حمل ابدراسة خال  ابفرتة )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( (Eviews09ستددا  بياتا  الدراسة، وابالعتماد على الربتامج اإلحصائي:من إعداد الطالب اباملصدر
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 18امللحق رقم 9

 
 LR1 األو اخلمص راملاتغري اباتمبع  ناتمرج اخاتيمر ابكملذج األفضل بلاتحليل

 

 

 .( (Eviews09وابالعتماد على الربتامج اإلحصائي ،ستددا  بياتا  الدراسة:من إعداد الطالب اباملصدر
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 ابكفمءة اباتشغيلية على يؤش  خممط  ابنيلبة املاتمثل يف إمجميل ابكقد واألروصدة بدى ابنك  إىل إمجميل ألث  (Pooled)اإلمجميل ابكملذج ناتمرج 
 (1104-1101األوصل  بعيكة ابنكلك حمل ابدراسة خال  ابفرتة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( (Eviews09وابالعتماد على الربتامج اإلحصائي ،ستددا  بياتا  الدراسة:من إعداد الطالب اباملصدر

 

 

 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املالحق

 

522 
 

 20امللحق رقم 9
 

املاتمثل يف إمجميل ابكقد واألروصدة بدى ابنك  إىل  خممط  ابنيلبةيؤش  ألث  ابكفمءة اباتشغيلية على  (LSDV)ذو األث  ابثمبت ابكملذج ناتمرج 
 (1104-1101إمجميل األوصل  بعيكة ابنكلك حمل ابدراسة خال  ابفرتة )
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 LR2اخلمص راملاتغري اباتمبع ابثمين  ابكملذج األفضل بلاتحليل ناتمرج اخاتيمر
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