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 :الملخص

هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أثر اهليكل املايل على األداء املايل يف البنوك التجارية باجلزائر، وتنبع أمهية      
املايل و من أمهية  أدائها تعظيم رحبيتها ورفع  الدراسة من اهلدف األساسي الذي تسعى إليه البنوك التجارية و هو

املتعدد  االحندارأسلوب  استخدامتركيبة اهليكل املايل ، ولتحقيق أهداف الدراسة مت  باختياراملالية املتعلقة  تالقرارا
  Eviews9 بتحليل السالسل الزمنية للبيانات املقطعية وفق الربنامج اإلحصائي   باالستعانةالفرضيات   الختبار

 . 2015 -2006 ة من على جمموعة من البنوك العمومية والبنوك اخلاصة العاملة باجلزائر للفت 

، نتائج هذه الدراسة إىل وجود أثر للهيكل املايل على األداء املايل يف البنوك التجارية حمل الدراسة  خلصت    
 : حيث مت التوصل

األداء  على أن اهليكل املايل املقاس بنسبة االقتاض على إمجايل املوجودات  له تأثري معنوي  يف البنوك العمومية
و أن اهليكل املايل املقاس   املقاس بنسب قياس املخاطر املصرفية ،على األداء املايل  و املايل املقاس بنسب الرحبية 

األداء  علىو له تأثري معنوي على األداء املايل املقاس بنسب الرحبية بنسبة رأس املمتلك على إمجايل املوجودات 
 املقاس بنسب قياس املخاطر املصرفية. املايل

ات  ليس له تأثري على إمجايل املوجود االقتاضأما يف البنوك اخلاصة مت التوصل أن اهليكل املايل املقاس بنسبة 
األداء املايل املقاس بنسب قياس املخاطر  على ى األداء املايل املقاس بنسب الرحبية وله تأثري معنوي معنوي عل
األداء املايل معنوي على   تأثري، واهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات له املصرفية 

 املقاس بنسب الرحبية  واألداء املايل املقاس بنسب قياس املخاطر املصرفية.

 .رحبية ، خماطر أداء مايل ، ، رأس مال ممتلك،: بنك، هيكل مايل، ديون الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

 

This study aims to determining the impact of the financial structure on 

the performance of commercial banks in Algeria, the importance of the 

study stems from the primary goal sought by commercial banks wich is 

to maximize profitability and raise its financial performance and the 

importance of financial decisions concerning the selection of 

combination  of Financial structure. to achieve the objectives of the 

study , the multiple regression method  has been  used to test hypotheses 

using time series analysis of panal data in accordance with the statistical 

programme Eviews9 on a range of public and private banks in Algeria 

for the period 2006-2015. 

The results of this study found an effect of financial structure on 

financial performance in commercial banks under consideration : 

in  the public bankswe  have  reached  that the financial structure as 

measured by total debt to total assets has a significant effect on the 

financial performance measured by the profitability ratios and the 

financial performance measured by the ratio of measuring banking 

risks , and financial structure as measured by total property to total 

assets has a significant effect on the financial performance measured by 

the profitability ratios and the financial performance  measured by the 

ratio of measuring banking risks .  

Either in private banks, financial structure measured by total debt to 

total assets has no significant effect on the financial performance 

measured by the profitability ratios and has a significant effect on the 

financial performance measured by the ratios of measuring banking 

risks , and financial structure as measured by of total property to total 

assets has a significant effect on the financial performance measured by 

the profitability ratios and the financial performance measured by the 

the ratios of measuring banking risks . 

Keywords: Bank, financial structure, debts, capital , financial 

performance  profitability,  risks. 
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 :توطئة -أ

البنوك التجارية، حيث ال من القررات  املالية اهلامة و األصعب يف إختاذها على مستوى تعترب القرارات التمويلية    
يكون لديها موارد مالية  أن تضمن بقائها و استمرارها يف السوق املصرفية دون  و ميكنها أن متارس نشاطها بفعالية

مزيج اهليكل املايل املناسب من  اختيار و تكمن الصعوبة يف اختاذ القرار املتعلق بالتمويل يف  .و ذات نوعية كافية
 ة لكل مصدر.بني املصادر التمويلية املتاحة يف ظل تفاوت درجة تكلفة و درجة املخاطر املصاحب

املالية حيث ظهرت العديد من  اإلدارةموضوع اهليكل املايل اهتمام العديد من الباحثني يف جمال  و لقد أثار 
كان جل اهتمامها البحث عن أمثلية اهليكل املايل أي حتديد اهليكل املايل األمثل الذي خيفض   اليت  النظريات

 لبحث عن العوامل املؤثرة يف حتديده.ا يف  و أيضا ، أدىن حد إىلتكلفة رأس املال 

املالية  اباعتباره املرآة اليت تعكس وضعيته ةك التجاريو فشل البن أوكما يعد األداء املايل املؤشر الذي يدل على جناح 
و ذلك من خالل عملية التقييم اليت متكن البنك التجاري من التأكد من كفاءة استخدام موارده املالية  ،احلقيقية

 املتاحة و التأكد أنه يسري يف االجتاه الصحيح الذي يضمن له البقاء و االستمرارية.

هلذه الدراسات جاءت دراستنا هذه  اإثراءو ال يزال موضوع اهليكل املايل جمال حبث العديد من الدراسات، و 
ملا هلذا القطاع من ، كيز على القطاع املصريف اجلزائرياملايل يف اجلزائر بالت  األداءاهليكل املايل على الختبار أثر 

اليت مر هبا  اإلصالحاتالدولة بالرغم من  إىلخصوصية كونه قطاع ال تزال تعمل فيه بنوك عمومية تابعة ملكيتها 
 بالسماح  وذلك فتحت اجملال للقطاع اخلاص اليت قانون النقد و القرض، املتمثلة يف  1990  اتحإصالخاصة 

 املصرفية. السوق  للبنوك اخلاصة  الدخول يف

 إشكالية الدراسة: -ب

املتعلق بتحديد اهليكل املايل األمثل للبنك الذي خيفض تكلفة  ألمهية القرار التمويلي يف البنوك التجاريةنظرا     
رأس املال إىل أدىن حد،  وألن القرار التمويلي من القرارات اليت تسعى  من خالهلا إىل حتقيق  مستويات أعلى يف 

 التايل: الرئيسية هلذا البحث على النحو اإلشكاليةطرح  ميكننا  على ما سبق و بناءمؤشرات األداء املايل ، 
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 الجزائر؟ب في البنوك التجارية هيكل المالي على األداء الماليما مدى تأثير تركيبة ال -

 االشكاليات الفرعية: -ب

املوجودات و األداء املايل املقاس  إمجايل( هل يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة االقتاض على 1
 ؟بنسب الرحبية

املوجودات و األداء املايل  إمجايل إىل( هل يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك 2
 ؟املقاس بنسب الرحبية

املوجودات و األداء املايل املقاس  إمجايلعلى  االقتاض هل يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة  (3
 املصرفية؟قياس املخاطر بنسب 

ألداء املايل املوجودات و ا إمجايلعلى ( هل يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك 4
 قياس املخاطر املصرفية؟ املقاس بنسب 

 فرضيات الدراسة: -ج

 اجلزائر.بيوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل و األداء املايل يف البنوك التجارية  الفرضية الرئيسية: -

 الفرضيات الفرعية:

ايل املقاس بنسب املوجودات و األداء امل إمجايل( يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة االقتاض على 1
 .الرحبية 

املوجودات و األداء املايل املقاس  إمجايل إىلاملقاس بنسبة رأس املال املمتلك ( يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل 2
 بنسب الرحبية.

املوجودات و األداء املايل املقاس  إمجايلاالقتاض على  ( يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة 3
 .قياس املخاطر املصرفية   بنسب
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املوجودات و األداء املايل  إمجايلعلى ( يوجد تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك 4
 املخاطر املصرفية. قياس املقاس بنسب

 دوافع اختيار موضوع الدراسة: -ح

 تتلخص دوافع اختيار املوضوع يف مايلي: 

خالل مساري  أجنزهتاوجود رغبة ملحة يف دراسة املواضيع املالية و املصرفية، و أيضا استكماال ألحباثي اليت  -
 ؛اجلامعي، ليسانس، ماست اليت كانت مواضيعها متخصصة يف اجملال املصريف

 ؛ع مع ختصصي هو دراسات ماليةو توافق املوض -

 .أدائهااليت قد تكون سببا يف تدين ا البنوك التجارية اجلزائرية التعرف على املشاكل الكامنة اليت تعاين منه -

 أهداف الدراسة: -خ

يف العمل املصريف هو أثر اهليكل املايل على األداء املايل يف البنوك  أكادمييتسليط الضوء على جانب معريف و  -
 ؛التجارية

بني تالف يف تركيبة اهليكل املايل اجلزائر و هل يوجد اخالتعرف على تركيبة اهليكل املايل يف البنوك التجارية يف  -
  ؛البنوك العمومية و البنوك اخلاصة

 ؛املايل يف البنوك التجارية يف اجلزائر األداءالتعرف على أثر تركيبة اهليكل املايل على  -

 اخلروج بتوصيات من شأهنا حتسني األداء املايل للبنوك التجارية يف اجلزائر. -

 الدراسة: أهمية -د

 تتمثل أمهية الدراسة يف ما يلي: 

نظرا أمهية املوارد املالية يف نشاط و استمرارية البنوك التجارية حيث تعترب الركيزة األساسية يف النشاط االقتصادي  -
 ؛املتمثل يف متويل املشاريع االستثمارية يف خمتلف اجملاالت، للدور الذي تقوم به 
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من  املايل من املوضوعات اليت حتتل أمهية كبرية بالنسبة للبنوك التجارية األداءة كون الدراسهذه  أمهية  تكمن -
 ؛و املتعاملني معها إدارهتا

 ؛التمويل بالنسبة للبنوك العمومية  تعاجل مشكلة حساسة يعاين منها القطاع املصريف اجلزائري و هي مشكلة -

 نوك التجارية يف اجلزائر.بلل الدراسة يف حتسني األداء املايل ميكن االستفادة من نتائج -

 من أجل حل اإلشكالية و بلوغ األهداف املرجوة مت رسم حدود الدراسة: حدود الدراسة: -ذ

اقتصرت دراستنا على القطاع املصريف اجلزائري بالتكيز على ستة بنوك عمومية و ستة بنوك  االطار المكاني:
 خاصة.

و هذا يف حدود ما توفرت لنا  2015 إىل 2006امتدت هذه الدراسة يف جمملها من سنة  ماني:االطار الز 
 املعلومات اخلاصة بالبنوك حمل الدراسة جمتمعة.

 منهج الدراسة و األدوات المستخدمة:-ر

فهو منهج ي املنهج الوصفقصد اإلجابة عن إشكالية البحث و اختبار صحة الفرضيات املقتحة مت االعتماد على  
  ،يساعدنا يف عرض املعلومات و فحصها، تفسريها و حتليلها مما يسمح لنا باخلروج باستنتاجات و اقتاحات واقعية

باإلضافة إىل اعتماد  منهج دراسة حالة  كوسيلة  جلمع املعلومات بتقدمي دراسة شاملة ومتكاملة  بالتكيز على 
يف نفس الوقت املنهج املقارن حيث سيتم املقارنة بني  ، و اجلزائر حالة البنوك التجارية العمومية و اخلاصة يف

الفتات الزمنية للبنوك التجارية حمل الدراسة من جهة و من جهة أخرى املقارنة بني البنوك العمومية و البنوك اخلاصة 
 .إليهايف النتائج املتوصل 

  اإلحصائيالربنامج فق فقد مت االعتماد على حتليل السالسل الزمنية املقطعية و  أما األدوات المستخدمة: -

 (Eviews 9)  ( 2006و اليت متثل بيانات جمموعة البنوك حمل الدراسة هي البعد املقطعي و الفتة الزمنية-
 ( هي البعد الزمين.2015

 متغيرات الدراسة:-ز
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املوجودات، نسبة رأس املال  إمجايل علىتتمثل يف نسب اهليكل املايل وهي نسبة االقتاض  المتغير المستقل:
 .على إمجايل املوجودات املمتلك

 تتمثل يف نسب األداء املايل: المتغير التابع:

 نسبة العائد على املوجودات، نسبة العائد على حقوق امللكية. :نسب الربحية  -

 نسب قياس المخاطر المصرفية:

 املوجودات  إمجايل على نسبة النقد واألرصدة النقدية نسب خماطر السيولة:    -

 امجايل املوجودات. على  نسبة القروض:  االئتماننسب خماطر   -

 .املطلوبات ا على إمجايل الفائدة  لسعر احلساسة املطلوبات نسبة  نسب خماطر أسعار الفائدة :  -

 صعوبات الدراسة:س .

 الصعوبات اليت واجهتنا يف اجناز هذه الدراسة: أهممن 

 ؛صة بالبنوك التجارية حمل الدراسةصعوبة احلصول على البيانات املالية اخلا -

 الالزمة للتحليل.و عدم احتواء البيانات املالية على التفاصيل الكافية  -

 الدراسات السابقة:ش.

 العديد من الدراسات تناولت موضوع دراستنا سنورد بعض الدراسات اليت متكنا من احلصول عليها كما يلي: توجد

 :األولىالدراسة 

Davide,Hutchinson and Raymond A .K.cox , 2007 عن مجلة: الصادرة مقالة و هي Annals of 

financial Econmics,word scientific , vol 03, N1 , Singapore, 2007 .  

 The causal relationship between bank capital and profitabilityتحت عنوان:
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املال و العائد على حقوق امللكية و العائد على  سأر ىل التعرف على العالقة بني هيكل إدف هذه الدراسة هت
 األصول يف البنوك يف الواليات املتحدة األمريكية.

ىل إ 1983و ذلك باستخدام حتليل السالسل الزمنية املقطعية لفتتني خمتلفتني، الفتة األوىل املمتدة من    
ىل إ 1996و هي الفتة األقل تنظيما من ناحية وجود التنظيمات االحتازية، أما الفتة الثانية  من  1989
 :إليهات هم النتائج اليت توصلأو هي الفتة األكثر تنظيما و من  2002

ىل وجود إ ىل وجود عالقة إجيابية بني الرفع املايل و العائد على حقوق امللكية خالل الفتتني. و أيضا توصلتإ -
 عالقة إجيابية بني رأس املال املمتلك و العائد على األصول.

 :الثانيةالدراسة 

2012 Suleiman M, Abbadi, Nour Albu -rub  :و هي عبارة عن مقالة الصادرة عن 

British journal of economics,Finance and managemant sciences, vol 3, N2, USA,  2012 . 

 The effect capital structure on the performance of palestinian financial institutionsتحت عنوان:

إجياد عالقة بني كفاءة السوق و هيكل املايل للمؤسسات املالية الفلسطينية و مت  إىلهتدف هذه الدراسة     
بنكا ) جتاريا، استثماريا، إسالميا( للفتة  22استخدام حتليل السالسل الزمنية املقطعية على عينة متكونة من 

 :إليهاو من أهم النتائج اليت مت التوصل  2010 إىل 2007املمتدة من 

 ؛تأثري سليب على رحبية البنوك له ايل ن الرفع املأ -

السوقية و العائد تأثري إجيايب قوي بني القيمة يوجد ن الرفع املايل له تأثري سليب على القيمة السوقية للبنك و أ -
 ؛على املوجودات 

العائد على  نك مت قياسها بنسبةبو قد حددت الدراسة منوذجا لقياس اهليكل املايل على كفاءة البنك، كفاءة ال    
األصول، امجايل  إىلاحلقوق امللكية و نسبة العائد على األصول و اهليكل املايل يتم قياسه بنسبة امجايل الودائع 

 الودائع. إىلنسبة القروض  إمجايلاألصول، و  إىلالقروض 
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 :الثالثة  الدراسة

Ana kudid 2012  عبارة عن مقالة من جملة : 

Zagreb international review of economics and business,  N15، croatia  ،2012                                                   

، .  

 حتت عنوان:

How much is the choice of capital structure important for bank profitability in croatia ? 

التعرف على العالقة بني هيكل رأس املال و الرحبية يف القطاع املصريف الكروايت حيث مت  إىلهدفت هذه الدراسة 
و  2008 إىل 2003بنكا يف كرواتيا للفتة  28استخدام حتليل السالسل الزمنية املقطعة على عينة متكونة من 

 :إليهاهم النتائج اليت توصلت أمن 

سهم بنسب كبرية و لديها ودائع مؤمن عليها تشهد ارتفاعا يف مؤشر البنوك اليت تعتمد يف متويلها على األ أن -
 العائد على املوجودات.

يف معدل كفاية رأس املال ختفض رحبيتها و أوصت هذه الدراسة بضرورة إدارة  أعلىالبنوك اليت هلا مستوى  -
 هيكل رأس املال هبدف حتسني رحبية البنوك.

 :الرابعة الدراسة

Khalaf taani 2013 و هي عبارة عن مقالة الصادرة عن 

 International jornal of economics, Finance and management sciences, vol1 , N 5 ,USA   2013 . 

 Capital structure effects on banking performances : a case study of jordanحتت عنوان: 

التعرف على تأثري هيكل رأس املال على أداء البنوك األردنية حيث مت استخدام حتليل  إىلهدفت هذه الدراسة 
ىل إ 2007مدرجا يف بورصة عمان للفتة الزمنية بنكا  12السالسل الزمنية املقطعية على عينة متكونة من 

 :إليهاالنتائج اليت توصلت  أهمو من  2011

الديون على حقوق امللكية على األداء املقاس هبامش  إمجايلبنسبة قاس املايل املال يوجد تأثري معنوي بني هيكل  -
 ؛و العائد على حقوق امللكية لالربح و العائد على رأس املال العام
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بصايف  على األداء املقاسحقوق امللكية  يوجد تأثري معنوي بني هيكل رأس املال املقاس بإمجايل الديون على  -
 ؛هامش الفائدة

و األداء املقاس هبامش األصول   إمجايليوجد تأثري معنوي بني هيكل رأس املال املقاس بإمجايل الديون على  -
 ؛ربح و املقاس بصايف هامش الفائدةال

و األداء املقاس بالعائد على األصول   إمجايلال يوجد تأثري بني هيكل رأس املال املقاس بإمجايل الديون على  -
 و العائد على حقوق امللكية. رأس املال العامل

التوصيات جيب على البنوك األردنية حتديد هيكل رأس مال مناسب من أجل زيادة رحبيتها و جيب  أهمو من    
 أن تعتمد على املصادر الداخلية يف التمويل.

 :الخامسة الدراسة

2013 .A :M.Goyal : و هي عبارة عن املقالة الصادرة عن 

 International journal of business and managemant invention, vol 2, N10, India , 2013 

 Impact of capital structure on performance of listed public sector banks in indiaحتت عنوان: 

ىل دراسة تأثري اهليكل املايل على رحبية البنوك يف اهلند املدرجة البورصة الوطنية و ذلك إهدفت هذه الدراسة     
 :إليهاهم النتائج اليت مت التوصل أو من  2012 إىل 2008باستخدام حتليل السالسل الزمنية املقطعية للفتة 

 ؛بالعائد على حقوق امللكية و العائد املوجودات  رحبية املقاسةالعلى  األجلوجود عالقة إجيابية للديون القصرية   -

رحبية البنوك املقاسة بالعائد على حقوق امللكية و العائد العلى  األجلتوجد عالقة سلبية بني الديون الطويلة  -
 على املوجودات.

 الدراسة السادسة:

 2013األردن،    ،4، العدد و هي عبارة عن مقالة الصادرة عن جملة املنارة 2013ناصر محدان، على القضاة   
 بعنوان: أثر هيكل رأس املال على أداء البنوك األردنية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية.
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اختربت هذه الدراسة أثر هيكل رأس املال على أداء البنوك األردنية املدرجة يف بورصة عمان لألوراق املالية      
و قد  2010 إىل 1991بنكا للفتة الزمنية  13باستخدام حتليل السالسل الزمنية املقطعية لعينة متكونة من 

 ما يلي: إىلتوصلت هذه الدراسة 

املوجودات له تأثري إجيايب و ذو داللة إحصائية على أداء البنوك  إىلقاس بنسبة املطلوبات أن اهليكل املايل امل -
 ؛األردنية املقاس بنسبة العائد على املوجودات و العائد على حقوق امللكية و نصيب السهم من األرباح الصافية

يب و ذو داللة إحصائية على العائد على املوجودات له تأثري إجيا إىلاهليكل املايل املقاس بنسبة حقوق امللكية  -
املوجودات و تأثري سليب و ذو داللة إحصائية على كل من نصيب السهم من األرباح الصافية و العائد على حقوق 

 امللكية، بينما حجم البنك كان له تأثري موجب و ذو داللة إحصائية على أداء البنوك األردنية.

أساس بناء منوذج دراستنا يف اختيار مؤشرات األداء املايل و مؤشرات اهليكل الدراسات السابقة  كانت هذه      
املايل، كما ختتلف دراستنا عن الدراسات السابقة الختالف البيئة االقتصادية حيث تركز هذه الدراسة على القطاع 

 ري مدرجة يف البورصة ، كون القطاع املصريف تعمل فيه بنوك عمومية وبنوك خاصة وهذه البنوك غ املصريف اجلزائري
فقد اختنا مؤشرات تقيس رحبية البنك و  و ختتلف يف املؤشرات املستخدمة لقياس املتغري التابع أي األداء املايل 

هي العائد على املوجودات و العائد على حقوق امللكية و اختنا مؤشرات أخرى تقيس األداء املايل و هي مؤشرات 
 .راملخاطرة اليت تقيس املخاط

اطر االئتمان خمفقد ركزنا على ثالث خماطر رئيسية تواجهها البنوك التجارية فاختنا من بني املؤشرات اليت تقيس 
 علىرات خماطر السيولة اختنا نسبة النقد و األرصدة النقدية شأما مؤ املوجودات ،   إمجايل على نسبة القروض 

لسعر الفائدة  ساسة احل ملطلوبات ئدة فقد اختنا نسبة ااملوجودات، أما مؤشرات قياس خماطر أسعار الفا إمجايل
 .املطلوبات إمجايلعلى 

  هيكل الدراسة:-س

 ملعاجلة موضوع ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة، قسمنا هذه الدراسة إىل ثالث فصول: 

ىل التحليل إالفصل األول: يتناول موضوع اهليكل املايل يف البنوك التجارية  تطرقنا أوال يف املبحث األول إىل مدخل 
 أما املبحث الثاين  ، املايل يف البنوك التجارية بعرض أهم األساليب التحليل املايل املستخدمة يف البنوك التجارية
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املفهوم ، العوامل احملددة له باإلضافة إىل مكونات اهليكل املايل يف البنوك  إىل ماهية  اهليكل املايل  تطرقنا فيه 
 التجارية، كما تعرضنا يف املبحث الثالث على خمتلف اإلسهامات النظرية حول اهليكل املايل .

امة حول يف املبحث األول إىل مفاهيم ع الفصل الثاين:يتناول موضوع  األداء املايل وتقييمه يف البنوك التجارية 
تقييم األداء  معايري و  ماهية بالتطرق أوال إل ماهية األداء املايل  مث إىل األداء املايل وتقيمه يف البنوك التجارية  

 قومات  ومراحل تقييم األداء املايل املاملايل مث التطرق إىل ركائز ، 

مث  املستخدمة يف تقييم األداء املايل املتمثلة يف النسب املالية التقليدية أما املبحث الثاين فخصصناه لألساليب 
، منوذج بطاقة  CAMELSتطرقنا يف املبحث الثالث إىل األساليب احلديثة املتمثلة يف منوذج القيمة املضافة ونظام 

 األداء املتوازن.

يف البنوك كل املايل على األداء املايل الفصل الثالث: وخيص اجلانب التطبيقي من املوضوع و يتمثل يف دراسة أثر اهلي
البنوك العمومية والبنوك اخلاصة، املبحث األول تطرقنا إىل منهجية البحث مقارنة بني التجارية باجلزائر دراسة 

أثر اهليكل  قمنا بدراسة  ، أما يف املبحث الثاين و األدوات املستخدمة يف الدراسة بالتعريف بعينة الدراسة ومتغرياهتا
 أما املبحث الثالث خصصناه للبنوك التجارية اخلاصة لدراسةاملايل على األداء املايل يف البنوك التجارية العمومية ، 

 أثر اهليكل املايل على أدائها املايل . أيضا

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

الهيكل المالي  الفصل األول:
ريةفي البنوك التجا  
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 تمهيد:

من أهم  ليب تساعد اإلدارة املالية إذ يعتربحيتل التحليل املايل أمهية كبرية  يف البنوك التجارية ملا يوفره من أسا
 القراراتمصادره، وتعد هذه  املالية املتعلقة بتحديد اهليكل املايل و القرارات اختاذالوسائل اليت تلجأ إليها عند 

و األهم يف البنوك التجارية يف ظل حمدودية املوارد املالية املتاحة بالبنك وتفاوت درجة  القراراتمن أصعب  املالية
 هبا. تكلفتها و درجة املخاطرة املتعلقة

، أما هلذا سنحاول يف املبحث األول من هذا الفصل التطرق إىل مدخل إىل التحليل املايل يف البنوك التجارية 
اهليكل املايل و العوامل املؤثرة يف حتديده باإلضافة إىل مكوناته ، أما املبحث مفهوم املبحث الثاين سنتطرق إىل 

 اهليكل املايل األمثل.  اختيارمبسألة  اهتمتالثالث و األخري خصصناه إىل املقاربات النظرية اليت 
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 المبحث األول: مدخل إلى التحليل المالي في البنوك التجارية

ميكن من خالله  حيث املصرفية،املالية واإلدارة  جمال اإلدارةيف  األمهيةالبالغة املوضوعات  املايل منيعترب التحليل 
سنربزه يف هذا  وهذا ما تقييمها و بالتمويلأو  باالستثماراليت تتعلق  املالية سواءقراراهتا  التجاري اختاذإلدارة البنك 

 .املبحث

 المطلب األول: ماهية البنوك التجارية

املنهج الذي يستخدمه : لقد تعددت التعاريف اخلاصة بالبنوك التجارية باختالف تعريف البنوك التجارية-1
 الباحثون وباختالف النظرة إىل الوظائف اليت تؤديها واليت من أمهها:

مليات تزاول ع، املؤسسات املالية و اليت تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلجال حمددةتلك 
املايل يف الداخل واخلارج واملسامهة يف  االدخار واالستثماراخلارجي، كما تباشر عمليات تنمية  التمويل الداخلي و

 1لألوضاع اليت يقررها البنك املركزي. إنشاء املشاريع وما يتطلبه من عمليات مصرفية وجتارية ومالية طبقا

للقوانني والتشريعات املصرفية، هتدف إىل حتقيق الربح من خالل ويعرف البنك التجاري أنه مؤسسة مالية ختضع 
 2نشاطها املصريف واملتمثل بقبول الودائع وتقدمي اخلدمات ومنح اإلئتمان بشىت أنواعه.

البنك التجاري هو املؤسسة اليت تقبل الودائع اجلارية ) حتت الطلب( وألجل مث تستخدم هذه الودائع يف القروض 
 3أخرى بقصد الربح. وعمليات مصرفية

ويعرف أيضا املؤسسة اليت تستعمل النقود كمادة أولية، حيث تعمل على حتويل هذه النقود إىل منتجات تسمى 
واليت ختضع حتت تصرف زبائنها، فهي بذلك مؤسسة مسرية بقواعد جتارية واليت تشرتي وحتول  "املسامهات"

تشكل جزء منها املخزون األدىن، لكن ما مييزها عن بقية ك كأي مؤسسة أمواال خاصة أين وتبيع، كما متتل

                                                           
، 2006عمان، 3ل للنشر والتوزيع،طئوار  داإدارة البنوك )مدخل كمي وإستراتيجي  معاصر(، فالح حسن عداي احلسيين، مؤيد عبد الرمحان،  -1

 . 33ص.
، 2013، األردن، 1ل للنشر والتوزيع، طائ، دار و النقود والبنوك والمتغيرات االقتصادية المعاصرةطاهر فاضل البيايت، مريال روحي مسارة، -2

 .154ص.
.16، ص.2015ديوان املطبوعات  اجلامعية ، اجلزائر،  أساسيات العمل المصرفي، دي،عبد الرزاق بن حبيب ، خدجية خال - 3 
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، وبذلك فهي تُ َعرض اإلقراضوتبيع منتجاهتا دائما ب باالقرتاضاملؤسسات هو أهنا تشرتي دائما مادهتا األولية 
 1مسامهيها ودائنيها أي مورديها للخطر، كما تعرض هي نفسها للخطر مع مشرتيها )أي زبائنها(.

االقتصادية مالية وسيطية تقوم بتجميع مدخرات األفراد و الوحدات ك التجارية بأهنا مؤسسات وتعرف أيضا البنو 
 2اليت حتقق فائضا وتستخدمها يف إقراض األفراد واملشروعات ذات العجز.

 ، وميكن تعريف البنوك التجارية على أهنا: تلك املؤسسات اليت تتيح خدمات مصرفية متنوعة للجمهور دون متييز
اإليداع قصرية  أو شهادات  فرص متنوعة الستثمار مدخراهتم من خالل الودائع التقليديةللمدخرين  تقدمفهي 

 .3وطويلة األجلضني من خالل تقدمي قصرية، متوسطة األجل وكذلك تتيح فرص عديدة للمقرت 

، املتعلق بالنقد والقرض على أهنا: 11-03وقد عرف املشرع اجلزائري البنوك التجارية من خالل القانون رقم 
من نفس  69إلى  66أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من 

 ، وتتضمن هذه العمليات مايلي:القانون

 ؛عادهتاإمع حق استعماهلا حلساب من تلقاها بشرط من اجلمهور السيما يف شكل ودائع،  تلقي األموال 
  أموالمنح القروض، وتشكل عملية القرض يف عمل لقاء عوض مينح مبوجبه شخص ما أو يعد بوضع 

أو  االحتياطيمبوجبه لصاحل شخص آخر التزاما بالتوقيع كالضمان  يأخذحتت تصرف شخص آخر، أو 
 ؛الكفالة أو الضمان

  اليت متكن كل  األدواتتوفري وإدارة وسائل الدفع و وضعها حتت تصرف الزبائن، وتعترب وسائل الدفع كل
 4التقين املستعمل. األسلوبشخص من حتويل أموال مهما يكن السند أو 

 طيةيالوساملالية  ؤسسات تلك امل أهنامن خالل التعاريف السابقة ميكن حصر تعريف شامل للبنوك التجارية على 
العجز من خالل قبول الودائع ومنح  ألصحابإقراضها الفائض و اليت تقوم بتجميع املدخرات من أصحاب 

 .االئتمان

                                                           
، 2006مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، اجلزائر،  آلية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها،حورية محين، -1

 .22ص.
-105، ص ص.2011، عمان، 1التوزيع، ط ، دار الصفا للنشر والمصارف اقتصاديات النقود وحسن حممد مسحان، إمساعيل يونس يامن، -2

106. 
 .145- 144، ص ص .2010، عمان، 3، دار وائل للنشر، طالنقود والمصارف مدخل تحليلي ومعاصر، أكرم حداد ،مشهور3
 .23-22، ص ص .مرجع سبق ذكرهحورية محين، -4
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تقوم البنوك التجارية بوظائف تقليدية ووظائف حديثة، ظهرت نتيجة تطور عملياهتا وظائف البنوك التجارية: -2
 املصرفية اليت متارسها.

 االئتمان. املتمثلة يف قبول الودائع ومنحالوظائف التقليدية: 1.2 

وهلا  أنواعهاالودائع وظيفة نقدية، حيث تقوم جبمع املدخرات مبختلف  عملية قبول تعترب قبول الودائع:1.1.2
، وأتيح هلا كبرية من الناحية االقتصادية، إذ أهنا كانت متثل على األغلب أمواال عاطلة قبل إيداعها يف البنك  أمهية

االستثمار، وكذلك تعترب وسيلة هامة من وسائل الدفع ملا حتيط  و عن طريق إيداعه يف البنك دخول جمال اإلنتاج
 .1به من الضمانات القوية املشتقة من عنصر الثقة

الوظيفة االستثمار األول و الرئيسي للبنوك التجارية، حيث متنح القروض  تعد هذه .منح القروض:2.1.2
القروض املصرفية  األجل. وتعتربقصرية التارخيا ملنح القروض  املختلفة إىل مجهور املتعاملني معها، رغم تفضيلها

ة جزءا رئيسيا من يف معظم دول العامل، لذلك بقيت هذه الوظيف األعمالأهم مصادر التمويل اخلارجية ملؤسسات 
ثابتة أو متداولة كاألسهم  صول على شكل أ أو، وقد تكون القروض مضمونة بضمانات خاصة 2عمل البنوك

املالية( للمقرتض، وهكذا تقدم املالءة  والسندات، أو غري مضمونة بضمانات بناءا على الثقة واملوقف املايل)
 ائتمانيةالبنوك التجارية خدمة كبرية للنشاط املصريف مبا هتيئ لألفراد واملشروعات اإلنتاجية من مبالغ نقدية أو 

 3.لتمويل العمليات اإلنتاجية املختلفة وتطويرها

نفقاهتا، أدت هبا ترشيد  و أرباحهاإىل تعظيم  لبنوك التجاريةتسعى ا  .الوظائف الحديثة للبنوك التجارية:2.2
 إىل ممارسة وظائف حديثة تتالئم مع أهدافها املتنوعة من أمهها:

حيث تقوم البنوك التجارية بدور رئيسي يف عملية تسوية املدفوعات  .تمويل عمليات التجارة الخارجية:1.2.2
أو التحويالت  املستندية أو التحويالت ةاملستندي املصدرين من خالل فتح اإلعتماداتاخلارجية بني املستوردين و 

 4.العادية

                                                           
، حالة القرض الشعيب اجلزائري، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك تحليل الضماناتقامسي آسيا،  -1

 . 9، ص.2009جامعة بومرداس، اجلزائر،
 .145، ص.مرجع سبق ذكرهأكرم حداد.مشهور،  -2
 .150ص. مرجع سبق ذكره،طاهر فاضل البيايت، مريال روحي مسارة، -3
 .24-23ص. ، صبق ذكرهمرجع سحورية محين ، -4
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 قصرية األجل من أمهها: االئتماناألوراق التجارية هي أدوات  األوراق التجارية وخصمها:.تحصيل 2.2.2
ل مستحقات عمالئه من األوراق التجارية من صياخلزانة، ويقوم البنك التجاري بتح أذناتالسند األويل،  الكميالة

املختلفة، كما يدفع ديوهنم إىل مستحقيها سواء داخل البلد أو خارجه، وقد حيدث أن يقع حاملوا مصادرها 
األوراق التجارية يف أزمة سيولة مما يضطرهم إىل اللجوء للبنوك التجارية قصد خصمها مقابل عمولة تعترب مبثابة 

 1.اإليهاألخطار  املقابل الذي تتحصل عليه البنوك التجارية نتيجة حتويل

حيث تعمل البنوك التجارية على شراء وبيع األوراق املالية حلساهبا وحلساب  :االستثمارإدارة محافظ 3.2.2
 2اخل.العمالء، وكذلك متابعة حركة األسهم والسندات من خالل تطور األسعار...

لوحظ مؤخرا أن البنوك التجارية تشرتك يف إعداد الدراسات  للمتعاملين: الخدمات االستشارية تقديم 4.2.2
املالية املطلوبة للمتعاملني معها إلنشاء مشاريعهم، ويتم على أساس هذه الدراسات حتديد احلجم األمثل للتمويل 

عتبار التحصيل، با وكذلك طريقة السداد ومدى تالئمها مع سياسة املشروع يف الشراء واإلنتاج والبيع و ،املطلوب
الفلسفة املصرفية السليمة تعترب مصلحة البنك ومصلحة املشروع الذي يتعامل معه مصلحة مشرتكة على اعتبار أنه 

األمثل لألموال الالزمة حتديد احلجم كلما ارتفعت كفاءة املشروع كلما كان أفضل للبنك الذي ميوله، فمسألة 
ولة املشروع اليت تؤثر على تطوره وعلى قدرته على الوفاء للمشروع مسألة هامة حبيث ال يرتتب عليها نقص يف سي

 3.بالتزاماته وال يرتتب عليها إفراط يف السيولة اليت تشكل أعباء على املشروع

نيابة عن عميلها مقابل نسبة من  بإصدارهاوتتمثل بقيام البنك  .إصدار الكفاالت المصرفية:2-2-5
التأمينات وعمولة نقدية بسيطة من قيمة الكفالة واليت من نتائجها حتقيق وفورات نقدية للعمالء للقيام بالوفاء 

 4.بالتزاماهتم املرتتبة عليهم نتيجة قيامهم بتنفيذ املشاريع املختلفة

األموال املالية غري السائلة، مثل القروض املصرفية  : تتمثل يف حتويل الديون أوالتوريق القيام بعمليات-2-2-6
إىل مسامهات يف شكل أوراق مالية قابلة للتداول يف أسواق رأس املال، وذلك ببيع الدين إىل مؤسسة خمتصة يف 

                                                           
، 2007اجستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، اجلزائر، م، مذكرة البنوك التجارية وتحديات التجارة اإللكترونيةإميان العاين ،  -1

 .7ص.
 .23، ص.مرجع سبق ذكرهحورية محين، -2
 .25- 24، ص ص2013، عمان، 4، دار وائل  للنشر والتوزيع، طكاإلتجاهات المعاصرة في إدارة البنو زياد رمضان، حمفوظ جودة،  -3
 .160، ص.سبق ذكره مرجعطاهر فاضل البيايت، مريال روحي  مسارة، -4
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إصدار األوراق املالية، يلجأ البنك إىل اعتماد هذه العملية عند حاجته املاسة إىل السيولة النقدية للتوسع يف 
 1.اطه التمويلي أو سداد بعض التزاماته املاليةنش

حيث يتيح البنك لعمالئه القدرة على  (:OlineBankingتقديم الخدمات االلكترونية من خالل )-2-2-7
تنظيم وإدارة حساباهتم باستخدام اخلدمات االلكرتونية عرب االنرتنت، إضافة إىل إمتام عمليات الدفع والتسديد 

وقيمة مدفوعاهتم أو مستحقاهتم، وتسديد مستحقاهتم)فواتري  تبني أوضاعهم املاليةوتزويدهم بكشوفات حسابية 
 2جراء حتويالت مالية بغض النظر عن مكان العميل وغري ذلك من اخلدمات.الكهرباء، املاء( وإ

 تتميز البنوك التجارية باخلصائص التالية: خصائص البنوك التجارية:-3

  مسؤوليات هتا، وعليه فإهنا تتحمل ايف ممارسة فعالي صارمةخماطرة يف عملياهتا مما جيعلها  البنوكأهنا أكثر
 3؛جسيمة يف إدارة األموال

 تشكل حقوقا  صوله ن معظم أأالبنك التجاري خيتص دون غريه من املؤسسات واملشاريع التجارية، ب
قابلة  إيداعيهللمؤسسات وأشخاص آخرين يف شكل ودائع خمتلفة، وهو الوحيد القادر على خلق خصوم 

للتمويل من شخص ألخر ومن مؤسسة ألخرى، حبيث تقوم بفتح حسابات جارية لعمالئها وحتويلها إىل 
 4؛نقود ورقية أو العكس

  تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك املركزي وال تؤثر عليه، حيث ميارس البنك املركزي رقابته على البنوك من
قابة أو تأثري التجارية جمتمعة ال ميكنها أن متارس أي ر  خالل جهاز مكلف بذلك، يف حني أن البنوك

 5على البنك املركزي؛
 الية، هدفها األساسي حتقيق أكرب قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة عترب البنوك التجارية مشاريع رأمست

 6كون مملوكة من األفراد واملؤسسات؛ممكنة وهي غالبا ما ت

                                                           
 . 60ص. مرجع سبق ذكره،إميان العاين،  -1
 . 160، ص.مرجع سبق ذكرهطاهر فاضل  البيايت ، مريال  روحي مسارة،  -2
، جملة العلوم االقتصادية ،  اجمللد النسب المالية في تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجاريةاستخدام عماد عبد الستار سلمان، -3

 .119، ص. 2013العراق،  ، 32،، العدد 8
 . 5، ص.مرجع سبق ذكرهآسيا قامسي، -4
دراسة حالة اجلزائر مذكرة   (،DEAقي للبيانات)محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطبيعبد الكرمي منصوري، -5

 .  13، ص. 2009، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، يف العلوم اإلقتصادية املاجستري
.114، ص.1996، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، اقتصاديات  النقود والبنوكسلمان أبو دياب،  - 6 
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  تقوم بتقدمي خدماهتا املصرفية جلميع الزبائن، أي أهنا ال تقتصر على خدمة قطاع معني دون القطاعات
ومتنح أنواعا خمتلفة من القروض سواء قصرية، متوسطة، طويلة األجل  األفرادمعينة من  فئةاألخرى، وال 

 1و ما يتيح فرصا متنوعة للمقرتضني؛وه
 أكثر من غريها من البنوك، وذلك لتعاملها بالودائع حتت الطلب  تواجه هذه البنوك متطلبات السيولة

 ذلك ملنحها القروض القصرية األجل؛بشكل كبري، وك
 رنة باملنشآت املالية األخرى اتتصف كذلك بتعامل عدد كبري من اجلمهور ومنشآت األعمال معها مق

 2ويعود السبب يف ذلك إىل قدم تعاملها بالصكوك واحلسابات اجلارية.

تنقسم البنوك التجارية إىل أنواع متعددة طبقا للزاوية اليت ينظر من خالهلا إىل البنوك  أنواع البنوك التجارية:-4
 وذلك على النحو التايل:

 .من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية:1.4

صمة أو يف إحدى املدن الكربى، يقصد هبا تلك البنوك اليت يقع مركزها الرئيسي يف العا البنوك التجارية العامة:
 األعمالوتقوم هذه البنوك بكافة  .وتباشر نشاطها من خالل فروع أو املكاتب على مستوى الدولة أو خارجها

التقليدية للبنوك التجارية، ومتنح االئتمان قصري ومتوسط األجل كذلك فهي تباشر كافة جماالت الصرف األجنيب 
 ومتويل التجارة اخلارجية.

حمدودة نسبية مثل حمافظة  هبا تلك اليت يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية يقصد المحلية:البنوك التجارية 
كذلك فهي ترتبط بالبيئة احمليطة هبا وينعكس ،  احلجم  وتتميز هذه البنوك بصغر معينة أو والية أو إقليم حمدود،

 ذلك على جمموعة من اخلدمات املصرفية اليت تقوم بتقدميها.

 .من حيث الفروع: 2.4

شركات أشخاص، ويقتصر عملها يف الغالب  أوأفراد وهي البنوك صغرية احلجم نسبيا ميلكها  البنوك الفردية:
على منطقة صغرية وعادة ما تستثمر مواردها يف أصول عالية السيولة مثل األوراق املالية واألوراق التجارية 

                                                           
 . 19، ص.2002 عمان، ،1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ، إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي معاصر،صاحب أبو محد رضا-1
 . 119، ص. مرجع سبق ذكرهعماد عبد الستار سلمان، -2
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 اليت ال. أي هي حتاول دوما جتنب املخاطر 1قود خالل فرتة زمنية قصريةاملخصومة واألصول القابلة للتحويل إىل ن
، وهذا النوع شائع يف الواليات املتحدة األمريكية 2لصغر حجمها وضآلة إمكانياهتا املالية تقدر على حتملها

 3بسبب العرف والقانون والقدرة على مقابلة حاجات العمالء.

وهي البنوك اليت تتخذ يف الغالب شكل شركات املسامهة شكال قانونيا، هلا فروع متعددة  البنوك ذات الفروع:
وخاصة األماكن اهلامة وتتبع الالمركزية يف تسيريها، ومتيل هذه البنوك إىل التعامل يف  تغطي أغلب أحناء الدولة

اسرتداد القرض إن كانت  لضمان سرعة لالقروض القصرية األجل)سنة فأقل( وذلك لتمويل رأس املال العام
وهذا النوع مستعمل يف 4تتعامل أيضا يف القروض متوسطة األجل وكذلك طويلة األجل ولكن بدرجة حمدودة.

الفرص أمامه الجتياز األزمات احمللية وازدياد  من املرونة يف تأدية اخلدمات معظم بلدان العامل نظرا ملا يتمتع به 
 5الثابتة والكلية.واتساع قاعدة عمله وخفض تكاليفه 

نشأت بنوك السالسل مع منو حجم البنوك التجارية وتضخم حجم أعماهلا، وهذه البنوك  بنوك السالسل:
تستمد نشاطها من خالل فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وهي عبارة عن بنوك منفصلة عن بعضها إداريا لكن 

نسق األعمال بينها، وتعود ملكية هذه البنوك إىل يشرف عليها مركز رئيس يتوىل رسم السياسات العامة هلا وي
 6شخص طبيعي واحد أو عدد أشخاص طبيعيني وليس ملؤسسة قابضة.

 النشاط:حجم  .من حيث 3.4

 ويقصد هبا تلك البنوك اليت تتعامل مع كبار العمالء واملؤسسات الكربى. بنوك الجملة:

وهي عكس النوع السابق، حيث تتعامل مع صغار العمالء واملؤسسات الصغرى لكنها تسعى  بنوك التجزئة:
  من خالل خلق املنافعقيمة  املاليةالوحدات  الجتذاب أكرب عدد منهم، وهي منتشرة جغرافيا وتتعامل بأصغر 

ع خدمات البنك من خالل لزمنية املكانية ومنفعة التملك، التعامل لألفراد وبذلك فإن التجزئة تسعى إىل توزيا
 7املستهلك النهائي.

                                                           
 .34، ص.  2006 ، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،إدارة البنوك حممد عبد الفتاح الصريف،-1
 .24، مرجع سبق ذكره، ص.إدارة المصارف مدخل تحليلي كمي  معاصررضا صاحب أبو محد، -2
 .25، ص. مرجع سبق ذكرهزياد رمضان، حمفوظ  جودة ، -3
 .34، ص مرجع سبق ذكرهحممد عبد الفتاح الصريف، -4
 .25ص. مرجع سبق ذكره ،د رمضان، حمفوظ جودة  ، ازي-5
 .26، مرجع سبق ذكره، ص.ارف مدخل تحليلي كمي  معاصرإدارة المصرضا صاحب أبو محد،  -6
 .33، ص.، مرجع سبق ذكرهحممد عبد الفتاح الصريف-7
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 .من حيث الوضع القانوني للبنك:4.4

 هي البنوك اليت متتلكها الدولة ومتتلك كامل رأس ماهلا وتشرف على أعماهلا وأنشطتها. بنوك القطاع العام:

هي البنوك اليت ميلكها أشخاص سواء كانوا طبيعيني أو معنويني، ويتولون إدارة شؤوهنا  بنوك القطاع الخاص:
 1ويتحملون كافة مسؤولياهتا القانونية واملالية إزاء الدولة.

 الثاني:التحليل المالي والجهات المستفيدة منه المطلب

 الباحثني يف هذا اجملال حيث جند منها:: لقد تعددت مفاهيم التحليل املايل بتعدد مفهوم التحليل المالي-1

جل التأكد من سالمة أالتحليل املايل هو منهج يقوم على فحص املعلومات املالية واحملاسبية اخلاصة باملؤسسة من 
 2مركزها املايل.

 التحليل املايل هو عملية يتم هبا اكتشاف أو اشتقاق جمموعة من املؤشرات الكمية والنوعية أيضايعرف  و    
ل حول نشاط املشروع، تساهم يف حتديد أمهية وخواص األنشطة التشغيلية واملالية للمشروع وذلك من خال

 3معلومات تستخرج من القوائم املالية ومصادر أخرى.

فرتات  أوالتحليل املايل هو دراسة حماسبية من خالل فحص القوائم املالية والبيانات املستورة ملؤسسة مالية لفرتة 
 4صد تقدمي املعلومات اليت تفيدها.ماضية ق

التحليل املايل هو دراسة تنبؤية، فهو عبارة عن جمموعة من الدراسات اليت جتري على البيانات املالية هبدف       
وهو يساعد يف تقييم بلورة املعلومات وتوضيح مداولتها، وتركيز االهتمام على احلقائق الكبرية وراء زمحة األرقام، 

 5.إتباعهااملاضي كما يساهم يف االضطالع على املستقبل وتشخيص املشكالت وكذا اخلطوط الواجب 

                                                           
 .13- 12ص ص.مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي، -1

2
 -Laurence le gallo, Analyse financière,  journal L’entreprise DUTGEA,  N236, Paris Juillet-Out, 2005,p1. 

، 1مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،ط، (االتجاهات المعاصرة في التحليل المالي، )منهج علمي وعملي متكاملاحليايل، وليد ناجي-3
 .21، ص. 2004األردن،

 . 93، ص.2001، دار وائل للنشر، عمان، األردن، إدارة وتحليل ماليخلدون إبراهيم شريفات، -4
-2006الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء دراسة حالة شركة اإلسمنت للفترة الممتدة منالمنهج مالك  بن عمار،  -5

 . 9، ص.2010العلوم االقتصادية، جامعة قسنطينة، اجلزائر،يف  مذكرة ماجستري، ،2010
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عملية حتويل الكم اهلائل من البيانات املالية التارخيية املدونة بالقوائم املالية )قائمة  بأنهىل التحليل املايل إكما ينظر 
 1القرار. ادإختمن املعلومات أكثر فائدة لعملية  كم اقل  املركز املايل وقائمة الدخل( إىل

الرسوم  أوالكمية  األساليباملايل هو األسلوب الذي يستخدم النسب املالية أو  التحليلأيضا جاء يف مفهوم 
البيانية يف حتليل الظواهر أو النشاطات اليت متارسها املؤسسات وإجياد عالقات بني املتغريات اليت تتحكم يف توجيه 

 2أنشطة املؤسسات واختاذ القرارات املناسبة.

استنتاج، تبىن على جتميع وتصنيف البيانات األرقام  على أنه عملية حبث وتفسري و 1983وعرفه مجيل توفيق 
ليت تعكسها احلسابات والقوائم املالية مث مقارنتها وقياسها بقصد اكتشاف العالقات اليت تربط فيما بينها حبيث ا

 3.ميكننا دراسة األوضاع املالية للوحدة االقتصادية

وحسابات النتيجة باملشروع بعد  بأنه دراسة القوائم املالية، امليزانية 1986يف هذا السياق عرفه حممود السبع سنة و 
إعادة تبويبها التبويب املالئم واستخدام األساليب الرياضية واإلحصائية والنسب واملتوسطات واالجتاهات واملعايري 
لغرض إبراز االرتباطات اليت تربط بني عناصرها والتغريات اليت تطرأ على هذه العناصر، على مدى فرتة أو فرتات 

 املايل مبا ميكن احلصول على إجابات للتساؤالت اليت يطرحها مستخدموااهليكل  لتغريات علىزمنية وأثر هذه ا
 .4لقوائم املالية.ا

إىل  بأنه حتويل الكم اهلائل من البيانات واملعلومات املالية التارخيية اليت حتتويها القوائم املاليةArcherكما يعرف 
 5أقل وأكثر فائدة يف عملية اختاذ القرار.

عملية فحص و حتليل  البيانات املالية واحملاسبية    املايل هو  نستخلص أن التحليل  من خالل التعاريف السابقة 
 املالية  ات عملية اختاذ القرار يف  ويساعد ها   مواطن القوة والضعف لديهاعن  الكشفيف املؤسسة تستخدمه 

 .املناسبة

                                                           
 . 71، ص.2000مصر، ، الدار اجلامعية، اإلسكندية، مدخل اتخاذ القراراتعبد الغفار حنفي، اإلدارة املالية -1
، 5، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ط، اإلدارة المالية النظرية والتطبيقالنعيمي،سعدون مهدي الساين، أسامة عزمي سالم عدنان تايه-2

 .161، ص.2014عمان،
 .21-20، ص ص.2009، 2ط، دار املريخ للنشر، السعودية، التحليل المالي شركات وأسواق ماليةحممود املربوك أبو زيد،  -5
 . 22ص.  المرجع السابق، -4
دراسة تطبيقية مقارنة بني مصرف الرافدين واملصرف التجاري ، جملة جامعة  مؤشرات األداء المالي االستراتيجي،مهدي عطية موحي اجلبوري، -5

 .254ص.، 2007 العراق، ،1، العدد14اجمللد بابل للعلوم الصريفة والتطبيقية،
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 التحليل املايل بثالث مراحل وهي: : مر تطور.تطور التحليل المالي1.1

: ترجع نشأة أو بداية التحليل إىل النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف الواليات املتحدة المرحلة األولى
 ومها:  1األمريكية، حيث وقع حدثان هامان أدت إىل نشأته

 على  االهتمامامللكية، حيث انصب  ازدياد انتشار شركات املسامهة مبا فرضته من فصل بني اإلدارة و
قائمة املركز املايل)امليزانية(باعتبارها القائمة األهم، وكان جل االهتمام يف التحليل ينصب على مصادر 

 التمويل الطويل األجل.
  د ذلك إىل املطلوبة من املؤسسات ويعو  االئتمانيةاتساع الدور املصريف وخاصة يف جمال تقدمي التسهيالت

التوصية إىل ة نيويورك معية املصرفيني لوالي، وذلك عندما أقر اجمللس التنفيذي جل09/12/1859تاريخ 
أعضاء هذه اجلمعية بأن يطلبوا ممن يقرتضون املال من املؤسسات أن يزودوهم ببيانات مكتوبة حول 

 2اخلاصة هبم. وااللتزاماتاألموال 

وتتمثل يف بداية القرن العشرين وحىت منتصفه حيث متيزت هذه املرحلة باستخدام مدخل النسب  المرحلة الثانية:
( مبا أفرزته من 1933-1923، حيث فرضت أزمة الكساد العاملية )3املالية وتطبيق املدخل العلمي يف التحليل

أساسيتني يف املؤسسات سسات يف املؤ  بالتحليل املايل إىل قضيتني االهتمامإفالس العديد من املؤسسات توجه 
 فاألوىل هي دراسة سيولة املؤسسات وخاصة غالبية املؤسسات اليت أعلنت إفالسها كان بسبب وضع السيولة 

هي الرحبية واملقدرة على عند استحقاقها. والقضية الثانية ، حيث أهنا ال تستطيع تسديد التزاماهتا املالية لديها 
 4ام وبشكل متزايد بقائمة الدخل فاقت أمهيتها قائمة املركز املايل)امليزانية(.االهتم تنامى وهكذا ،املنافسة

بعد احلرب العاملية الثانية وانتشار ظاهرة التضخم املايل وارتفاع األسعار وتأثري ذلك على بنود  المرحلة الثالثة:
وقد كان لفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية دور  5قائمة املركز املايل بشكل كبري إىل جانب االهتمام بقائمة الدخل.

حيث أظهر املصرفيون واملقرضون اهتمامهم بتحديد خطر استعمال  هام يف تطوير تقنيات التحليل املايل يف فرنسا،
االهتمام بنوعية املؤسسات،  انصبأمواهلم بصفة دقيقة، ومع تطور املؤسسات ووسائل التمويل يف الستينات 

                                                           
 .   . 175ص.، مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي، -1
 . 10، ص. 2008، األردن، 3التوزيع، ط دار وائل للنشر و التحليل المالي)مدخل صناعة القرار(،منري شاكر حممد، إمساعيل إمساعيل،-2
 . 175، ص.مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي ،  -3
 .10، ص. مرجع سبق ذكرهحممد، إمساعيل إمساعيل، منري شاكر -4
 .12-11، ص ص.المرجع السابق  -5
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جلنة عمليات البورصة اليت من أهدافها تأمني االختيار اجليد وتأمني  1967يف فرنسا سنة  حيث تكونت
وأصبح ينظر إىل التحليل املايل  1،العمومي االدخارنشرهتا املؤسسات احملتاجة إىل مسامهة اليت  العمليات املالية 

وب، حيث أصبح التحليل املايل نظرة شاملة وخاصة مع استخدام األساليب الكمية احلديثة واستخدام احلاس
ومل يعد هناك اهتمام بقائمة أكثر من قائمة بل أصبح اهلدف من التحليل واملعلومات  ،مبستوى عال من الكفاءة

عليها من أجل الوصول إىل املطلوب من  االعتماداملرغوب احلصول عليها هي اليت حتدد القائمة اليت جيب 
صرا على قائمة املركز املايل أو قائمة الدخل بل تعدى ذلك إىل كل البيانات مقتأيضا  املعلومات، ومل يعد األمر

 2.يستخدم بيانات خارجية تتعلق  بالوحدة  ة كماياحملاسبية، فالتحليل املايل حاليا يستخدم كل البيانات احملاسب

بأحداث اقتصادية  ؤالتنبهذه املرحلة متيزت باستخدام مناذج تعتمد على استخدام عدة نسب لتفسري أو       
 ، والشكل التايل يوضح املدخل املعاصر للتحليل املايل:3املايلالفشل  هامة كالتنبؤ باإلفالس أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .13، ص.1998، اجلزء األول، دار اهلداية العامة، عمان، األردن ، تقنيات ميزانية التسيير، التحليلي الماليناصر دادي عدون، -1
 . 12، ص .مرجع سبق ذكرهمنري شاكر حممد، إمساعيل إمساعيل،  -2
 .175، ص .مرجع سيق ذكره، خالديبد الرزاق بن  حبيب ، خدجية ع-3
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 : المدخل المعاصر للتحليل المالي1الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

للتنبؤ دور التحليل المالي للمعلومات المالية المنشورة في القوائم المالية ر: حليمة خليل اجلرجاوي، المصد
 . 28ص .،2008املاجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، ، مذكرة بأسعار األسهم

 

 

 الغرض من التحليل

 التحليل املايل

 نتائج التحليل املايل أدوات التحليل املايل

 دالالت ومؤشرات توفر أرضية مالئمة للمفاضلة بني البدائل املتاحة 

 اختاذ القرار الرشيد ورسم  السياسات املتلى

 القوائم املالية

ومعلومات مالية وغري  بيانات
 مالية داخلية وخارجية

 البيانات واملعلومات املتاحة للتحليل املايل

مدى كفاية  املعلومات 
 والبيانات املتاحة 
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 : تكمن أمهية التحليل املايل يف النقاط التالية:أهمية التحليل المالي.2.1

 حيث يعد التحليل 1حتديد مدى كفاءة اإلدارة يف مجع األموال من ناحية وتشغيلها من ناحية أخرى ،
 تثمارباالساملايل أحد أهم وسائل اإلدارة املالية اليت تلجأ إليها لتقدمي قدراهتا املختلفة سواء تلك املرتبطة 

أنواعه، أو تلك القرارات  )املوجودات( التشغيلي و االستثمارأو تلك القرارات اليت تتخذ لصياغة حجم 
اليت جتسد هيكل التمويل ومصادره املختلفة وضمان استخدامها بأقل تكلفة ممكنة، ومن خالل تقييم 

 2؛هذين القرارين ميكن الوصول إىل تقدمي املوقف اإلسرتاتيجي للمؤسسة ككل
  ؛ حال حدوثها وذلك باختاذ القرارات الالزمة االحنرافاتمتكني اإلدارة من تصحيح 
 الة لزيادة فعالية عملية التدقيق؛ يعترب التحليل املايل أداة فع 
 3؛ معرفة الوضع املايل، أي تشخيص احلالة املالية للمؤسسة 
 4النمو؛  احلصول على مؤشرات تبني فعالية سياسات املؤسسة وقدرهتا على 
  يعد أهم الوسائل اليت ميكن من خالهلا حتديد وتقييم البدائل اإلسرتاتيجية املختلفة، وذلك بتمكني اإلدارة

اليت تواجهها، وبذلك تأثري مباشر يف خيار املؤسسة التهديدات  من استغالل الفرص املتاحة وجتنب 
جوانب القوة وحتديد مناطق  عن تقييم اإلسرتاتيجي ومثل هذه التحليالت ال ميكن النظر إليها مبعزل

 مما يعكس قوة التحليل املايل كوسيلة يف إمكانية الربط بني متغريات البيئة اخلارجية وعناصر الضعف 
 5.الداخلية 

: هناك عدة أطراف تستفيد من نتائج التحليل املايل وفقا الجهات المستفيدة من عملية التحليل المالي.2
حيث يسعى كل طرف إىل احلصول على معلومات ختتلف عن  ، يها كل طرفلألهداف اليت يسعى إل

 املعلومات اليت حتتاجها األطراف األخرى ومن هذه اجلهات ما يلي: 
هتتم اإلدارة بكل جوانب املركز املايل خاصة وأهنا تعمل لتحقيق مصلحة املالك واليت  إدارة المؤسسة:1.2

تتمثل يف تعظيم الرحبية أو مضاعفة حق امللكية، وأيضا الدائنون من حيث التأكيد على سداد مستحقاهتم 

                                                           
 .30، ص.2008، رام اهلل، فلسطني، 1ط ،SME Final، التحليل الماليفهمي مصطفى الشيخ، -1
أوت 20جستري يف اقتصاد وتسيري املؤسسات، جامعة رة ما،مذك تحليل المردودية المحاسبية للمؤسسة االقتصادية،حنان بوطغان ،  -2

 .9، ص.2007سكيكدة، اجلزائر، 1955
جستري يف علوم التسيري، ما، دراسة حالة اجملمع الصناعي صيدال، مذكرة نحو اختيار هيكل تمويلي أمثل للمؤسسة االقتصاديةشعبان حممد، -3

 . 113، ص.  2009جامعة أمحد بوقرة بومرداس، اجلزائر،
 .3، ص. مرجع سبق ذكرهفهمي مصطفى الشيخ،  -4
 .9، ص.  مرجع سبق  ذكرهن  بوطغان ، حنا -5
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وهي روع عندما حيني أجل االستحقاق وبعكس ذلك النسب املالية املستخدمة من القوائم املالية للمش
يزود املسري باألدوات اليت متكنه من املتابعة املستمرة اليت  اجلوانب اليت يركز عليها احمللل املايل والتحليل املايل 

 1للتغريات واإلجراءات اليت تساعد على تصحيح األوضاع.
بنتائج  اهتمامهم، : وهم املسامهون أو الشركاء أو أصحاب املؤسسات الفردية أصحاب المؤسسة. 2.2

التحليل املايل ينصب على حتليل اهليكل املايل العام وطبيعة التمويل الداخلي واخلارجي والرحبية والعائد على 
كما يهتم   ، األموال املستمرة، وكذلك مدى قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا املالية اخلارجية بانتظام

 2ية لدفع حصص األرباح املستحقة هلم.أصحاب املؤسسة مبدى قدرهتا يف توفري السيولة النقد
قد يكون الدائن بنكا أو مؤسسة مالية أو أفراد طبيعيني، لذلك فهم يهتمون بالتعرف على  الدائنون:3.2 . 

 ، من خالل احلصول على املعلومات التالية:3مدى إمكانية املؤسسة للوفاء بالقروض عندما حيني أجل االستحقاق
  ؛ على الوفاء بالتزاماهتا يف األجل القصرياملؤشرات  أفضلسيولة املؤسسة باعتبارها 
 ؛رحبية املؤسسة وهيكلها املايل ومصادر األموال واستخداماهتا 
 ؛ قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح باعتبارها أحد املوارد الرئيسية للوفاء بالديون 
 ؛ السياسة املالية اليت تتبعها املؤسسة ملواجهة احتياجاهتا 
  4سالمة املركز املايل للمؤسسة.مدى 

يستفيد املورد حيث املورد التأكد من سالمة املراكز املالية لعمالئه واستقرار األوضاع املالية، يهتم  :الموردون4.2
اليت مينحها لعمالئه  االئتمانمن البيانات اليت ينشرها العمالء بصفة دورية فيهمه مثال التعرف ما إذا كانت فرتة 

املمنوحة للعمالء)عمالء املورد(  االئتمانمماثلة لتلك اليت مينحها املنافسون، وميكن  للمحلل حساب متوسط فرتة 
باستخدام بيانات القوائم املالية، فإذا اتضح مواظبة وانتظام العميل يف أداء التزاماته فإن التحليل والدراسة يدخل 

رف على مدى قدرة العميل على سداد التزاماته أي أن هذه الدراسات هتم املورد خاصة إذا يف نطاق املستقبل للتع
 5وكذلك احلال بالنسبة للعمالء اجلدد. االئتمانطلب منه زيادة فرتة 

                                                           
، دراسة تطبيقية على املصارف التجارية الوطنية يف قطاع  مدى اعتماد المصارف على التحليل المالي  للتنبؤ بالتعثرعمار أكرم عمر الطويل، -1

 .10، ص.2008غزة، مذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
 .238، ص.2011ألردن، ، ، ا1ط، مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع، مقدمة اإلدارة المالية والتحليل الماليمفلح حممد حقل ، -2
 .43، ص.مرجع سبق ذكرهحليمة خليل اجلرجاوي، -3
يف احملاسبة والتمويل  ، مذكرة ماجستريياالئتمانمدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد القرار خالد حممود الكحلوت، -4

 .23، ص.2005، اجلامعة اإلسالمية، فلسطني، 
 .75مرجع سبق ذكره، ص. اإلدارة المالية، مدخل اتخاذ القرارات،عبد الغفار حنفي، -5
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معرفة ما إذا كانت الشروط   ميكن للعميل وذلك عن طريق استخدام البيانات اليت ينشرها املورد لعمالء:ا5.2
وتتم هذه االئتمان اليت مينحها عمالئه،  مماثلة ملا متنح لغريه وتتطابق مع فرتة االئتمانيها خاصة فرتة اليت حيصل عل

 1املقارنات باستخدام القوائم املالية حبساب فرتة االئتمان.

يهتم عمال املؤسسة بنتائج التحليل املايل للتعرف على األرباح احملققة خالل الدورة، واجلزء مال المؤسسة: ع6.2
الذي سيعود عليهم من هذه األرباح يف شكل مكافآت أو خدمات اجتماعية أو يف شكل زيادة يف األجور، 

هم مستقبال، كذلك باإلضافة إىل احلكم على مدى إمكانية املؤسسة اليت ينتمون إليها يف ضمان مناصب عمل
بنتائج املؤسسة ووضعيتها  االهتمامفإن املسائل املتعلقة بإنتاجية العمل ومكانة عنصر العمل تشجعهم على 

 2املالية.

حيث يؤثر ذلك يف احلالية واملتوقعة والتغيري فيها، حيث يهتم املستثمرون بكل من: األرباح  المستثمرون:7.2
 ؛ستثماراهتمأسعار األسهم وبالتايل يف قيمة ا

 توزيع األرباح وأسعار األسهم؛-

 3املركز املايل للمؤسسة والذي قد يؤثر بطريقة يف مدى استقرار األرباح.-

إلضافة إىل حيث هتدف إىل معرفة املعلومات عن املؤسسات اليت تتعامل معها، با األوراق المالية: هيئة.8.2
 4عن املعلومات لضمان املسامهة يف كفاءة السوق املايل. الشفافية واإلفصاحمدى مسامهتها يف دعم 

حتصل احلكومة على جزء مهم من مصادر دخلها عن طريقة الضريبة على أرباح الشركات  الحكومة:9.2.
حلكومات تعتمد بشكل كبري على املعلومات املالية حلساب الضريبة، كذلك فإن احلكومات اوبالتايل معظم 

املالية الكلية جلميع املؤسسات لتحديد قوة ومكانة وصحة أداء القطاعات املختلفة يف االقتصاد تستخدم القوائم 
 5وكذلك احلصول على تغدية عكسية لفعالية سياستها املختلفة.

                                                           
 .18، ص. مرجع سبق ذكرهعمار أكرم عمر الطويل، -1
 .13حنان بوطغان ، مرجع سبق ذكره، ص. -2
 .176، ص.مرجع سبق ذكرهحبيب، خدجية خالدي  عبد الرزاق بن-3
 .11، ص.مرجع سبق ذكرهمالك بن عمار ،  -4
 .55ص.،  2003 ، األردن،3دار اجلامد للنشر والتوزيع،ط اإلدارة المالية،فايز سليم حداد، -5
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ة منها أو بناء على ر تقوم هذه املؤسسات بعملية التحليل إما مبباد المؤسسات المختصة بالتحليل:10.2
، وقد تتوىل املؤسسة نفسها الطلب من هذه املؤسسات 1سات املهتمة بأمر املؤسسةتكليف من إحدى املؤس

املختصة القيام بتحليل أوضاعها املالية ونشر نتائجها وتصنيفها االئتماين يف السوق وتؤثر نتيجة هذا التحليل 
ف اجليد ستقرض بسعر وسعر هذا االقرتاض، إذ أن املؤسسة ذات التصني االقرتاضاملنشور على قدرة املؤسسة يف 

 2وفائدة أقل من تلك املؤسسات اليت حتتل مكانة أقل نتيجة التحليل املعد هلا.

 المطلب الثالث: أهداف وأساليب التحليل المالي في البنوك التجارية

 أهداف التحليل المالي في البنوك التجارية:-1

األموال وجمال استخدامها، واحلكم على نتائج  يهتم الباحثون بتحليل القوائم املالية بغرض التعرف على مصادر
أعمال املؤسسات، وحيتاج حتليل القوائم املالية للبنوك التجارية عناية خاصة ألنه يتم بغرض حتقيق جمموعة من 

يهدف التحليل املايل يف  3األهداف البعض اآلخر منها يتعلق بعملية الرقابة وبالبعض اآلخر يتعلق بالتخطيط.
 البنوك إىل:

توفري املعلومات الالزمة ملساعدة اإلدارة العليا بالبنك أو غريها من اإلدارات املختصة من املتابعة والرقابة وقياس -
 ومات األساسية للتخطيط املستقبلي؛األداء لألنشطة اليت تعنيها باإلضافة إىل توفري قاعدة من املعل

خاصة أهنا متثل جانبا كبريا من مصادر األموال يف  معرفة موقف السيولة كنتيجة لوجود الودائع حتت الطلب،-
البنوك التجارية لذلك جيب عليها، لذلك جيب عليها التأكد من توفر السيولة الالزمة ملواجهة املسحوبات على 

 4؛ الودائع

                                                           
 .23، ص.مرجع سبق ذكرهخالد حممد الكحلوت، -1
 .238ص. مرجع سبق ذكره،مفلح حممد عقل، -2
 .213، ص.1993املكتب العريب احلديث، مصر،  اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية،عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف، -3
 .213ص. المرجع السابق،-4
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 التأكد من سالمة املركز املايل للبنك من خالل حتليل بنوده وعناصره بشكل فردي، وبيان مدى كفاية توظيف-
األموال املتاحة لالستثمار على القنوات املختلفة مما حيقق للبنك نتائج إجيابية حيافظ من خالهلا على التوازن 

 1؛ والتناسق بني الرحبية والسيولة

 2؛ تقييم أداء إدارات البنك-

 ؛تقييم املركز املايل واالئتماين للبنك-

 ؛تقييم نتائج قرارات االستثمار والتمويل-

 من وسائل الرقابة على نشاط البنك؛ توفري وسيلة -

 نح ابتدائي للقيام بأي نشاط جديد؛ يعد التحليل املايل أداة م-

ديدات، ومثل هذا التشخيص لعناصر البيئة جيعل واالبتعاد عن التهمتكني اإلدارة من استثمار الفرص املتاحة -
 3ديدات( مع عناصر البيئة الداخلية )قوة وضعف(.)قرض وهت متغريات البيئة اخلارجيةالتحليل املايل وسيلة لربط 

 أساليب التحليل المالي: من أهم أساليب التحليل المالي المستخدمة في البنوك التجارية هي:-2

: يهدف هذا األسلوب إىل الكشف عن .أسلوب مقارنة مبالغ عناصر القوائم المالية لعدة فترات1.2
 4اخلاصة بتلك القوائم خالل فرتة معينة عادة ما تكون سنة. التطورات اليت حدثت يف البنود

حتويلها إىل نقدية)حسب درجة  حسب سهولة فبالنسبة لعناصر امليزانية العمومية يتم ترتيب عناصر األصول
 اءاالنته سيولتها(، بينما بالنسبة لعناصر اخلصوم يتم البدء بالتزامات قصرية األجل، مث االلتزامات طويلة األجل و

بعناصر حقوق امللكية. و بالنسبة لعناصر قائمة الدخل يتم البدء بإيرادات ومصرفات النشاط الرئيسي واالنتهاء 
برقم بصايف الربح، كما يتم مقارنة مبالغ عناصر قائمة التدفق النقدي، وأيضا عناصر القوائم املالية األولية)دورية( 

                                                           
دراسة حالة بنك القرض الشعيب  اإلصالحات البنكية وأثرها على سياسات إدارة البنوك التجارية العمومية في الجزائر،أحالم بوعبديل، -1

 .24، ص.2010اجلزائري، مذكرة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
 جملة القادسية للعلوم اإلدارية استعمال التحليل المالي لتحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف األهلية العراقية،قيصر علي عبيد  الفتلي، -2

 .217، ص.2014، العراق،2، العدد16واالقتصادية، اجمللد 
، 1، دار صفا للنشر والتوزيع، طالحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين، -3

 .71-70، ص ص .2011عمان،
 .399، ص.2000، مصر، 3املكتب العريب احلديث،ط  قرارات(،إدارة البنوك التجارية)مدخل التخاذ المنري إبراهيم هندي، -4
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عد وضع عناصر القوائم املالية السابقة يف شكل مقارن وتبويب إن وجدت واليت تعد على فرتات أقل من سنة. وب
سليم فإن احمللل املايل حياول مالحظة التغريات بالدرجات يف مبالغ هذه العناصر واجتاه هذه التغريات خاصة 

 1بالنسبة للعناصر اهلامة يف القوائم املالية.

من عيوب هذا األسلوب أن التعبري عن التغريات يف  حدود أسلوب مقارنة مبالغ عناصر القوائم المالية:1.1.2
شكل مبالغ )بالدرجات( ال تعطي صورة واضحة عن التغريات، ومن األفضل نسبة هذه التغريات لرقم ميثل أساسا 

 2معينا أو جملموع ذو داللة، وهو ما سيتغلب عليه التحليل األفقي والرأسي.

العالقات املالية يف البنك كما توضحه جمموعة من القوائم املالية يقوم على دراسة  .أسلوب التحليل األفقي:2.2
خالل فرتات زمنية متتابعة للتعرف على حجم ونوع التغري الذي يطرأ على عنصر معني أو جمموعة من العناصر 

 3ونوعه وتقييمه. االجتاهوقياس 

ايل هلا، واليت متكنه من تكوين صورة أدق هذا األسلوب يوفر للتحليل املايل مسة الديناميكية اليت يسعى احمللل امل
 4عن واقع املؤسسة وعن اجتاهاهتا املستقبلية.

 : يوجد نوعان للتحليل األفقي ومها:.أنواع التحليل األفقي1.2.2

يتضمن هذا النوع من التحليل حساب نسبة أرقام ملدة معينة إىل أرقام .التحليل النسبي األفقي: 1.1.2.2
ند هذا التحليل على أساس مقارنة كل تهذا النوع من التحليل يسمى بالتحليل التارخيي، ويس سابقة هلا، لذا فإن

شكل التحليل األفقي للبيانات على مدار عدة فرتات  االجتاهات حتليل يتخد بند من بنود القوائم املالية، حيث
كسنة األساس ليتم بعد ذلك إظهار قيم  سنوات، وتعامل السنة أو الفرتة املالية األوىل   10-5مالية متتد مثال من 

 5كل بند من بنود القوائم املالية يف الفرتات املالية التالية على شكل نسبة مئوية من قيمته يف السنة األساس.

 
                                                           

 .277ص. مرجع سبق ذكره،عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي ، -1
 .185، ص.المرجع السابق-2
 .227ص. مرجع سبق ذكره،عبد الغفار حنفي، عبد السالم أبو قحف ، -3
 .38، ص.مرجع سبق ذكرهعمار أكرم عمر الطويل، -4
 .171، ص. 2008األردن، ،1ط، دار النفائس للنشر والتوزيع، مؤشرات األداء في البنوك اإلسالميةإبراهيم عبد احلليم عبادة، -5
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ويعد هذا النوع من أساليب حتليل االجتاهات ويستخدم عندما  :يالتحليل باإلسناد إلى رقم قياس2.1.2.2
ل إىل عشر سنوات، وهذه الفرتات تتطلب استخدام األرقام القياسية وتتطلب عملية متتد فرتات التحليل لتص

وذلك ألن  %100حساب سلسلة من األرقام القياسية اختيار سنة أساس لكافة البنود ويكون رقمها القياسي 
سنة األساس الزمنية السنة األوىل يف السلسة سنة األساس متثل إطارا مرجعيا لكافة املقارنة، وقد جرى العرف اختاذ 

ليتم فيما بعد إظهار قيم كل بند من بنود القوائم املالية التالية يف شكل نسبة مئوية من قيمته يف سنة األساس، 
حساب سلسة األرقام القياسية للفرتات املالية بقسمة البند يف سنة املقارنة على البند نفسه يف سنة األساس كما 

 :1يف املعادلة التالية

وهذا يفيد يف تتبع احلركة اليت طرأت على  %100×القياسي:البند يف سنة املقارنة /البند يف سنة األساس الرقم 
لكافة بنود القوائم  االجتاهأرقام السنوات التالية على سنة األساس، وجتدر اإلشارة إىل أنه ليس من الضروري إجياد 

 2على أكثرها أمهية. االقتصاراملالية ولكن ميكن 

 خذ على أسلوب التحليل األفقي أنه ال يتميز بالفاعلية إال إذا مت ربطه مع التحليل العمودي جلعله أكثروما يأ
 .3استدالال 

يقوم على أساس دراسة العالقات أو البنود املالية املختلفة يف البنك كما تظهر يف .أسلوب التحليل الرأسي: 3.2
ة معينة، حيث يتم دراسة التوزيع النسيب جملموعة من العناصر مثل جمموعة واحدة من القوائم املالية يف فرتة زمني

يهتم هذا األسلوب مبقارنة اجلزئيات ببعضها البعض ومقارنة كل جمموعة جزئية  4التوزيع النسيب لعناصر األصول.
ة املالية ذاهتا، بالكل، حيث تعترب القائمة املالية الواحدة لسنة معينة هي األساس يف النسبة املئوية لعناصر القائم

وميكن من خالهلا التوصل إىل النتائج اليت ترشد احمللل املايل وتساعده يف تكوين رأيه اخلاص إذا قورنت املؤسسة 
 5مبؤسسة مماثلة تعمل بنفس النشاط وبنفس التاريخ.

                                                           
 .172ص. المرجع السابق، -1
 .38، ص.مرجع سبق ذكرهعمار بن مالك ،  -2
 .38، ص.، مرجع سبق ذكرهمنري شاكر حممد، إمساعيل إمساعيل -3
 .227، .، مرجع سبق ذكره، عبد السالم أبو قحفعبد الغفار حنفي-4
، اجلامعة اإلسالمية، يف احملاسبة والتمويل  جستريما مذكرة العوامل المؤثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسطين،نعيمة مصباح، -5

 .28، ص.2008غزة، فلسطني، 
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املؤسسة ألنه وما يأخذ على التحليل كونه يعترب حتليال ساكنا ال ميكنه أن يعرب عن الصورة الكاملة عن وضع 
إال إذا متت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الداللة، لذلك جند أن ، 1حيتاج إىل قائمتني من سنة مالية واحدة

 2استخدام هذا التحليل مبفرده ال يوفر مؤشرا جيدا على مدى قوة أو ضعف احلالة املدروسة.
 .أسلوب التحليل بالنسب المالية:4.2

أمهها، حيث يعود تاريخ استخدامها إىل منتصف القرن  م أدوات التحليل املايل وتعترب النسب املالية من أقد
التاسع عشر، وتنصب النسب املالية على دراسة قيم العناصر الظاهرة يف القوائم املالية والتقارير احملاسبية هبدف 

نسب املالية اليت تستخدم يف ، وميكن القول بان ال3إضفاء دالالت ذات أمهية على البيانات الواردة هبذه القوائم
التحليل ليست هي الغاية وإمنا هي يف الواقع نتائج أو تصورات تعطي اإلجابة للكثري من التساؤالت املتعلقة 

 4باملركز املايل والنقدي وتقييم قرارات االستثمار والتمويل.
مقام، ومثل هذه العالقة ال تكون  وتعرف النسب املالية بأهنا عالقة رياضية جتمع بني رقمني أحدمها بسط واآلخر

ذات معىن إال من مقارنتها بالنسب ذاهتا للبنك التجاري نفسه والسنوات السابقة أو بنك جتاري آخر أو القطاع 
الذي يعمل به البنك التجاري أو مع مستويات نسب حمددة مسبقا كأهداف ومقارنتها مع مستويات نسب 

 5موضوعة من حمكمني وخرباء.
أسلوب التحليل املايل بالنسب أكثر األساليب شيوعا واستخداما يف  يعترب المالية:داف النسب .أه1.4.2

 :6التحليل املايل حيث يهدف إىل
  فهم البيانات الواردة يف القوائم املالية وذلك ملساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات املختلفة، حيث أن

والقصور يف املركز املايل، كما أن اإلستعانة هبا متكن املؤشرات املالية الناجتة تكشف نواحي القوة 
 ؛املؤسسة من فحص اجنازاهتا السابقة وبالتايل بيان مدى التزامها بالسياسات املالية

 .ختفيض احلجم الكبري من البيانات املالية إىل عدد قليل ومفيد من املؤشرات ذات املدلول الواضح 

                                                           
  .37، ص.سبق ذكره مرجععمار بن مالك ،  -1
 .39، ص.مرجع سبق ذكرهحممد، إمساعيل إمساعيل، منري شاكر -2
 .52، ص. المرجع السابق -3
 .122ص. مرجع سبق ذكره،عمار عبد الستار سليمان، -4
جملة اإلدارة و   أهمية النسب المالية في تقييم األداء)دراسة ميدانية في شركة المشاريع النفطية(،زهرة حسن العامري، علي خلف الركايب، -5

 . 14، ص.2007، العراق، 63العدد  االقتصاد،
 .58، ص.، مرجع سبق ذكرهحليمة خليل اجلرجاوي-6
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اهتا حسب الرتكيبة املالية أو يسمتهناك أنواع متعددة للنسب املالية واليت ختتلف  .أنواع النسب المالية:2.4.2
 مصادر املعلومات اليت تعتمد عليها وميكن تصنيفها كما يلي:

 على أساس العناصر:1.2.4.2

 . أ.النسب املالية لقائمة املركز املايل

 ب.النسب املالية لقائمة الدخل.

 1املختلطة وتتضمن نسبا مالية لعناصر من القائمتني. ج.النسب املالية

 .على أساس نوع العالقة المنسوبة:2.2.4.2

 الفرتات السابقة.أو أ.نسب مالية فعلية: أي دراسة النسب من واقع القوائم املالية الفعلية للفرتة احلالية 

عليه العالقات بني عناصر القوائم  ب.نسب مالية معيارية: أي دراسة النسب املعيارية)دراسة ما جيب أن تكون
 (املالية هبدف إجراء املقارنات مع النسب الفعلية.

 .النسب البسيطة والنسب المركبة:3.2.4.2

 وهي النسب اليت تدرس العالقة بني عنصرين من عناصر القوائم املالية. أ.النسب البسيطة:

وهي النسب اليت تدرس العالقة بني أكثر من نسبة من النسب املالية البسيطة، وأمهية مثل  ب.النسب المركبة:
 2هذه النسب تبدو يف إظهار العالقة الشمولية بني عناصر القوائم املالية.

 

 

                                                           
 .52، ص.مرجع سبق ذكرهمنري شاكر حممد، إمساعيل إمساعيل،  -1
 .53-52، ص ص.المرجع السابق -2
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: عند استخدام التحليل املايل بالنسب البد من وضع جمموعة من .أسس التحليل بالنسب المالية3.4.2
 س اليت جيب إتباعها وهي:لضوابط واألس

 وذلك من خالل فهم البيانات الواردة بالقوائم املالية لتكوين قاعدة  واضحة التحليل أهداف تكون أن
ويكمن دور التحليل املايل بالنسب يف  ،من املعلومات تساعد احمللل املايل يف اختاذ القرارات الرشيدة

 1؛تقليل البيانات املالية إىل أقل ما ميكن
  تركيب النسب بطريقة منطقية حيث جيب أن تكون النسبة عالقة تطبيقية بني بسط النسبة ومقامها لكي

 2؛تفيد النسبة املستخرجة يف حتليل العالقة مع مؤشرات اقتصادية أخرى
  التفسري السليم للنسب املالية حيث جيب أن يدرك احمللل املايل أن استخراج النسب املالية ليس اهلدف

، وإمنا دوره يكمن يف التفسري السليم هلذه النسب وأن يستعني بكل ما يراه مناسبا  للوصول إىل النهائي
وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ال يعتمد على نسبة واحدة للوصول إىل نتائج بل جيب أن يستخدم  ذلك،

 3؛ أكثر من نسبة كلما أمكن

 التحليل بالنسب المالية:  .حدود4.4.2

 ؛عيوب استخدام النسب املالية أهنا هتتم باألرقام والعوامل ذات الطابع الكمي وال تقيس العوامل النوعية من-

النسب املالية تتأثر باختالف الطرق واإلجراءات احملاسبية فإتباع البنك لطرق وإجراءات حماسبية خمتلفة قد  -
 ؛تعطي نتائج مضللة يف الكثري من جماالت التحليل

 .4الكثري من النسب املالية هي مؤشرات ساكنة كما هو تاريخ إعداد القوائم املالية -

 

 
                                                           

 .26ص. مرجع سبق ذكره،خالد حممود الكحلوت، -1
، عمان، 2، دار الصفا للنشر والتوزيع، ط اإلدارة والتحليل المالي)أسس، مفاهيم، تطبيقات(عبد احلليم كراجه، علي ربابعة، ياسر السكران، -2

 .126، ص.2006
 .126، ص.مرجع سبق ذكرهحممد مربوك أبو زيد، -3

4
  208، ص.مرجع سبق ذكرهقيصر علي عبيد الفتلي،  - 
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 المبحث الثاني: ماهية الهيكل المالي ومكوناته 

على مستوى اإلدارة املالية يف البنك التجاري ،حيث  إختادهااهلامة اليت يتم  القراراتقرار التمويل من يعد        
 .اهليكل املايل املناسب ملصادر التمويل  املتاحةباالختيار أي  و حقوق امللكية  الديون بتشكيلة يتعلق هذا القرار 

 المطلب األول: الهيكل المالي المفهوم والمحددات

 توجد عدة تعاريف خمتلفة للهيكل املايل نذكر منها: (مفهوم الهيكل المالي:1

هيكل مصادر التمويل أو جانب اخلصوم وحقوق امللكية يف كشف »اهليكل املايل للمؤسسة على أنه يعرف      
 1«.امليزانية العمومية

ملوجودات أو استثمارات املؤسسة ويتمثل ذلك يف اجلانب األيسر اوميكن تعريفه بأنه: يتعلق بكيفية متويل إمجايل 
الذي يبني كافة وسائل التمويل اليت تستخدمها املؤسسة. أي  للميزانية، أي جانب املطلوبات وحقوق املسامهني

ملكية أو اقرتاض، وسواء كانت من مصادر قصرية األجل  مجيع أشكال وأنواع التمويل سواءأن اهليكل املايل ميثل 
 2أو طويلة األجل.

قادمة للمؤسسة من  ويعرف أيضا اهليكل املايل: بأنه عبارة عن جمموعة القنوات التمويلية إما يف شكل أموال
مصادر خمتلفة، سواء من مالكي املؤسسة )مسامهني( أو من الغري يف شكل قروض بكافة أنواعها، وأيضا جمموعة 
قنوات استخدام األموال من استثمارات وأصول ثابتة ومستلزمات سلعية وغريها، وبقاء جزء على شكل أموال 

 3سائلة.

متويل استثماراهتا ، ومن مث  اليت حصلت منها املؤسسة على أموال هبدفويقصد باهليكل املايل: تشكيلة املصادر 
يتضمن كافة العناصر اليت يتكون منها جانب اخلصوم سواء كانت تلك العناصر طويلة األجل أو قصرية فإنه 

 4األجل.

                                                           
اجستري يف مدراسة مقارنة ، مذكرة  الوطنية  في الوطن العربي، محددات هيكل التمويل لدى شركات االتصاالت النقالةحممدحيدر موسى، -1

 .19، ص.2012إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
اجستري يف م، مذكرة دراسة حالة مؤسسة األشغال والتركيب الكهربائي محددات اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسةغنية بوربيعة ،  -2

 .  21، ص.2012، اجلزائر ، 3علوم التسيري، جامعة اجلزائر
 .38، ص.1994دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  الهياكل التنظيمية،أبو الفتوح علي فضالة، -3
 .245، ص.2003 مصر،،اإلدارة المالية، مدخل تحليلي معاصرمنري إبراهيم هندي، -4
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قصرية األجل أو ميثل اهليكل املايل مجيع أشكال وأنواع التمويل سواء كانت ملكية أو اقرتاض وأيضا سواء مصادر 
 1طويلة األجل.

اهليكل املايل ميثل اجلانب األيسر من امليزانية العمومية للمؤسسة ويعرب عن تركيب أو مكونات األموال اليت مبوجبها 
ر يتم متويل األصول املتمثلة باجلانب األمين يف امليزانية العمومية، حيث ميكن  متويل هذه األصول من مصاد

 2و قروض قصرية أو طويلة األجل.ايل والفائض األرباح احملتجزة متعددة مثل رأس امل

كما مت تعريف اهليكل املايل على أنه تشكيلة املصادر اليت حصلت املؤسسة منها على األموال لغرض متويل 
 استثماراهتا، وهو يتضمن مجيع العناصر املكونة جلانب اخلصوم وحقوق امللكية، والبد اإلشارة إىل أن هناك فرق

بني اهليكل املايل وبني هيكل رأس املال الذي يراد به التمويل الطويل األجل أو الدائم املتجسد بكل من املديونية 
 3طويلة األجل، األسهم املمتازة، األسهم العادية واألرباح احملتجزة.

املتكونة من لتمويل  توليفة مصادر ا تشكيلة أو إىل هليكل املايل  يشريلسابقة نستخلص أن امن خالل التعاريف ا
 .و استثماراهتا  لتمويل أصوهلا أي مؤسسة  الديون وحقوق امللكية اليت تستخدمها

 الهيكل المالي في البنوك التجارية: . محددات2

مبجموعة من يف البنوك التجارية  تتأثر القرارات املالية املتعلقة باهليكل املايل للمفاضلة بني مصادر التمويل املختلفة
 العوامل وهي:

 الربحية:1.2

من أهداف البنك التجاري الرئيسية حتقيق عائد مالئم ملالكه، ولكي حيقق البنك األرباح فإن عليه أن        
، حيث أن زيادة اعتماد البنك على متويل استثماراته من 4يوظف أمواله اليت حيصل عليها من املصادر املختلفة

ضرورة توظيف هذه املوارد توظيفا مالئما  االعتبارثروة املالك مع األخذ بعني  خالل أموال الغري يؤدي إىل تعظيم

                                                           
 .108، ص.2008الدار اجلامعية، مصر،   أساسيات التمويل واإلدارة المالية،ستمية زكي قرياقص، ر ، عبد الغفار حنفي-1
، دراسة تطبيقية على شركات املسامهة العامة العاملة أثر الرافعة المالية وتكلفة التمويل على معدل العائد على االستثماربسام حممد اآلغا، -2

 .76-75، ص ص.2005 فلسطني، ألعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة،اجستري يف إدارة امبفلسطني، مذكرة 
 .139-138، ص ص.2007، عمان، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع، طأساسيات اإلدارة الماليةعدنان تايه النعيمي، ياسني كاسب اخلرشة،  -3
 .147، ص.مرجع سبق ذكرهأكرم حداد،.مشهور هذلول، -4
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، فاإليرادات اإلمجالية للبنك تتكون بشكل رئيسي من نتائج عمليات 1مرحبةاستثمارية عن طريق إجياد قنوات 
واالستثمار باإلضافة إىل األرباح الرأمسالية اليت قد حيققها البنك، أما نفقاته فتتمثل يف نفقات إدارية  االقرتاض

وتشغيلية ونفقات ثابتة تتمثل يف الفوائد اليت يدفعها البنك على الودائع. ورغم سلبية التزام البنك بدفع فوائد على 
يل عمليات البنك على أموال الودائع بدل أموال املالك لتمو  الودائع سواءا حققت أرباحا أم ال إال أن االعتماد

فوائد واليت تتمثل يف الفرق بني الفوائد املدفوعة على الودائع واألرباح املتولدة من استثمار للصايف حيقق للبنك 
 2تلك الودائع، وهذا حيقق للبنك هدفه املطلوب وهو زيادة ثروة مالكه.

  لمخاطر:ا 2.2

تعظيم ثروة املالك يتطلب التوفيق بني فرص العائد املرتفع ومقدار املخاطر املرتتبة عليه، إذ أن اعتماد هبدف        
، 3وبالتايل زيادة املخاطر على رأس املال ادة املوارد املالية تقلل من مالءة  رأس املال البنك على أموال الغري لزي

من وجهة نظر املمتلك  اطرة باملقارنة مع مصادر التمويل خمأقل ويل املقرتض)املديونية( قد يكون حيث أن التم
 املالكني وذلك لألسباب التالية:

 ؛ ال ميكن للمالكني احلصول على العوائد)األرباح( إال بعد حصول املقرتضني على الفوائد 
  ال يوزع يف حالة تصفية املؤسسة فإن املقرتضني هلم األولوية يف احلصول على أمواهلم، وأن ما تبقى من أمو

 4األسهم العادية. ةعلى محل

 تكلفة األموال: 2.3

الذي يدفعه البنك للمودعني، أما تكلفة و الضمين حيث تتمثل تكلفة الودائع يف معدل الفائدة الصريح        
الفرصة البديلة للمستثمرين أي تتمثل يف العائد الذي ميكنهم  تكلفة رأس املال واألرباح احملتجزة تتمثل يف 

احلصول عليه لو أهنم استثمروا أمواهلم يف أوجه استثمار بديلة تنطوي على نفس درجة املخاطر اليت ينطوي عليها 
بالنسبة  أس املال واألرباح احملتجزةاالستثمار يف صناعة البنوك، ومن املؤكد أن ذلك العائد الذي ميثل تكلفة ر 

                                                           
احملاسبة والتمويل، اجلامعة ماجستري يف   ، مذكرةربحية المصارف التجارية العاملة في فلسطين العوامل المؤثرة علىباسل جرب حسن أبو زعرت، -1

 . 29، ص.2006اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
 .148.147، ص ص. مرجع سبق ذكرهأكرم حداد ، مشهور هذلول،  -2
اسبة والتمويل، اجلامعة يف احملجستري مامذكرة  ة في ظل نظرية إدارة الخصوم،تطوير سياسة الودائع المصرفيرانية خليل حسان أبو مسرة، -3

 .  37، ص.2007اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
 .205، ص.مرجع سبق ذكرهعدنان تايه نعيمي، ياسني كاسب اخلرشة ، -4
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الن أكرب من تكلفة الودائع أما بالنسبة لتكلفة اإلقراض فمن املتوقع أن تكون  للبنك يفوق تكلفة الودائع، 
املقرضني عادة ما يتعرضون ملخاطر أكرب فإذا ما أفلس البنك فإن حقوق الدائنني تأيت يف املرتبة التالية بعد 

 1املودعني.

 الطاقة االستثمارية:4.2

البنوك التجارية  احتفاظموال املعدة لالستثمار، فعادة ما تنص التشريعات املصرفية على ضرورة حجم األهي و  
، كما أن نسبة االحتياطي املفروضة على ودائع للتوفري ولألجل كاحتياطيحبد أدىن من الودائع لدى البنك املركزي  

تكون الطاقة االستثمارية لودائع التوفري ولألجل تكون أقل من تلك النسبة املفروضة على الودائع اجلارية، وبالتايل 
 2أكرب من تلك اليت توفرها الودائع التجارية.

  أجل االستحقاق: 5.2

بصفة عامة تفضل البنوك التجارية الودائع الطويلة األجل ألهنا متكنها من توظيفها يف استثمار مربح دون         
ما شكلت الودائع ألجل وودائع التوفري نسبة كبرية من موارد تعرضها الحتمالية السحب املفاجئ، ومن هنا كل

أعلى نسبة ممكنة من موارد البنك الن هذه الودائع تتميز بقدر كبري من  استثمارالبنك كلما أدى ذلك إىل زيادة 
 3االستقرار واملرونة التمويلية.

  سمعة البنك:.6.2

، فقد يظن البعض أن جلوء كاملركز املايل للبنك التجاري للتشكيواليت تشري إىل مراعاة عدم تعرض مسعة          
جوء إىل هذا البنك إىل االقرتاض من البنك املركزي يعترب مؤشر على ضعف سيولة البنك، ولذلك قد ال يفرتض الل

لقيام الضرورة القصوى، ويلجأ بدال من ذلك إىل متويل احتياجاته من السيولة ل تيف حاال النوع من التمويل إال
بعملياته املختلفة إما من خالل الرتكيز أكثر على سياسة جذب الودائع، أو من خالل بيع بعض أوراقه املالية اليت 

 4تتكون منها حمفظته املالية يف السوق املايل.

                                                           
 .144، مرجع سبق ذكره،  ص.إدارة البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القراراتمنري إبراهيم هندي، -1
 .30، ص.مرجع سبق ذكرهباسل جرب حسن أبو زعتري، -2
 .38، ص.مرجع سبق ذكرهرانية خليل حسان أبو مسرة، -3
 .31، ص .مرجع سبق ذكرهباسل جرب حسن أبو زعتري،  -4
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 المطلب الثاني: مكونات الهيكل المالي في البنوك التجارية 

ممارسة نشاطها بفعالية جيب أن يتوافر لديها موارد مالية وجيب أن هتتم  حىت تستطيع  البنوك التجارية       
بنوعية مواردها والعمل على استقرارها، وتنقسم مصادر األموال يف البنوك التجارية إىل مصدرين أساسيني مصادر 

 داخلية ومصادر خارجية.

 أس املال املمتلك أو حقوق امللكية.تعرب املصادر الداخلية لألموال يف البنوك عن ر  (المصادر الداخلية:1

ميثل رأس املال املمتلك جزء من السيولة يف البنك الذي ميثل خط الدفاع يف  .مفهوم رأس المال الممتلك:1.1
اخنفاض  ئر قد تتعرض هلا البنوك، وذلك يف حالة البنك كونه يعترب محايته ألموال املودعني وتأمينها اجتاه أية خسا

نود املوجودات وعدم وجود خمصص يستوعب هذا االخنفاض يف حني يقوم بدور رئيسي إىل حد قيمة أي بند من ب
ة للموجودات الثابتة صغرية نسبيا مقارنة حبجم موجودات يما يف متويل املوجودات السائلة، والسيما األمهية النسب

 1البنك.

عادية مضافا إليها االحتياطات اليت متثل وقد وردت تعاريف لرأس املال املمتلك منها: أنه جمموع قيم األسهم ال
 2أرباحا متولدة يف أعوام سابقة مث تقرر اإلدارة احتجازها.

ويعرف كذلك بأنه جمموع األموال اليت حيصل عليها البنك أو املؤسسات املالية من أصحاب املشروع عند بدء 
 حقة.تأسيسه أو تكوينه وأية إضافات أو ختفيضات قد تطرأ عليه يف فرتات ال

ويعرف أيضا انه جمموع كل من األسهم املدفوعة واألرباح غري املوزعة واحتياطات البنك ويطلق عليه حق امللكية 
ويضاف إليه املخصصات اليت مينحها البنك ملواجهة خسائر غري متوقعة يف األنشطة واخلاصة باإلقراض 

 3واالستثمارات.

                                                           
الشرق األوسط العراقي ، دراسة حتليلية ملصرف ، أثر رأس المال الممتلك على ربحية المصارفزياد جنم عبد، رائد عبد اخلالق العبيدي-1

 .116ص.،  2011العراق ، ،17لالستثمار، جملة دراسات حماسبة ومالية، العدد 
 .81ص. مرجع سبق ذكره،فالح حسن عداي السيسي، -2
، 19، العدد6لد، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجملالرسملة المصرفية ودورها في تعزيز القدرة التنافسيةسبحي قتحي حممد الطاين، -3

 .84، ص.2010العراق، 
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أو هو رباح احملتجزة واملخصصات ية مضافا إليها االحتياطات واألويعرف رأس املال بأنه جمموع قيم األسهم العاد
جمموع األموال اليت حيصل عليها البنك من أصحاب املشروع، بذلك يتكون رأس مال البنك من رأس املال املدفوع 

 1واالحتياطات اخلاصة لتدعيم املوارد املصرفية ومواجهة اخلسائر.

االمسية لألسهم العادية واالحتياطات والذي يساهم يف ختفيض خماطر االستثمار إن املقصود برأس املال هو القيمة 
إىل أدىن حد ممكن من خالل الرتكيز على املتغريات الداخلية واألبعاد احلقيقية للبيئة احمليطة مبا حيقق التوازن 

 2واالستقرار والرحبية ويقلل املخاطر.

متلك يتمثل يف كل األموال اليت ساهم هبا مالكي البنك باإلضافة ويتضح مما سبق من التعاريف أن رأس املال امل
 .إىل االحتياطات واألرباح احملتجزة

 ميكن تلخيص وظائف رأس املال املمتلك يف البنوك التجارية كما يلي: وظائف رأس المال الممتلك: 1.2.

 الرأمسالية اليت يستخدمها البنك؛  متويل املباين والتجهيزات 
  املودعني والسلطات الرقابية يف قدرت البنك على الصمود أمام الصعوبات اليت تعرتضه أثناء تدعيم ثقة

 3؛ عمله
  وظيفة محاية املودعني؛ 
  الوظيفة التشغيلية حيث جيب أن يكون البنك قادرا على ممارسة نشاطاته وان يكون رأس املال كافيا

 قابلة ذلك وخاصة يف بداية نشأته؛مل
 ين البنك؛ وظيفة الضمان لدائ 
 توقعة للحفاظ على الثقة يف البنك؛امتصاص اخلسائر غري امل 
 4يستخدم كأداة يف يد اجلهات اإلشرافية لتقييد التوسع غري املطلوب يف األصول. 

 

                                                           
 .153، ص.2012، عمان، 1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شيب، -1
 .153، ص.المرجع السابق-2
 .115، ص.مرجع سبق ذكرهرضا صاحب أبو محد ، -3
، جملة دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري 1990وبعد اإلصالحات  ة قبلسياسة رأس المال في المصارف الجزائريأحالم بوعبديل، -4

 .80، ص.2011،جامعة غرداية ، اجلزائر، 13الواحات للبحوث و الدراسات ، العدد



 الفصل األول: الهيكل المالي في البنوك التجارية

~ 42 ~ 
 

 .مكونات رأس المال الممتلك:3.1

د البنك الذي يبدأ به نشاطه بتكوين ما ر وميثل النواة األوىل ملوا )األسهم العادية(:رأس المال المدفوع 1.3.1
  .على تسيري أعماله االتفاقيلزمه من أموال ثابتة ومستلزمات النشاط وما يتطلبه من 

وتعرب األسهم العادية  عن حصة يف ملكية املؤسسة ختول ألصحاهبا احلصول على أرباح بعد تسديد التزاماهتا      
اجتاه اآلخرين، ويتم إصدار هذه األسهم عندما يتم إنشاء بنك جديد، وكذلك عند إصدار أسهم جديدة 

لكون حق الشفعة،  وكذلك السيطرة ، فحاملو األسهم العادية هم املؤسسون واملسامهون، ولذلك هم ميتلالكتتاب
 1النهائية على شؤون املؤسسة، أي هلم حق التصويت.

الحتياطات هي مبالغ تكونت على مر الزمن تكون حتت تصرف إدارة البنك  يف أي ا االحتياطات:2.3.1
 املوزعة وعالوة وقت، ومصدر هذه االحتياطات األجزاء املتقطعة من األرباح قبل تصفية األرباح واخلسائر واألرباح

 ، وتشتمل االحتياطات على األنواع التالية:2اإلصدار

: تنجم عن إعادة تقييم موجودات البنك مثل املباين وغريها، واليت قد تكون االحتياطات الرأسمالية-أ      
ك مضت مدة طويلة على شرائها، فيعاد تقييمها لتتالءم مع سعر السوق اجلاري، وقد تنجم عند إصدار البن

من قيمتها االمسية فتضم الزيادة الناجتة عن قيمة األسهم االمسية الحتياطات  أسهم جديدة لالكتتاب بقيمة أعلى 
 .3عالوة اإلصدار احتياطيرأس املال حتت 

اليت تفرضها السلطات النقدية على  البنوك، فهي عبارة عن اقتطاع نسبة معينة من  االحتياطات القانونية:-ب
وحتدد هذه النسبة تبعا ألشكال، ية اليت حتققها البنوك لتبقى داخل البنك وال توزع بأي شكل من ااألرباح الصاف

 .4لألوضاع االقتصادية ولقانون الدولة اليت يوجد هلا البنك

تكوهنا البنوك من تلقاء نفسها من غري أن يفرضها  احتياطاتوهي  االحتياطات الخاصة: )االختيارية(: -ج
 عليها القانون حتقيقا لغرضني:

                                                           
، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، يف احملاسبة و التمويل جستريمامذكرة  السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة،سريين مسيح أبو رمحة، -1

 .33، ص.2009
 .125، ص.مرجع سيق ذكرهحسني حممد مسحان، إمساعيل يونس يامن، -2
، مقارنة دراسة تحليلية تطبيقية، إدارة الموجودات/المطلوبات لدى المصارف التقليدية والمصارف اإلسالميةعمر حممد فهد شيخ عثمان، -3

 .34، ص.2009املالية واملصرفية، جامعة دمشق، سوريا، دكتوراه يف العلوم مذكرة 
 .165ص. مرجع سبق ذكره،عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي، -4
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  واجلمهور؛تدعيم املركز املايل للبنك يف مواجهة املتعاملني 
  1البنك مواجهة كل خسارة يف قيمة أصول. 

سنة معينة، أو يرى البنك أن الضرورة تقتضي عدم توزيع أرباح املسامهني يف : فقد األرباح المحتجزة3.3.1 
 لدائنة للبنك ملواجهة ا املوزعة(تضاف إىل املوارد ة )غرياالكتفاء بتوزيع جزء منها و من مث فان األرباح املتبقي

حيث تعتمد على ، 2اليت قد يرى البنك ضرورة هلا وفقا لطبيعة أنشطته و أعماله لألماناملقتضيات اإلضافية 
إىل تنمية موارده الذاتية فهي سياسة تتالئم مع مصلحة كبار املالكني  السياسة اليت يقررها جملس اإلدارة هتدف

 ة، و هذه السياسة تتالئم مع توجهات للبنك، ألن االحتجاز يؤدي إىل ارتفاع القيمة السوقية لألسهم العادي
 3البنك املركزي ألهنا تدعم سيولة البنك و تزيد من معدالت محاية ودائع العمالء.

يعرف املخصص بأنه مبلغ خيصم أو حيتجز من أجل استهالك أو جتديد أو مقابلة النقص  المخصصات:4.3.1
يف قيمة األصول أو من أجل مقابلة االلتزامات معلومة ال ميكن حتديد قيمتها بدقة تامة، و املخصص عبء جيب 

 4حتميله على اإليراد سواء حتققت أرباح أم مل تتحقق.

و خمصصات مقابلة النقص يف قيمة  ا خمصصات استهالك األصول ت و مهصابني نوعني من املخصونفرق هنا 
األصول مثل خمصص الديون املشكوك فيها و خمصص هبوط األوراق املالية، و متثل املخصصات مصدرا من 
مصادر التمويل الذايت للبنوك، و ذلك خالل فرتة من تكوين املخصص حىت اليت يستخدم فيها الغرض الذي 

، و خاصته املخصصات ذات الصفة التمويلية مثل خمصص استهالك األصول الثابتة، و جيب أن أشيء من أجله
 .   5يأخذ بعني االعتبار استثمار تلك املخصصات يف االستثمارات متوسطة و طويلة األجل

هناك العديد من األساليب و الطرق اليت تستخدمها البنوك لزيادة رأس  أساليب زيادة رأس المال الممتلك:4.1
 ماهلا:

أسهم جديدة يتم االكتتاب يتمثل هذا األسلوب يف إصدار  المال بإصدار أسهم جديدة: زيادة رأس 1.1.4
صول على لالكتتاب العام، و ميكن هذا األسلوب البنوك من احل قبل املسامهني القدماء أو تعرض سواء من عليها 

 على هذا األسلوب عيوب منها: يأخذ ، و6موارد مالية جديدة

                                                           
 .38، ص.2006دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  إدارة البنوك،حممد عبد الفتاح الصريف، -1
 .27، ص.مرجع سبق ذكرهباسل جرب حسن أبو زعرت،  -2
 .145ص. مرجع سبق ذكره،ل شيب، دريد كامل آ -3

.166ص.مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 4 
 .166، ص.المرجع السابق -5
 .87، ص.مرجع سبق ذكرهسبحي فتحي حممد الطاين،  -6
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هي أقل ة خاصة إذا كان عائد االستثمارات اجلديدة ادة اخنفاض يف رحبية السهم احلاليقد يرتتب على هذه الزي -
 من الفوائد احلالية؛

تسويقية و إصدار لألسهم اجلديدة، و كذلك حتمل تكاليف  اعتماد هذا األسلوب حتمل تكاليفعلى يرتتب  -
 بعض املصاريف اإلدارية؛ 

إن إصدار األسهم اجلديدة يؤدي إىل دخول مسامهني جدد مما يؤدي إىل فقدان املسامهني القدماء حلق الرقابة  -
 1.هلم التصويتية و اإلدارة خاصة يف ظل اختالل القوة 

سسات املالية تعد الرحبية إحدى أهم األهداف اخلاصة باملؤ  احتجاز األرباح:زيادة رأس مال الممتلك ب2.4.1
فيها مدى الكفاية يف استخدام املوارد املالية و حسن  األرباح املتحققة و معدالت النمو جماملصرفية، و يعكس ح

ر يالقيمة السوقية لألسهم و متكن اإلدارة من القيام بعمليات التطو  لذلك فان البنوك تسعى إىل تعظيمو إدارهتا، 
و لذلك تلجا بعض اإلدارات إىل احتجاز نسبة األرباح املتحققة و إضافتها إىل رصيد رأس املال  ،و التوسع

 و هي: ، و بالرغم من جمموعة من املزايا اليت حيققها يف األسلوب اآلن هناك بعض االنتقادات املوجهة2املمتلك

يتصف حجم األرباح احملتجزة بصغر طاقتها االستثمارية حيث غالبا ما يكون حجم األرباح احملتجزة ضئيل يف -
 ؛السنة الواحدة.

ات يف تغطية احتياجاهتم عدم مالئمة هذه السياسة لصغار املالكني و الذين يعتمدون على هذه التوزيع -
 األساسية؛ 

مة السوقية لألسهم أي أن قيمة السهم عند توزيع األرباح مضافا إليها قيمة قد تتولد آثار عكسية على القي -
 3التوزيع تكون أكرب من القيمة السوقية عند إجراء التوزيعات من األرباح.

: شرعت الكثري من املؤسسات املصرفية يف زيادة رأس المال عن طريق تحويل السندات إلى أسهم3.4.1
السندات إىل أسهم بغرض زيادة رأس ماهلا، و يتم استبدال هذه السندات بعدد السنوات األخرية إىل حتويل 

أعلى  أي سعر التحويل حمدود من األسهم أي يصبح الدائن مشاركا يف رأس املال و غالبا ما يكون سعر التحويل
السندات  من سعر السوق، و عادة ما يكون سعر الفائدة، و هذا النوع من السندات أقل من سعر الفائدة على

 .4يف املستقبل على السنداتستدفع العادية، ألن الدائن قد حيقق أرباحا رأمسالية نتيجة عملية التحويل اليت 

                                                           
 .117-116، ص ص.، مرجع سبق ذكرهرضا صاحب أبو محد -1
 .117، ص.المرجع السابق   -2
 .84-83، ص ص.  مرجع سبق ذكرهفالح حسن عداي احلسين، مؤيد عبد الرمحن عبد اهلل الدوري،  -3
 .87، ص.، مرجع سبق ذكرهسبحي فتحي حممد الطاين -4
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 ها عند رفع أو زيادة رأس ماهلا املمتلك و هي كاآليت:يو من أبرز الفوائد اليت ميكن البنوك أن جتن

 املفروضة على البنوك العاملية؛  بةتعزيز رأس املال تلك البنوك حبيث تكون مالئمة مع نس -

وفرت اإلغراءات املالية متكني البنوك من تفعيل مواردها البشرية احلالية، و استقطاب الكفاءات املصرفية إذا ت -
 املناسبة؛ 

من زيادة انتشارها يف البلد خالل زيادة عدة فروع لتلك البنوك و اليت تعزز من قدرهتا على استقطاب  متكينها -
 1؛ الودائع و إعطاء التسهيالت

يالت املطلوبة للمؤسسات أو اجملموعات التجارية أو الصناعية الكبرية خصوصا أن متكني البنوك من توفري التسه -
 ؛سموح إعطائها يرتبط ارتباطا مباشرا حبجم األموال اخلاص بكل بنكاحلد األقصى ملبلغ التسهيالت امل

لبنوك متكني البنوك الكبرية من استعمال التكنولوجيا احلديثة مما يسهل منافسة البنوك األجنبية الكبرية أو ا -
 املشرتكة احلاملة يف البلد؛

 تداو خاصة يف حقل تعزيز اإلعتمااملية تعزيز قدرة البنوك على احلصول على تسهيالت كبرية من البنوك الع -
 . 2املفتوحة املستندية

  نسب الملكية:5.1

 وهي كمايلي 3تقيس هذه النسب مدى مسامهة أموال املسامهني ) مصادر التمويل الداخلية( يف متويل األصول. 

إليه البنك  : تشري هذه النسبة إىل املدى الذي ذهبالموجودات إجمالي  علىنسبة رأس المال الممتلك -أ
 4يف االعتماد على رأس املال املمتلك يف متويل املوجودات و حتسب هذه النسبة على النحو التايل:

 رأس المال الممتلك / إجمالي الموجودات =  الموجودات إجمالي علىنسبة رأس المال الممتلك 

                                                           
دراسة مقارنة بني مصريف األردين  ، أثر رأس المال الممتلك في المخاطرة المصرفية،بالل نوري سعيد الكوري، عبد احلسني حاسم حممد -1

 . 279، ص.2011، العراق، 17، العدد 6لكوييت و الراجحي لالستثمار، جملة الدراسات احملاسبة و املالية، جامعة بغداد، اجمللد ا
 رأس المال الممتلك و الودائع و دورها في تحديد السياسة االفتراضيةميثاق هاتف عبد السادة الفتالوي، بالل نوري سعيد الكروي،  -2

، 2010العراق،  ، 10 ، العدد 1، دراسة مقارنة بني مصريف األردين الكوييت و الراجحي لالستثمار، جملة جامعة أهل البيت، اجمللد ، للمصرف
 .1ص.

 ، تقييم األداء المالي للمصارف اإلسالمية  مقارنة مع المصارف التقليدية  العاملة فييونس هاين صاحل عبد الغين، حممد حممود بين  عيسى   -3
  .  7ص. 2013، األردن،1، العدد13، جملة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية، اجمللد األردن  في ظل األزمة المالية العالمية

 .123ص. مرجع سبق ذكره،زياد جنم عبد، رائد عبد اخلالق العبدي،  -4
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و على الرغم من أن نسبة رأس املال املمتلك إىل جمموع املوجودات تعد من بني النسب التقليدية اليت ينظر إليها  
البنك املركزي بشيء من االهتمام عند قياس مدى كفاية رأس املال املمتلك إال أهنا تعاين من بعض العيوب من 

هو ما للمودعني، و  أفضل ذه النسبة يعين حتقيق محاية فزيادة هضها مع مصاحل املالك )املسامهني(، أمهها تعار 
أهنا تؤدي يف الوقت نفسه إىل إحداث اخنفاض يف معدل العائد على رأس املال إال  إليه البنك املركزي يهدف 

 1املمتلك مما يلحق به الضرر للمسامهني.

املوجودات إىل نوعني يتمثل : ميكن تصنيف الموجودات ذات المخاطر علىنسبة رأس المال الممتلك -ب
األول يف املوجودات عدمية املخاطر كالسندات احلكومية و النقدية لدى البنك املركزي و النقد يف الصندوق، أما 
النوع الثاين فهو املوجودات ذات املخاطر و تتمثل املوجودات اليت يتوقع أن تتعرض إىل خماطر معينة، و عموما 

دى قدرة و كفاءة رأس املال املمتلك يف مواجهة اخلسائر احملتملة يف املوجودات ذات فان هذا املؤشر يعاين من م
 2املخاطر، و ميكن التعبري عن هذه النسبة بالصيغة التالية:

 ذات المخاطر رأس المال الممتلك / الموجودات

ح هذه النسبة تقيس مدى احلماية اليت تقدمها حقوق امللكية ملواجهة اخلسائر الرأمسالية اليت قد اضكما هو و     
حتصيل أحد القروض اليت سبق يتعرض هلا البنك إذا ما اخنفضت القيمة السوقية لألوراق املالية، أو ما إذا فشل يف 

 ال تقل نسبة حقوقبأن بازل الدولية تقتضي أن قدمها ألحد العمالء، و مما يذكر يف هذا الصدد أنه وفق للجنة 
 .%8امللكية إىل األصول اخلطرة عن 

تعترب هذه النسبة قياسا هلامش األمان يف مواجهة خماطر  القروض: على إجمالينسبة رأس المال الممتلك -ج
 :الفشل يف اسرتداد جزء من األموال املستثمرة يف القروض يتم حساب هذه النسبة بالصيغة التالية

 رأس المال الممتلك / إجمالي القروض

هبا و يعاب على هذه النسبة جتاهلها حلقيقة أن بعض القروض ليست يف حاجة إىل هامش أمان و يقصد    
و بذلك عيين ، لذا قد يكون من األفضل إجياد هامش أمان للقروض اليت ال تتمتع بضمان القروض بضمان عيين

 تظهر النسبة السابقة على النحو اآليت:    

 3رأس المال الممتلك / مجموع القروض دون ضمان عيني                        

                                                           
 .119، ص.مرجع سبق ذكرهرضا صاحب أبو محد،  -1
 .86ص. مرجع سبق ذكره،، فالح حسني عداي السيسي -2
 .125، ص. مرجع سبق ذكرهزياد جنم عبد، رائد عبد اخلالق عبدي، -3
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: يستدل من هذا املؤشر على مدى كفاية رأس املال املمتلك يف نسبة رأس مال الممتلك مجموع الودائع-د
 مواجهة السحوبات املفاجئة احملتملة من الودائع و ميكن التعبري عن هذه النسبة بالصيغة التالية: 

 1رأس مال الممتلك /  مجموع الودائع                                      

تقيس نسبة رأس املال املمتلك إىل استثمار األوراق املالية  راق المالية:نسبة رأس الممتلك إلى استثمار األو -ه
 هامش األمان يف مواجهة خماطر اخنفاض القيمة السوقية لألوراق املالية و يتم حساهبا على النحو اآليت:

 2رأس المال الممتلك / مجموع االستثمارات في األوراق المالية                    

غالبا : متثل االلتزامات العرضية جمموعة احلسابات خارج امليزانية العمومية للبنوك، و العرضية االلتزاماتمعدل -و

 العالقة التالية:ما متثل مبالغ االعتمادات املستدينة و حيسب هذا املعدل من 

 العرضية االلتزاماترأس المال الممتلك / ات العرضية =    االلتزام علىرأس المال الممتلك 

 يعكس اخنفاض هذا املؤشر مؤشرا اجيابيا على قدرة البنك من الوفاء بالتزاماته العرضية أي تلك االلتزامات      
 3يف بعض األحيان من متغريات غري حمسوبة أو غري مستمرة. النامجة 

 المصادر الخارجية: -2

 4البنك و القيام بوظائفه املختلفة.توفر هذه املصادر اجلانب األكرب من األموال الالزمة لتشغيل 

 الودائع:1.2

 مفهوم الودائع و طبيعتها:1.1.2

نمية املوارد املالية، تعد الودائع الشريان احليوي الذي ميد البنك بأموال استثماراته املختلفة و املصدر الرئيسي لت     
البنوك خالل السنوات القليلة املنصرمة يف استعمال سياسة التسويق املصريف الستقطاب الودائع بشىت  لذلك برعت

، و ميكن تعريف الوديعة على أهنا اتفاق يدفع مبقتضاه املودع مبلغا من النقود 5الطرق لشدة املنافسة ما بني البنوك

                                                           
 .36، ص.مرجع سبق ذكرهسرين مسح أبو رمحة،  -1
 .121. ، صمرجع سبق ذكرهرضا صاحب أبو محد، -2
 .87-86 ص ص. مرجع سبق ذكره،فالح حسن عداي السيسي،  -3
 .167، .مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  -4
 .138ص.  مرجع سبق ذكره،عبد السادة الفتالوي، بالل نوري سعيد الكروي، هاتف ميثاق  -5
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غ للمودع عند الطلب أو حينما حيل أجله، كما يلزم وسيلة من وسائل الدفع، يلتزم مبقتضاه البنك برد هذا املبل
 .1بدفع فوائد على قيمة الوديعة

كما تعرف الوديعة يف املفهوم التقليدي بأهنا كل األموال اليت يتلقاها البنك مع التزامه بإرجاعها إىل أصحاهبا       
 .2عند طلبها أو حسب االتفاق بينه و بني صاحب املال

ا مبالغ مالية مقيدة يف دفاتر البنوك التجارية وتكون إما بالعمالت احمللية أو األجنبية كما تعرف أيضا على أهن
 3يتعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل البنك.

كما ميكن تعريف الوديعة بأهنا:التزام بنك من البنوك بدفع مبلغ معني من النقود القانونية للمودع أو لشخص      
نوع الوديعة فالدين هو مبلغ من  وأي كانة معينة حتدد باتفاق بني املودع و البنك، حيدده عند الطلب أو بعد فرت 

 . 4مبالغ من النقود القانونية و الدائن صاحب الوديعة و املدين هو البنك

إال أن البنوك التجارية هلا مربراهتا املنطقية و االقتصادية  و هناك اسرتاتيجيات عديدة لتنمية املوارد املالية للبنوك    
 يف تنمية هذه املوارد و من أبرز هذه املربرات:يف  تقبل الودائع على غريها 

أن تكلفة الودائع أقل بكثري من رأس املال و األرباح احملتجزة، أي أن تكلفة االقرتاض تفوق تكلفة الودائع ألن  -
 و الضمين تعرضون ملخاطر اكرب و بعبارة أخرى تكلفة الودائع تتمثل يف معدل الفائدة الصريحاملقرتضني عادة ما ي

الذي يدفعه البنك للمودعني، بينما تكلفة رأس املال و األرباح احملتجزة تتمثل يف الفائدة الذي ميكن للمستثمرين 
عليها  املخاطرة اليت تنطويدرجة ى نفس استثمارية بديلة تنطوي عل و أهنم استثمروا أمواهلم يف احلصول عليه ل

 .  5االستثمار يف صناعة البنك

إن رأس املال و االحتياطات و االقرتاض ال متثل مصادر خصبة و حيوية ميكن للبنك االعتماد عليها يف تدعيم  -
إصدار األسهم قد ال ، عالوة أن فكرة تنمية املوارد املالية ب6و تطوير طاقاته و إمكاناته االستثمارية و التمويلية

                                                           
 .307، ص.2006، العراق، 11جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد  تحليل الودائع المصرفية نموذج مقترح،عبد السالم لفتة سعيد،  -1
، عامل الكتب احلديث البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية، دراسة مقارنة من حيث المفاهيم و اإلرادات و التكلفةالتمويل في شوقي بورقبة،  -2

 .63، ص.2013، األردن، 1للنشر و التوزيع، ط
، 2009 مصر مؤسسة الثقافة اجلامعية االسكندرية، مخاطر صيغ التمويل في البنوك االسالمية و البنوك الكالسيكية،حسني بلعجوز،  -3

 .69ص.
 .113، ص. ، مرجع سبق ذكرهحسني حممد مسحان، إمساعيل يونس يامن -4
 . 138، ص.مرجع سبق ذكرهميثاق هاتف عبد السادة الفتالوي، بالل نوري سعيد الكروي،  -5
 .344، ص.2009، ، عمان1دار صفا للنشر و التوزيع، ط إدارة المصارف الواقع و التطبيقات العملية،صادق راشد الشمري،  -6
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، كما مبواقعهم التصويتيةتكون مقبولة من قبل محلة األسهم القدامى ألنه يقلص من حجم الفائدة و يلحق ضررا 
 .1أن الكثري من البنوك ال حتبذ احتجاز األرباح باعتبار األرباح املوزعة تعترب مؤشرا على جناح البنك

 أنواع الودائع:  2.2.2

 الودائع لدى البنوك التجارية أمهها:توجد عدة أنواع من 

 الودائع تحت الطلب: 1.2.2.2

ا من قبل فوري للنقد من خالل سحب شيك عليهكن حتويلها بشكل و هي حقوق على البنك التجاري مي   
املودعني، و ألن السحب عليها ميكن أن جيري يف أي وقت تلجأ البنوك إىل االحتفاظ مبوجودات على درجة كبرية 

 .2سيولة ميكن حتويلها إىل نقد عند الضرورة ملواجهة سحوبات املودعنيمن ال

كما ال ميكن ألصحاب هذا النوع من الودائع االستفادة من فوائد و هو ال يستطيعون أن يفرضوا ذلك على     
القروض و ال استعمال هذه الودائع يف منح إمكانه للوديعة، على الرغم من أن البنك باجلارية  البنوك نظرا لطبيعة 

مراعاة إعطاء ح شيء مينعه من ذلك سوى ما يتوقعه من عمليات السحب، و هناك من األنظمة املالية ما مين
فوائد على هذه الودائع، و يسمح مثل هذا األمر للبنوك باستعمال موارد مالية غري مكلفة، األمر الذي يسمح 

 3بالتوسع يف القرض نظرا لتكلفته املنخفضة نسبيا.

 الودائع الثابثة :2.2.2.2

و هي الودائع اليت يتم دفعها للعميل املودع بني فرتة حمددة من إيداعها أو بعد مدة من اإلشعار املقدم للبنك     
 لسحبها و هي:

 ودائع ألجل.-أ

 4ودائع حتت إشعار )إخطار(.-ب

متثل الودائع ألجل تلك األموال اليت يرغب األفراد واهليئات اخلاصة و العامة يف إيداعها يف  الودائع ألجل:-أ
يوم أو ثالثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة( ال جيوز السحب منها جزئيا أو كليا قبل  15البنوك ملدة حمددة مقدما  )

                                                           
 .138، ص.مرجع سبق ذكرهميثاق هاتف عبد السادة الفتالوي، بالل نوري سعيد الكروي،  -1
، 2004، األردن، 1، دار احلامد للنشر و التوزيع، طاألسواق الماليةالنقود و المصارف و عبد املنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى،  -2

 .140ص.
 .26، ص.2005، اجلزائر، 1، ديوان املطبوعات اجلامعية، طالبنوكتقنيات  الطاهر لطرش، -3
 .85، ص.2006، عمان، 1، دار وائل للنشر، طإدارة العمليات المصرفية المحلية و الدوليةخالد أمني عبد اهلل، إمساعيل إبراهيم الطراد،  -4
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ائع ألهنا ال تتطلب منه االحتفاظ بقدر كبري ، لذلك البنك يقبل هذا النوع من الود1انقضاء األجل احملدد إليداعها
من السيولة النقدية، مما يتيح الفرصة للبنوك الستثمار هذه األموال بعائد استثمار مرتفع ميكن للبنك من دفع 

 . 2فوائد معقولة تتزايد بتزايد فرتة بقاء الوديعة بالبنك

بها يستطيع سحبها قبل تاريخ استحقاقها و و هي ودائع مربوطة بزمن معني، إال أن صاح الودائع إلشعار:-ب
، و ال 3دون خسارة الفائدة عليها، بشرط إبالغ البنك و بفرتة كافية )يكون اتفاق بني العميل و املصرف عليها(

يوما، و بذلك يتاح للبنك فرصة إلمكانية توفري سيولة لتلبية طلب العميل  15جيوز أن تقل مدة اإلخطار عن 
قابل يدفع البنك فائدة ، و بامل4اإلخطار عنه إىل حساب حتت الطلب حيول املبلغ سبق خطار بعد انتهاء مدة اإل

على هذه الودائع قد تكون معدالهتا أقل أو مساوية على الفوائد على الودائع ألجل، و مما تتميز به هذه الودائع 
تلك اليت ينبغي االحتفاظ هبا مقابل بالنسبة للبنك يف أنه حيتفظ مقابلها بنسبة من االحتياطي النقدي أقل من 

 . 5الودائع اجلارية، و بالتايل هذه الودائع تعطي مرونة للبنك يف توظيف أمواله

إن فكرة حسابات التوفري نشأت جلذب صغار املدخرين و هي تتمثل يف ادخارات  ودائع التوفير:3.2.2.2
توفري، أما الفائدة اليت تدفع على هذا النوع من يدفعها أصحاهبا حلني احلاجة إليها لدى البنوك أو صناديق ال

، ويزود صاحب احلساب بدفرت اآلجلة الودائع حلسابات احلسابات فيكون سعرا قريبا من سعر الفوائد اليت تدفع 
يومية فيه قيد قيمة اإليداع أو السحب من احلساب و الرصيد و التاريخ الذي مت فيه السحب أو اإليداع، حترم 

يف بعض الدول فتح حسابات توفري ملؤسسات األعمال، بينما متنح تشريعات أخرى حد أقصى التشريعات 
للمبالغ اليت ميكن للمؤسسة إيداعها يف ذلك احلساب، و حتتسب فوائد التوفري عادة يف هناية السنة على أساس 

 .6الرصيد الشهري األدىن لكل شهر من أشهر السنة بسعر فائدة حمدود

إىل تشجيع هذه الودائع بشكل كبري، ألهنا تتمتع مبيزة االستقرار و باملقابل ال يتقاضى املودعني  هتدف البنوك    
 حلوافزعليها فائدة كبرية، و لذلك تشتد املنافسة بني البنوك على جذب صغار املودعني لديهم من خالل منحهم ا

 .7العديدة

و  ائتمانيةو إمنا هي ناشئة عن فتح حسابات هي ليست نتيجة إيداع حقيقي  الودائع االئتمانية:4.2.2.2
أصحاب الشيكات احتمال من جانب األفراد و املؤسسات للقيام بنشاطهم االقتصادي و  االئتماناستخدام هذا 

                                                           
 .309-110ص ص.مرجع سبق ذكره، عبد السالم لفتة سعيد،  -1
 . 56، ص.2008املكتبة العصرية، مصر،  المعامالت المصرفية، المحاسبة و االستثمار و تحليل القوائم المالية،يح باسلي، مكرم عبد املس -2
 .105ص. مرجع سبق ذكره،أكرم حداد،مشهور هذلول،  -3
 .108، ص.2008الدار اجلامعية، مصر،  األسواق و المؤسسات المالية،عبد الغفار حنفي، رمسية زكي قرياقص،  -4
 .110، ص.مرجع سبق ذكرهعبد السالم لفتة سعيد،  -5
 .109، ص.المرجع السابق -6
 .165ص.  مرجع سبق ذكره،أكرم حداد، مشهور هذلول،  -7
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، فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقية بتحرير شيك لفائدة 1ملطالبة بسداد قيمتهاااملسحوبة على هذه احلسابات 
ا يهذا الشخص بسحب فعلي للنقود، فان البنك يقوم بتسجيل هذه العمليات حماسبشخص ما دون أن يقوم 

جيعل حساب املسحوب عليه مدينا و حساب املستفيد دائنا، إن هذا التحويل بني احلسابني يعترب بالنسبة للبنك 
االئتمانية و هي  وديعة ليست فعلية، و لكنها تسمح بالتوسع يف القرض دون أن يدفع نقود حقيقية، إذن فالودائع

 .  2عبارة عن ودائع كتابية تزيد كلما قلت األموال املسحوبة فعال من البنك أو تنقص مع زيادهتا

أهم مصادر األموال للبنوك التجارية يف الوقت من البنوك  تعترب القروض املصرفية بني  القروض المصرفية:3.2
التقليدي من بنوك أخرى سواء أكانت حملية أو أجنبية و  ،و تتمثل يف القروض اليت يتحصل عليها البنك3املعاصر

 . 4قد تكون يف بعض احلاالت البنك املقرض هو البنك املركزي

ميثل االقرتاض من البنوك التجارية أحد أهم املصادر اليت يعتمد عليها البنك  االقتراض من البنوك التجارية:-أ
التجاري عندما حيتاج إىل أموال التوظيف، أو يواجه عجز يف السيولة و هو يعترب اقرتاض قصري األجل و يأخذ 

هذه الطريقة ال ينظر ، إال أن 5صورا أمهها: فائض االحتياطي اإللزامي شهادات اإليداع و اتفاقيات إعادة الشراء
إليها بعني االرتياح نظرا ملا تعطيه هذه الطريقة من ضعف مايل للبنك املقرتض،إضافة إىل أن املصدر غري مضمون 
نسبيا نظرا ألن ظروف البنوك متشاهبة نوعا ما، مما جيعل مجيع البنوك حتتاج إىل أمواهلا األمر الذي جيعلها غري 

 . 6ك أخريا إىل البنك املركزيمستعدة إلقراضها، فتلجأ البنو 

إحدى الوظائف البنك املركزي األساسية هي امللجأ األخري لإلقراض و هذه  االقتراض من البنك المركزي:-ب
الوظيفة تفرض على البنك املركزي تقدمي التمويل إما بصورة مباشرة للبنوك التجارية من خالل القروض أو توفري 

 7األوراق التجارية لديها. السيولة هلا من خالل إعادة خصم

 :البنوك، فيقدم هلا قروضا ملساعدهتا على تلبية  يعمل البنك املركزي كبنك تقديم القروض و السلف
حاجاهتا، و التسهيالت اليت يعطيها البنك املركزي للبنوك يف حالة اقرتاضها منه تفوق معدل الفائدة 

                                                           
 .109، ص.1999، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر، النقود و البنوك و االئتمانمصطفى رشدي شحة،  -1
 .28، اجلزائر، ص.2005، 4املطبوعات اجلامعية، ط، ديوان تقنيات البنوكطاهر لطرش،  -2
 .109، ص.مرجع سبق ذكرهمصطفى رشدي شحة،  -3
 .64، ص.مرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة،  -4
ادية، ، مذكرة دكتوراه يف العلوم االقتصإدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل، دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائريةحياة جنار،  -5

 .26، ص.2013جامعة فرحات عباس، سطيف، اجلزائر، 
 .32ص. مرجع سبق ذكره،سرين مسيح أبو رمحة،  -6
 .166-165، ص ص.مرجع سبق ذكرهأكرم حداد، مشهور مذلول،  -7
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وض ليشجع البنوك على االقرتاض لتمويل النشاطات الذي يتقاضاه، و ذلك ألنه غالبا ما مينح هذه القر 
 . 1اليت يرغب يف تشجيعها

 :أن جتمدختصم البنوك التجارية عادة أوراقا و سندات مالية للمتعاملني و بدال من  إعادة الخصم 
قيمتها حلني استحقاقها تعيد خصمها لدى البنك املركزي، و تدفع له باملقابل معدل اخلصم الذي 

نك املركزي، و تربح الفرق بني املعدلني: معدل اخلصم الذي يتقاضاه من مالك الورقة يتقاضاه الب
أن معدل إعادة اخلصم  تدفعه للبنك املركزي، و من هنا يتضحاألصلي، و معدل إعادة اخلصم الذي 

ظ يكون أقل من معدل اخلصم، و يفضل البنك يف األحوال العادية و عند توفر النقود يف خزائنه أن حيتف
 . 2هبذه األوراق حلني استحقاقها

يعترب هذا النوع من االقرتاض طويل األجل يلجأ إليه البنك لغرض تدعيم  االقتراض من سوق رأس المال:-ج 
رأس ماله و زيادة طاقته االستثمارية، كما تعترب هذه القروض محاية للمودعني من املخاطر اليت يتعرض هلا البنك 

الل اقرتاض التجاري، و يتمثل هذا النوع من االقرتاض، إما يف إصدار البنك سندات طويلة األجل، أو من خ
مباشر من البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى غري البنك املركزي و البنوك التجارية، و يف كلتا احلالتني يدفع البنك 

 .3فائدة على هذه األموال حسب آجال استحقاقها

فان  و يتميز االقرتاض من سوق رأس املال عن الودائع، بكونه ال خيضع ملتطلبات االحتياطي القانوين و كذلك   
أما أقساط تسديد القرض مع الفوائد املرتتبة عليه فهي ، رصيد القرض غالبا ما يظل ثابتا طوال فرتة االقرتاض 

، و على الرغم من املزايا فان إدارهتامعروفة مقدما سواءا من حيث القيمة أو التوقيت مما يعين اخنفاض تكلفة 
متثل مصدرا خصبا الحتياطات البنوك، إذ يصعب على  لقروض طويلة األجل بعض العيوب من أمهها: أهنا الل

 4البنوك الصغرية احلصول عليها بشروط مالئمة، كما قد تضع التشريعات املالية حد أقصى هلا.

 

 

 
                                                           

 .32، ص.مرجع سبق ذكرهسرين مسيح ابو رمحة،  -1
 .50-49، ص ص.مرجع سبق ذكرهحممد عبد الفتاح الصريف،  -2
 .27-26، ص ص.مرجع سبق ذكرهار، حياة جن -3
 .85، ص.مرجع سبق ذكرهرضا صاحب ابو محد،  -4
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 مصادر تمويل أخرى:4.2

 .1و هي التأمينات اليت يصنعها األفراد ف البنوك مثل التأمينات االعتمادات املستندية التأمينات المختلفة: -أ(

يتميز هذا املصدر إضافة إىل انه مصدر أموال غري ثابت، فانه يشكل  أرصدة و صكوك مستحقة الدفع: -ب(
 .2نسبة متتالية من جمموع متويل األصول

تقيس هذه النسب مدى اعتماد املؤسسة على الدين يف متويل استثماراهتا باملقارنة بالتمويل  نسب المديونية:5.2
و  3املقدم من املالكني، و تسمى أيضا رافعة التمويل ألهنا تقيس نسب استخدام الدين يف شكل متويل املؤسسة

 من أهم هذه النسب:

االقرتاض بقسمة إمجايل الديون على إمجايل نسبة : يتم احتساب إجمالي الموجودات علىاالقتراض  نسبة-أ
املوجودات و تشمل هنا إمجايل الديون كافة أنواع الديون سواء قصرية أو طويلة األجل، لذا فان هذا املعدل يعطي 

 مؤشرا للمدى الذي وصل إليه البنك يف متويل موجوداته من أموال االقرتاض أو أموال الغري.

يادة درجة املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا املؤسسات املقرضة و كذلك مالك البنك ارتفاع هذا املؤشر يشري إىل ز 
 و ميكن التعبري عن هذا املعدل باستخدام املعادلة التالية: 

 . 4: إجمالي الديون /  إجمالي الموجوداتعلى إجمالي الموجودات االقتراضنسبة 

يؤدي ارتفاع نسبة االقرتاض إىل حقوق امللكية إىل ارتفاع الفوائد  حقوق الملكية: علىنسبة االقتراض -ب
املدفوعة عن األموال املقرتضة و من مث زيادة التكاليف الثابتة، لذا يفضل املقرضون أن تكون نسبة مقبولة، و ذلك  

، و 5ائر جسيمةكون ارتفاعها يؤدي إىل خماطر عدم إيفاء بااللتزامات الدفع عند تصفية البنك يف حالة حتقق خس
تزيد أيضا خماطر املستثمرين ألن عدم القدرة على خدمة الدين قد يؤدي إىل اإلفالس، و يعترب اخنفاض هذه 

، 6النسبة بشكل عام عن محاية أفضل للدائنني، و يعرب أيضا عن وجود قدرة كامنة على االقرتاض لدى املؤسسة
 يتم حساب هذه النسبة باملعادلة التالية:

 7القروض / إجمالي حقوق الملكية  إجماليحقوق الملكية =       على االقتراضنسبة 

                                                           
 .51، ص.مرجع سبق ذكرهحممد عبد الفتاح الصريف،  -1
 .86، ص.، مرجع سبق ذكرهرضا صاحب أبو محد -2
 .37ص. مرجع سبق ذكره،عمار أكرم عمر الطويل،  -3
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 .354، ص.2006، العراق، 1الكلية اإلسالمية اجلامعة، العدد
 .94، ص.مرجع سبق ذكرهعالء فرحان طالب، إميان شيخان املشهداين،  -5
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املوجودات الثابتة على  صايف: يقيس معدل تغطية املوجودات مدى قدرة معدل تغطية الموجودات الثابتة -ج
تغطية الديون متوسطة و طويلة األجل، فكلما كان هذا املعدل مرتفع كلما كان البنك يف وضع جيد و مركزه املايل 

 متني و يستخرج هذا املعدل على النحو التايل: 

 1معدل تغطية الموجودات الثابتة = صافي الموجودات الثابتة / الديون متوسطة و طويلة األجل

 لمبحث الثالث: النظريات المفسرة للهيكل المالي:ا

 باختيارأجل التعمق أكثر يف موضوع اهليكل املايل سنتطرق يف هذا املبحث إىل األسس النظرية اخلاصة  من
  البحث عن  يف املؤسسات من خالل النظريات اليت كان جل اهتمامها حول أمثلية اهليكل املايل أياهليكل املايل 

 املايل األمثل.اهليكل 

 :الكفاءة التامة للسوقهيكل المالي في ظل فرضيات نظريات ال: األولالمطلب 

املايل يف ظل فضيات الكفاءة التامة للسوق أي متاثل اهليكل يف هذا املطلب سنتطرق إىل املقاربات النظرية حول 
 املعلومات:

ر الرفع الذي تتميز به ثحسب هذه النظرية فانه يفضل االستعمال اجملدي أل نظرية الربح الصافي: -(1
، حيث تكلفة رأس املال تنخفض كلما 2تكلفة متويلها تدنئة االستدانة، و الذي من خالله تستطيع املؤسسة

ة، و كلما  زادت قيمة االستدانة و اخنفضت قيمة األموال اخلاصة، أي كلما زادت نسبة الديون إىل األموال اخلاص
يف ظل هذه النظرية هو  مايل للمؤسسة رتفاع قيمة املؤسسة، فأفضل هيكلكان اخنفاض تكلفة رأس املال يعين ا

 : 4، و تقوم هذه النظرية على الفرضيات التالية3ضمن أكرب نسبة ممكنة من الديونتالذي ي ذلك اهليكل

يف استخدام االفرتاض ال يغري من إدارة املستثمرين للمخاطر، و نتيجة لذلك تكلفة األموال اخلاصة و  الزيادة -
 تغري بتغري نسبة الرافعة املالية؛تكلفة االستدانة ثابتة، و ال ت

                                                           
، 2000-1996دراسة مستوى كفاءة رأس المال الممتلك في مصرف الشرق األوسط العراقي و ديونه للفترة رضا صاحب ابو محد،  -1

 .356مرجع سبق ذكره، ص.
 .386، ص.2011دار وائل للنشر، األردن،  ،2، ط1ج التسير المالي )اإلدارة المالية(،الياس بن الساسي، يوسف قريبشي،  -2
 .394، ص. المرجع السابق -3
، 2002الدار اجلامعية االسكندرية، مصر،  االدارة المالية، مدخل قيمة المؤسسة و اتخاذ القرارات،حممد صاحل احلناوي، جالل ابراهيم العبد،  -4

 .316ص.
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على ما تبقى من فائض النشاط، فمن املتوقع أن تزداد درجة املخاطر اليت  حيصلون نظرا لكون املسامهني -
، و نتيجة لذلك فان معدل املردودية املطلوب من قبل ض هلا  املقرضني ر ضون هلا أكثر من تلك اليت يتعتعر ي

و تكلفة األموال  kdاملسامهني يكون أكرب من معدل الفائدة على االقرتاض، و ميكن متثيل سلوك تكلفة االستدانة 
وفق نظرية  بين االستدانة و تكلفة األموال: العالقة (2-1 )الشكل رقم وفقا هلذه النظرية يف kcpاخلاصة 

 . الربح الصافي

 

 

  

 

 

 

 نسبة االستدانة إلى األموال الخاصة

 .431.المصدر: محمد الحناوي، جالل العبد، المرجع السابق، ص

و يأخذ على هذه النظرية نقطة ضعف أساسية و هي أهنا تقوم على افرتاض عدم وجود تكلفة اإلفالس، كما     
اليت كان من املفرتض أن تؤدي إىل ارتفاع  بأثر الرافعة املالية يعاب عليها أيضا جتاهلهما للمخاطر املالية املرتبطة 

تكلفة األموال اخلاصة نتيجة لتعرض مردودية السهم ) املدردودية املالية( لتقلبات أكرب مع زيادة نسبة االستدانة و 
  .1حيدث هذا حىت يف ظل افرتاض عدم وجود تكلفة اإلفالس

دخل صايف ربح العمليات أن تكلفة االستدانة ثابتة ال تتغري مع يفرتض م مدخل صافي ربح العمليات: -(2
اطر املالية، كما تغري نسبة االقرتاض، أما تكلفة األموال اخلاصة فرتتفع مع كل زيادة يف نسبة االستدانة بسبب املخ

زيادة نسبة زيادة تكلفة رأس املال بسبب الزيادة يف تكلفة األموال اخلاصة اليت تنجم عن يفرتض هذا املدخل 
االستدانة، و مبا أن الزيادة يف تكلفة األموال اخلاصة سيعوضها اخنفاض بنفس القيمة يف تكلفة االستدانة الناتج 

                                                           
 .340ص. ،مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -1
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عن زيادة االعتماد على القروض أي نتيجة لزيادة االعتماد على مصادر متويل ذات تكلفة منخفضة نسبيا و هلذا 
 .1مهما تغريت نسبة االقرتاض فمن املتوقع أن تظل تكلفة رأس املال ثابتة

 وفق مدخل صافي ربح العمليات العالقة بين تكلفة رأس المال و نسبة االستدانة: (3-1لشكل رقم )ا 

 

 التكلفة 

 

 

   

 

 نسبة االستدانة إلى األموال الخاصة

 .104.صمرجع سبق ذكره،المصدر: منير ابراهيم هندي، الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات ، 

 

يشري هذا املدخل إىل وجود هيكل مايل أمثل من خالل املزج األمثل من الديون و المدخل التقليدي:  -(3
 .   2الذي يؤدي ختفيض تكلفة رأس املال إىل أدىن حد هلا و رفع قيمة املؤسسة إىل أقصى حد ،حقوق املسامهني

املال تنخفض تدرجييا مع زيادة األموال املقرتضة حيث يقوم هبذا املدخل التقليدي على فكرة أن تكلفة رأس     
و يطلق على  ،إىل أن تصل نسبة االستدانة إىل األموال اخلاصة إىل حد معني مث بعدها ترتفع تكلفة رأس املال

                                                           
 .100، ص. مرجع سبق ذكره، الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركاتمنري ابراهيم هندي،  -1

2
 - Wesley Naidu, the implications of capital structure theory end regulation for the south   African 

banking institutions, majister commercial, financia l management sciences, university of pretoria, South 
african , 2011, p.10 
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( 4-1تايل رقم )و الشكل ال، 1املال بنسبة االستدانة املثالية اليت يتحول عندها اجتاه تكلفة رأس نسبة االستدانة
 :ذلك يوضح

 وفق المدخل التقليدي وتكلفة  األموالنسبة االستدانة  بين عالقةال(  4-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .384 .المصدر: محمد الحناوي، جالل العبد، مرجع سبق ذكره، ص

قبل هذه النقطة تكون تكلفة رأس املال يف  ، متثل نسبة االستدانة املثلى OPTيتضح من هذا الشكل أعاله    
اخنفاض تكلفة االستدانة مقارنة بتكلفة األموال اخلاصة، و مع جتاوز مليزة اخنفاض مع زيادة نسبة االستدانة نظرا 

و األموال اخلاصة، و  Kdاالستدانة للنسبة املقبولة تتزايد املخاطر املالية و ينعكس أثرها على تكلفة االستدانة 
 .2اليت حتصل عليها املؤسسة من االعتماد على االستدانة كمصدر رخيص التكلفة امليزة لضياع ذلك 

بدأت النظرية احلديثة للهيكل املايل مع أحباث :Modigiliani et Miller 1958نظرية  -(4
يف ل هلما يف وضع األساس النظري للهيكل املايل ضحيث يرجع الف، Modigiliani et Millerاالقتصاديان

،حيث قدم هبذا الباحثان حتليال منطقيا على 3و قد اتبع العديد من االقتصاديني بعدمها نفس املسار ،املؤسسات

                                                           

.105، ص.مرجع سبق ذكرهالفكر  احلديث يف هيكل متويل الشركات،  منري إبراهيم هندي ،- 1 
 .332، ص.المرجع السابقحممد احلناوي، جالل العبد،   -2

3
-Milton Harris, ArturRaviv , The theory of capital structure, The journal of finance American fiance 

Association, N1,USA, 1991,p .297.  
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أسهم أو االقرتاض و لذلك  بإصدارأن قيمة املؤسسة ال تتأثر بنمط التمويل سواء كان من خالل رفع رأس املال 
 .1أمثليطلق غالبا على هذه النظرية نظرية عدم وجود هيكل مايل 

 و يقوم هذا التحليل على جمموعة من االفرتاضات منها: الفرضيات: 1.4

 ؛متاثل املعلومات يف السوق املايل )املستثمرين و املؤسسات لديهم نفس املعلومات( -

 ؛عدم وجود ضرائب -

 ؛عدم وجود تكاليف اإلفالس -

 ؛2املستثمرينالتكافؤ يف تكاليف االقرتاض بالنسبة لكل املؤسسات و  -

 ؛ميكن لألشخاص و املؤسسات اإلقراض و االقرتاض دون حدود و معدل بدون خطر -

 ؛3يكل املايلاهلتوزع املؤسسات كل أرباحها و ذلك هبدف جتنب التفاعل بني سياسة توزيع األرباح و  -

 ؛رشيد املستثمر -

مي اليها النشاط، و أن كل مؤسسة املؤسسة ميكن وضعها يف جمموعات على أساس درجة املخاطر اليت ينت -
 .4داخل اجملموعة تتعرض لنفس الدرجة من املخاطر

 اقرتاحني:إىل نظريته  M&Mيقسم االقتراحات:  2.4

للمؤسسة تتوقف فقط على قدرة يف ظل هذا االقرتاح فان القيمة السوقية  :Proposition Iاالقتراح األول: 
بأن التغريات يف M&M، فوفقا ل  5على توليد األرباح بغض النظر عن الكيفية اليت يتم توزيع تلك األرباح أصوهلا 

و بالتايل فان القيمة السوقية مستقلة على اهليكل املايل مما يدل لمؤسسة ال تؤثر على قيمة املؤسسة، اهليكل املايل ل

                                                           
1
-Nirajini,A, Priya,KB, Impact of capital structure of financial performance of the listed trading companies  

in Srilanka, International  journal of science end research publication, N5, SRI LANKA, May2013,p.2. 
2
-Sritharan ,Vinasithamby, Determinants of capital structure –Astudy of listed banks finance end insurance 

companies in colombo stock exchange in srilanka, international journal of economics end menagement, ,vol 
ll ,lssue 10, oct2014 ,united kingdom, p .4. 

، ورقلة، 4، جملة الباحث، العدد تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي  اإلسهامات النظرية األساسيةدادن عبد الوهاب،  -3
 .109، ص. 2006اجلزائر، 

 . 252، ص.مرجع سبق ذكره ، اإلدارة المالية مدخل تحليلي معاصرمنري إبراهيم هندي، -4
 .112، ص:مرجع سبق ذكرهمنري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف متويل الشركات،  -5
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-1، و الشكل رقم )1لمؤسسة الختيار مصدر متويلهاأن كل من االقرتاض و حقوق امللكية هي بدائل متاحة ل
 M&M(: يوضح االقرتاح األول ل  5

 M&M (: العالقة بين اإلستدانة وتكلفة األموال وفق اإلقتراح األول5-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 االستدانة إلى األموال الخاصةنسبة 
Source: Wesley Naidu. Op.cit.p10 

 

أن التكلفة اإلمجالية لرأس املال ستبقى ثابتة مع خمتلف مستويات M&M( يفرتض 5-1من الشكل رقم )     
نسبة االستدانة إىل األموال اخلاصة ألن االستدانة تعترب بالنسبة للمؤسسة مصدر رخيص التكلفة، لكن بسبب 
االستدانة تزداد املخاطر املالية مما يتطلب عائدا أكرب من املسامهني لتغطية املخاطر املالية، فاالرتفاع يف املخاطر 

 .  2املالية سينعكس يف ارتفاع العائد املطلوب من املسامهني مما جيعل تكلفة رأس املال اإلمجالية ثابتة

ينطلقان كنقطة بداية من مثال عن مؤسستني  Miller et Modiglianiو من أجل تقدمي هذا االقرتاح فان      
متطابقتني يف كل شيء إال من حيث التمويل يتم تقدميها بشكل متباعد يف نفس السوق املايل، و النتيجة اليت 

 ةححياوالن إثباهتا تتمثل يف أن هذا التفاوت يف التقييم يف هاتني يتم امتصاصه بفعل آلية تسمى املوازنة أو املراج
، بافرتاض املؤسسة األوىل ممولة كليا باألموال اخلاصة، أما املؤسسة 3متاحة و جمانية كاملة  حتت فرضية أن السوق

الثانية تعتمد على متويل خمتلط متكون من أسهم و سندات أي مستدينة، و نظرا الخنفاض تكلفة رأس املال 
يدفع ببعض للمؤسسة الثانية بسبب وجود الديون يف هيكلها املايل تكون قيمتها مرتفعة مقارنة باملؤسسة األوىل مما 

املستثمرين املاليني يف املؤسسة الثانية ذات القيمة السوقية األعلى باللجوء إىل بيع حصصهم يف هذه املؤسسة و 
اقرتاض أمواال إضافية على حساهبم الشخصي ليقوموا باالستثمار يف املؤسسة ذات القيمة السوقية األقل يف هذه 

                                                           
1
- Wesley Naidu, op, cit, p9-10. 

2
-. Ibit p10. 

 .400، ص.مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -3
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نفس العائد الذي كانوا حيققونه يف املؤسسة الثانية لكن باستثمار  احلالة يستطيع هؤالء املستثمرين احلصول على
 .   1أقل

أن معظم املستثمرين سوف يستمرون هبذه العملية حىت حتصل عملية  Miller et Modiglianiو يعتقد      
 .2ة و تتعادل القيمة السوقية للمؤسسة األعلى مع املؤسسة األدىنحاملراج

رغم أن التغيري يف اهليكل املايل سوف لن يغري من القيمة الكلية للمؤسسة   :Proposition IIاالقتراح الثاني: 
، إال أن ذلك حيدث تغريا مهما يف قروض املؤسسة و حق ملكيتها، حيث يشري 3كما ورد يف االقرتاح األول

العائد املطلوب ملؤسسة االقرتاح الثاين أن معدل العائد املطلوب للمؤسسة تعتمد على االستدانة يعادل معدل 
أخرى مماثلة و تنتمي لنفس فئة املخاطر لكنها ال تعتمد على االستدانة يف هيكلها املايل باإلضافة إىل عائد إضايف 

 .4لتعويض املخاطر املالية النامجة على االستدانة

 M&Mاإلستدانة وتكلفة األموال وفق اإلقتراح الثاني لـالعالقة بين  (:6-1و الشكل رقم )

 

 

  

 

 

 

             

 .137.مرجع سبق ذكره، صالشركات،هندي، الفكر الحديث في هيكل تمويل الالمصدر: منير إبراهيم 

 
                                                           

األداء على اختيار الهيكل المالي للمؤسسات المدرجة في األوراق المالية، حالة دراسة تأثير التغيرات في مؤشرات ذهبية بن عبد الرمحان،  -1
ة ماجستري يف علوم التسيري،  ، مذكرة 2009-2005عينة من الشركات المدرجة في سوق عمان األوراق المالية خالل الفترة الممتدة من 

 .  69، ص.2011جامعة ورقلة،  اجلزائر، 
، مذكرة اختيار الهيكل المالي المناسب للمؤسسة، دراسة حالة مؤسسة األشغال و التركيب الكهربائي فرع سونلغاز غنية  بوربيعة ، حمددات -2
 .87، ص.2011اجستري يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  اجلزائر، م
 .87ص. المرجع السابق، -3
 .455، ص.مرجع سبق ذكرهحممد احلناوي، جالل العبد،  -4
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و تتأثر مبكونات اهليكل املايل و اليت تساوي يف يتضح من الشكل أعاله أن تكلفة رأس املال تبقى ثابتة         
تنتمي لنفس املخاطر غري أهنا تعتمد بالكامل  الذي يطلبه املسامهني يف املؤسسةمعدل العائد  يف  نفس الوقت

فرتتفع كلما زادت نسبة االستدانة على  kcpعلى األموال اخلاصة يف متويل أصوهلا، أما تكلفة األموال اخلاصة 
Dاألموال اخلاصة 

/cp   حيث يرجع ثبات تكلفة رأس املالKo  نتيجة التوسع يف االعتماد على أموال ذات تكلفة
الشكل أيضا أنه عند بلوغ نسبة االستدانة مستوى معني تبدأ خماطر يشري  منخفضة نسبيا أي االستدانة، و

و بالتايل ترتفع تكلفة االستدانة للتعويض عن زيادة املخاطر إال أنه  لظهور، مات يف االتوقف عن الوفاء بااللتزا
وفقا هلذا املقرتح يتوقع أن يرتفع العائد املطلوب من املسامهني نتيجة لزيادة االعتماد على موارد ذات تكلفة أقل  

ينقل لزيادة يف نسبة األموال املقرتضة كلفة أي االستدانة غري أن ذلك االرتفاع يكون مبعدل أقل من ذي قبل الن ا
و بالتايل فان الزيادة يف معدل العائد الذي يطلبه املسامهون تكون ، جزء من املخاطر من محلة األسهم إىل الدائنني

 . 1بالقدر الذي يضمن أن يكون متوسط تكلفة رأس املال ثابتة

 :على البنوك Miller et Modigliani 1958تطبيق نظرية 3.4

تكلفة رأس املال مستقلة عن متويل البنوك سواء كان مصدر  Miller et Modigliani1958حسب نظرية     
تكون ملتطلبات رأس املال و السيولة أثر على أن  متويلها يعتمد على الديون أو حقوق امللكية على الرغم من 

النظرية يف السوق الكاملة الذي ينص ، و ذلك حسب املبدأ الذي تسند عليه هذه 2تكلفة رأس املال يف البنوك
 على أن تكلفة رأس املال ال تتغري بتغري مكونات اهليكل املايل.

 :Miller et Modigliani1958و حتسب تكلفة رأس املال املرجحة يف البنوك باملعادلة التالية حسب نظرية 

 

 

 

 

                                                           
  .138-136. ص صمرجع سبق ذكره، ، الفكر الحديث في تمويل الشركاتمنري ابراهيم هندي،  -1

2
-CarinRehncrona, Eu Bank capital structure end capital  requirement, LUND UNIVERSITY FACULTYOF 

ECONMICS ,USA, 2012, p.4 
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 يث: ح

CMPcالتكلفة الوسيطية املرجحة و هي عبارة عن تكلفة رأس املال : 

Kcpتكلفة األموال اخلاصة أو حقوق امللكية : 

Kقيمة األموال اخلاصة : 

Iتكلفة الديون أو االستدانة : 

Dقيمة الديون : 

االرتفاع يف التكاليف النامجة عن زيادة التمويل عن طريق االستدانة  Miller et Modiglianiفمن وجهة نظر 
 .1سيتم تعويضه يف االرتفاع العائد املتوقع املطلوب من املسامهني

 :Miller et Modiglianiانتقادات نظرية 4.5

 هي: Miller et Modiglianiمن أهم االنتقادات املوجهة لتحليل 

قبول الفرضية تلعب دورا أساسيا يف حتليلهما ألن  هذه رضية النظرية جملانية األسواق، يف حني أن الف دمت انتقا -
األطروحة مشروط بتدخل آلية املوازنة و املراجحة اليت تفرتض مسبقا وجود إمكانية أجال مطلق بني األوراق املالية 

 ؛2اطرة و املردوديةاليت يكون هلا خصائص متطابقة من حيث املخ

ن األفراد و املؤسسات ميكنهم االقرتاض و اإلقراض بنفس معدل الفائدة هو افرتاض غري أاالفرتاض القائل ب -
صحيح من الناحية العملية ألن اهليئات املالية باخلصوص و املقرتضني بشكل عام ال يقتصرون عند تفاوضهم 

تطبيق معدل سوق واحد، الن املعدل احلقيقي يكون معدل حمل حول االعتمادات اليت ميكن أن مينحوها على 
 ؛3تعديل حسب الشخصية و الثقل االقتصادي للمقرتض

 ؛عدم وجود أي نوع من الضرائب هو اآلخر افرتاض غري واقعي -

                                                           
-

1
ToaderOana , l’incidence des exigences de fonds propres sur le cout du capital bancaire : une étude 

empirique sur les banques européennes , laboratoire d’ economied’orléans , lyon, Paris, mars 2013 , p .8.   
 .409.، صمرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -2
 .71ص.، مرجع سبق ذكرهذهيبة بن عبد الرمحان ،   -3
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حيث توجد يف احلقيقة تكاليف للمعامالت قد تفوق قيمتها قيمة املكاسب  ،عدم وجود تكاليف املعامالت -
 .1عة من عملية املراجحةاملتوق

 المطلب الثاني: النظريات المفسرة للهيكل المالي في ظل عدم تماثل المعلومات

بعد تطرقنا إىل النظريات املفسرة للهيكل املايل يف ظل متاثل املعلومات سنتطرق يف هذا املطلب إىل النظريات      
اثل املعلومات ألن الفرضيات يف ظل متاثل املعلومات غري املفسرة للهيكل املايل يف ظل الكفاءة االقتصادية ،عدم مت

قابلة للتحقق ألن الواقع ال خيلو من الضرائب و تكاليف املعامالت و يتميز بعدم متاثل املعلومات ألن املعلومات 
 غري متاحة و جمانية للجميع.

 المدخل التقليدي في ظل وجود الضرائب: -(1

األرباح على املدخل التقليدي فان ذلك ال يرتتب عليه تغري يف النتائج األساسية عند إدخال عنصر الضرائب على 
إذ ال يزال هناك هيكل مايل أمثل و عالقة بني اهليكل املايل و تكلفة  ، املستخلصة يف ظل عدم وجود الضرائب

يث أن املخاطرة ح ،2هم يف ذلك أن تكلفة األموال اخلاصة تكون أعلى من تكلفة االستدانةترأس املال و حج
املتأتية من األموال اخلاصة أعلى من املخاطرة النامجة عن االستدانة هذا من جهة، و من جهة أخرى تكلفة 

و يربز ذلك يف ختفيض الوعاء ية هلما خاصية االقتصاد بالضريبة، االستدانة و اليت تندرج ضمن املصاريف املال
املال النامجة عن التمويل باألموال اخلاصة ال تتميز بتلك  ائد رأساألرباح، بينما عو  الضرييب حلساب الضريبة على

 الوفورااخلاصية لكوهنا تأيت بعد حساب النتيجة، و بالتايل الديون تعمل على ختفيض تكلفة رأس املال من خالل 
كلفة رأس املال حسب املدخل التقليدي يف ت، و الشكل التايل يوضح العالقة بني نسبة االستدانة و 3الضريبية ت

 ظل وجود الضرائب. 

 

 

                                                           
 .104، ص.مرجع سبق ذكرهعلي بن الضب،  -1
 . 92.ص مرجع سبق ذكره،بن عبد الرمحن ذهبية،  -2
 .105، ص.مرجع سبق ذكرهعبد الوهاب دادن ،  -3
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حسب المدخل التقليدي في ظل  األموالالعالقة بين نسبة االستدانة و تكلفة (: 7 -1الشكل رقم )
 .وجود الضرائب

 

 

 

 

 

 

  OPT               اخلاصةاألموال  إىل نسبة االستدانة

 .109.، صمرجع سبق ذكره، دادنالمصدر: عبد الوهاب 

د تكلفة االستدانة و هذا ما يفسر و يالحظ من هذا الشكل أن تكلفة رأس املال تتناقص حتت تأثري تزاي   
أين  الضرييب  بات مث تتزايد و ذلك بعد اختفاء  الوفرالضريبية، و تصل إىل حد معني تصل فيه إىل الث بالوفورات

، األمر الذي يؤدي إىل تزايد تكلفة رأس املال،  أعلىيصبح املسامهون يطالبون مبعدل مردودية األموال اخلاصة 
فتحدد النقطة املثلى حسب املدخل التقليدي عند النقطة اليت ستغري فيها تكلفة رأس املال اجتاهها عند زيادة 

 .1تكلفة االستدانة

 :Miller et Modigliani1963نظرية  -(2

االنتقادات اليت وجهت لنموذجهما خاصة تلك استدركا  1963سنة Miller et Modiglianiيف مقال      
حيث أعادا صياغة منوذجهما السابق مع  ، املتعلقة بتجاهلها الضريبة على املؤسسة و ضريبة على دخل املستثمر

األخذ يف االعتبار الضريبة على أرباح املؤسسات يف اقتصاد تكون املصاريف املالية اليت تدفعها املؤسسات قابلة 
 و ذلك من خالل اقرتاحني:   2ييب و مكافآت رأس املال خاضعة للضريبةللتخفيض الضر 

                                                           
 .110ص. املرجع السابق، -1
 .406، ص.مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -2

 

تكلفة رأس المال بعد الضريبة                                                                                      Kcp 

 

  K o 

 

kd 
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ء عاضرييب باعتبارها تكلفة خترج ضمن املصاريف املالية قابلة للخصم من الو وفر نظرا ملا حتققه االستدانة من 
 .1الضرييب

يف ظل وجود الضريبة على أرباح املؤسسات القيمة السوقية للمؤسسة اليت  :Proposition Iاالقتراح األول: 
يتكون هيكلها املايل من قروض و حقوق ملكية تزيد عن القيمة السوقية ملؤسسة مماثلة يتكون هيكلها املايل من 

 .2الضريبية لفوائد القروض للوفورات حقوق ملكية فقط و ذلك مبقدار القيمة احلالية

يتعلق هذا االقرتاح بتكلفة األموال اخلاصة ملؤسسة مستدينة يف عامل تفرض :Proposition IIثاني: االقتراح ال
فيه ضريبة على أرباح املؤسسات، حيث تشري إىل أن تكلفة األموال اخلاصة للمؤسسة مستدينة، ينبغي أن تساوي 

طر املالية، و اليت يفرتض الباحثان أن تكلفة األموال اخلاصة ملؤسسة غري مستدينة مضافا إليها مكافأة عن املخا
تكون ثابتة لكافة املؤسسات، و حتدد على أساس معدل ضريبة على أرباح املؤسسات و نسبة االستدانة إىل 
األموال اخلاصة، أما مكافأة املخاطر املالية فتحدد على أساس الفرق بني األموال اخلاصة ملؤسسة غري مستدينة و 

 يتحقق باالعتماد على االستدانة،  األمثل ناءا على ما توصل إليه الباحثان فان اهليكل املايل، و ب3تكلفة االستدانة

سنة  Miller et Modiglianiوفقا لنظرية  تكلفة رأس المال عالقة بين اإلستدانة و( 8.1الشكل رقم )
1963 

 

 

 

 

 

 

 حقوق الملكية إلىنسبة االقتراض        

 .164.سابق، ص الشركات، مرجعالمصدر: منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في هيكل تمويل 
                                                           

 .74ص.، مرجع سبق ذكرهذهيبة  بن عبد الرمحان ،  -1
 .147، ص.مرجع سبق ذكره، االدارة المالية مدخل تحليلي معاصرمنري ابراهيم هندي،  -2
 .75، ص .مرجع سبق ذكرهذهبية بن عبد الرمحان ،  -3

 

       Kcp                                                                                            تكلفة رأس المال 

 

 

 

K o  

Kd (1-IBS) 

 

   0                                                                                                             100% 
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و من الشكل نالحظ أن يف ظل وجود ضريبة على أرباح فان تكلفة رأس املال تنخفض مع زيادة نسبة     
االقرتاض، و هنا جند أن النظرية تتقارب مع املدخل التقليدي، حيث يشري و لو ضمنيا إىل وجود هيكل مايل 

 .1أمثل يساعد على ختفيض تكلفة رأس املال و بالتايل زيادة قيمة املؤسسة

حد أحباثه توصل أن مع األخذ يف  الضرائب أيف  Miller 1977سنة من ذلك يف سنة  15إال أن بعد     
ة جيعل التمويل بواسطة الديون يضريبألغراض ن مع خصم الفوائد  إالشخصية و الضرائب على أرباح الشركات ف

و أيضا مع اخنفاض الضرائب على عوائد األسهم سوف خيفض تكلفة حقوق امللكية مما  ، هو األفضل للمؤسسة
، إذن توصل إىل انه يف حالة التوازن يف 2جيعل متويل بواسطة إصدار األسهم هو أكثر مالئمة بالنسبة للمؤسسة

ناك أي تأثري ظل خضوع املستثمر للضريبة على الدخل و مع وجود الضرائب على أرباح املؤسسات ال يكون ه
 3للهيكل املايل على قيمة املؤسسة.

أن اهليكل املايل  1958أن النتيجة اليت توصل إليها سنة  1995سنة  Millerلقد أظهرت أحدث إصدارات     
ال يؤثر على قيمة البنوك ال تزال سارية املفعول مع األخذ بعني االعتبار الضرائب و خماطر الديون حيث أن تكلفة 

أن مقرتحاته ميكن تطبيقها على  Miller، حيث برهن 4البنك ال تتغري بتغري مكونات اهليكل املايل رأس املال
من الودائع  % 5من رأس املال   % 95البنوك من خالل مثال بسيط من خالل افرتاض بنك ميارس نشاطه ب  

 .5حيث ال ميكن اعتباره يف األصل بنك

األساس اليت ينبغي أن  هيMiller et Modiglianiو آخرون أن مقرتحات  BLAKو يف هذا اخلصوص أشار    
 . 6اهليكل املايل للمؤسسات املصرفية مع األخذ يف االعتبار نظام تأمني الودائع يصمم وفقها 

 Millerقدم جمموعة من املعوقات اليت حتول تطبيق مقرتحات  1995سنة Berger, Herning et Szgoإال أن    

et Modigliani7يف القطاع املصريف هي: 

                                                           
 .76، ص.المرجع السابق  -1

2
- Wesley Naidu. Op.cit . p12. 

 .107، ص.سبق ذكره مرجععلي بن الضب،  -3
4
-Arther Petit- Romoc, l’intérét d’un renforcement des fonds propres bancaires ( et de mesures 

complémentaires) pour  concilier stabilité financière,performance et  bon fonctionnent des banques, 
Master2, Université paris , Paris, 2010,p.47 
5
- Ibit,p.49  

6
- Carin Rehncrona,op –cit , p.16. 

7
-Arther Petit- Romoc, Op.cit,p.48. 
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اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات لضمان االستقرار املايل خاصة مع آليات التأمني على الودائع حلماية  -
 ؛املايل أعلى من الرفعاملستثمرين تشجع البنوك على أن تكون لديهم مستويات 

قبول الودائع هي وظيفة ختتص هبا البنوك، فالودائع تعترب مصدر أساسي لتمويل البنوك فهي مورد مايل و  وظيفة -
 ؛دين على البنك ختتلف عن ديون املؤسسات األخرى

خيفض تكلفة رأس املال إىل أدىن حد هلما و يعظم قيمة هو الذي  وفقا لتعريف السوق للهيكل املايل األمثل -
د له يف غياب متطلبات لرأس املال التنظيمية، إال أن يف وجود هذه املتطلبات يتطلب رفع رأس البنك إىل أقصى ح

 .  1املال ميكن أن يتسبب يف زيادة تكلفة رأس املال و خيفض من قيمة البنك

 المفاضلة: نظرية -(3

التأكد من صحة الفرضيات انطالق بالنسبة للباحثني للبحث و نقطة Miller et Modiglianiتعترب مقرتحات     
نظرية نشأت Miller et Modiglianiملقرتحات   اليت تستند عليها فبناءا على النقائص و االنتقادات اليت وجهت

 .2املفاضلة

 Myersتنطلق هذه النظرية من أعمال   
3

حيث هتدف هذه النظرية إىل شرح اسرتاتيجيات املؤسسات ، 1984
تدرس املزايا و السلبيات التمويل الذي يعتمد على األسهم أو الديون مع األخذ اخلاصة بتمويل استثماراهتا و 

 املزايا الضريبية للديون و تكاليف خمتلفني ، و ذلك من خالل اجلمع بني عاملني4بعني االعتبار تكاليف اإلفالس
دة إضافية من الديون وصول املؤسسة إىل نسبة استدانة مثلى تصل إليها عندما يكون هامش الربح لوحاإلفالس لل

 .5ةيتساوي تكلفتها احلد

: ينتج عن االستدانة املفرطة ظهور خماطر اإلفالس يرتتب عليها تكاليف يطلق مضمون تكلفة اإلفالس1.3
إىل تكاليف مباشرة )  Malecot، فهي تكاليف يصعب قياسها و تصنف حسب 6عليها تكاليف اإلفالس

 صرياليف اإلنابة، تكاليف البيع القتكاليف إدارية، تكاليف إعادة التنظيم، تكاليف مالية ) عالوة املخاطر( تك
                                                           

1
- Carin Rehncrona,op-cit, p .16. 

2
-Wesley Nadu,op-cit, p.12. 

. 413، ص.مرجع سبق ذكرهإلياس بن ساسي، يوسف قريشي، - 3 
4

- Nirajini,A, Priya,KB, op-cit, p .3 
5
-MazenKebewar, la structure capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail 

analysées théoriques et empiriques sur donnes de panel  françaises, , thèse présentée pour obtenir le grade de 
docteur, Université d’orléans , France, 2012,p.14. 

 . 78.ذهيبة بن عبد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص -6
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و املستعجل، تكاليف اجتماعية( و التكاليف الغري مباشرة ) تكاليف الصورة أي املصداقية املالية و التجارية، 
 1تكاليف ضياع الفرصة البديلة(.

يرتتب على الزيادة يف نسبة االستدانة ر تكلفة اإلفالس على الهيكل المالي في ظل وجود الضرائب: يتأث 2.3
إىل األموال اخلاصة اخنفاضا يف تكلفة رأس املال، نظرا الخنفاض التكلفة الفعلية لألموال املقرتضة بسبب الوفورات 

ال اخلاصة بعد نقطة معينة، يرتتب عليها ظهور تكلفة اإلفالس الضريبية إال أن الزيادة يف نسبة االستدانة إىل األمو 
و اليت تؤدي إىل زيادة تكلفة رأس املال، و بعبارة أخرى زيادة نسبة االستدانة إىل األموال اخلاصة أثرين متضادين 

 2على تكلفة رأس املال، حيث تتوقف هذه األخرية على حجم الوفورات الضريبية و تكلفة اإلفالس.

 اإلفالس وتكاليف المثلى اإلستدانة نسبة(:9.1) رقم الشكليل : ما يوضحه الشكل التا و هذا

   

 

 

 

 

 

 

 

 .418المصدر: الياس بن ساسي، يوسف قريشي، مرجع سابق، ص:

مل تكن هناك تكلفة لإلفالس، و من مث  xمن الشكل أعاله نالحظ عندما كانت نسبة االستدانة أقل من      
فان تكلفة رأس املال خضعت فقط لتأثري الضريبة على األرباح )الوفورات الضريبية( األمر الذي أفرز اخنفاضا 

                                                           
1
-Salah Eddine Kartobi, Déterminants de la structure financière et réactions du marché boursier de 

financement cas des sociétés cotées à la bourse des valeurs de casablanka , Doctorat sciences économiques, 
Université Cadi AYYAD, France, 2013 , pp. 57-58.    

 . 80ص. ،، مرجع سبق ذكرهذهيبة بن عبد الرمحان.-2

                                                                                 تكلفة األموال                                                                                                    

 تأثري كل من الضرائب و تكلفة اإلفالس                                  

 

  تكلفة اإلفالسريتأث   

 

 تأثري الضرائب

                                                              x                                y                                   

 

                          

 

الى األموال الخاصة االستدانةنسبة   
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إال أن حجم هذه التكاليف كان  xلنقطة مضطرد يف تلك التكلفة، مث بدأت تكلفة اإلفالس إىل الظهور بعد ا
أقل من الوفورات الضريبية اليت صاحب زيادة نسبة االستدانة، األمر الذي أدى إىل استمرار اخنفاض تكلفة رأس 

يف هذه النقطة فقط زادت حدة تكلفة  yاملال و إن كان مبعدل أقل إىل أن وصلت نسبة االستدانة إىل النقطة 
ع، و عليه ميكن لقول بأن النسبة املثلى لالستدانة إىل األموال اخلاصة )هيكل التمويل رأس املال حنو االرتفا 

 1اليت عندها تكلفة رأس املال يف حدها األدىن. yاألمثل( يف ظل وجود تكلفة اإلفالس حتدد بالنقطة 

لديها متطلبات  لإلشارة البنوك أكثر عرضة الحتماالت اإلفالس لذا تنظيم البنوك يفرض عليها أن يكون     
احلد األدىن لرأس املال ملواجهة احتماالت اإلفالس، و ال يزال تسليط الضوء على املفاضلة بني تكاليف و الفوائد 

، حيث مع نظرية املفاضلة يف 2املرتتبة عن متويل البنوك بواسطة الديون يعد خمتلفا نوعا ما عن املؤسسات غري املالية
لى للهيكل املايل للبنوك اليت يتم حتديدها عن طريقة مقابلة زيادة التكاليف التعرض ظل وجود الضرائب النسبة املث

 3لإلفالس عن طريق الوفورات الضريبية.

منوذج اهليكل املايل مع األخذ يف عني االعتبار تكاليف  2013سنة  Allen and Carlettiو يف هذا اخلصوص 
حيتفظ البنك برأس املال و عندما تكون تكاليف  اإلفالس، حيث تكاليف اإلفالس تكون منخفضة عندما

تكلفة Allen and Carlettsمنع البنك عن استخدام حقوق امللكية و إقراض قطاع واحد فوفقا تاإلفالس عالية ي
رأس املال هي متغري مؤثر لتحقيق التوازن فالتنويع هو أسلوب مهم حليازة األسهم و ختفيض تكاليف اإلفالس و 

ة بني التكاليف و حيازة األسهم و تنويع الفوائد، كما أشارا أن هناك جمموعة من اخلصائص هو أسلوب مفاضل
اليت متيز البنوك عن املؤسسات من أمهها استخدام الودائع كمصدر متويل لرأس ماهلا و بالتايل تزداد تكاليف 

تعامل الودائع على أهنا جمرد نوع من وقتنا احلاضر من الناحية النظرية يف و مع ذلك  ، اإلفالس بالنسبة للبنوك
أنواع الديون هلا دور رئيسي يف ختفيض تكاليف اإلفالس و ذلك الن البنك ميارس نشاطه يف حميط حتيط به 

فاضلة بني ارتفاع تكلفة فمن خالل امل، املخاطر و يقدم قروض للمؤسسات مما جيعل هذه املؤسسات مرتبطة به
ا تكون تكاليف اإلفالس منخفضة و فوائد التنويع كبرية فعلى البنك التنويع يف رأس املال و فرص التنويع فعندم

                                                           
 .417، ص.،  مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي -1

2
-Hoa Nguyen, zainebKayani,  Déterminants of  banks  capital structure in Asia , Project Master of science in 

Business end economics, LUNDS universitet, Suède ,  2013, p. 14.  
3
-   Carin Rehncrona ,op- cit, p.16 . 
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و عندما تكون تكاليف اإلفالس عالية و ارتفاع تكاليف حيازة األسهم  ،حيازة األسهم و إقراض أكثر من قطاع
 .1تفوق فوائد التنويع فعلى البنك إقراض سوى قطاع واحد و االمتناع عن حيازة األسهم

و هي األساس النظري لنظرية الوكالة حيث  1976سنة  Jonson et Mectlingتعترب أعمال  ية الوكالة:( نظر 4
حيث يطرح على مستوى 2أهدافهم ،  املسريين و املسامهني يف حتقيقشرح سلوك من خالل أعماهلما  سعا 

، إال أن 3شكل الوكالةيسمى مباملؤسسات الكبرية اليت تتميز بانفصال امللكية عن اإلدارة و تشتت املسامهني ما 
ار حيث أشاألمم إىل مشكل الوكالة، أصول هذه النظرية يرجع إىل آدم مسيث عندما أشار يف كتابه الشهري ثروة 

مسري يدير أمواله اخلاصة عن مسري يدير أموال غريه، و أشار أيضا إىل إىل هناك اختالف يف درجة حرص 
 .4 يؤدي إىل إفالس املؤسسات إذا مل توجد مراقبة من طرف املسامهنيتضارب بني مصاحل املسريين و املسامهني

ظهرت نظرية الوكالة نتيجة أن املسامهون يوكلون  مهمة اختاذ القرارات و ختطيط السياسات املالية إىل      
ارات و املسريين، حيث يقوم املسامهون بزيادة األرباح و ارتفاع أسعار األسهم اخلاصة هبم و تنويع االستثم

املخاطرة اليت تتعرض هلا، مما ينعكس اجيابيا على حمفظة أسهمهم، بينما يهتم املسريون بتطبيق السياسات املالية 
اليت تتوافق مع اهتماماهتم الذاتية اليت قد تتعارض مع اهتمامات املسامهني مما خيلق الصراع بني الطرفني، مما يزيد 

 . 5من تكلفة الوكيل

 الوكالة: فرضيات نظرية 4-1

هتدف نظرية الوكالة إىل تقدمي خصائص التعاقد األمثل الذي ميكن أن تكون بني املوكل و الوكيل معتمدة        
يف ذلك على مبدأ النيوكالسيكي الذي يسند تضارب املصاحل حبيث يهدف كل عون اقتصادي إىل تعظيم 

يري الصراع الوكالة بشكل أمثل خصوصا مصلحته اخلاصة قبل املصلحة العامة، حيث تقرتح هذه النظرية أسلوبا لتس

                                                           
1
-Sorokina, Nonna y, Bank capital end theory of capital structure ,PH.D, Kent state university,USA ,2014, 

pp.23-24.   
2
-Alla Guidara, Deux essais sur les changements induits par réglementations bancaires sur le capital, le 

risque et L’ effience, étude intertemporelle des banques à charte canadienne, Mémoire presenté à la faculté des 
études supérieures de l’université leval dans cadre du programme de maitrise  en finance pour l’obtention du 
grade maitre és  sciences , université LAVAL  QUBEC , Canada,2010, p.7. 

 .83، ص. مرجع سبق ذكرهذهيبة بن عبد الرمحان ، - 3
4

- DarlenaTartani , De la régulation en matière des capitaux propres du système bancaire , thèse  présentée 
pour l’obtention du  grade docteur ès sciences économiques es sociales ,l’université de fribourg, suise, 2002, 
p.33 . 

جامعة  االقتصاد و العلوم اإلدارية،ماجستير في األداء المالي للبنوك التجارية اليمنية في ظل نظرية الوكالة، مذكرة نبيل سعيد عبده املعمري،  -5
 .17، ص.1999آل البيت.، اليمن، 
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املؤسسة و حماولة تأثري  ظرية تفسري سلوك املتعاملني بتمويلفيما يتعلق بالقرارات املناسبة، كما حتاول هذه الن
 :2ناد إىل الفرضيات التاليةتو ذلك باإلس 1سلوكهم على حتديد هيكل التمويل

هما إىل تعظيم منفعته و بالرشد االقتصادي، و يهدف كل منأن العالقة القائمة بني املوكل و الوكيل تتصف  -
 ؛الية و املتوقعة مع مراعاة حتقيق قدر من املنفعة للطرف اآلخر مما يضمن استمرار العالقة القائمة بينهماثروته احل

لب على ز الوكيل و بطرق خمتلفة سواءا مادية و معنوية كمحاولة للتغيفحتيفرتض أن الوكيل لديه القدرة على  -
 ؛تعارض املصاحل  أو لضمان تصرف الوكيل لصاحل املوكل

يفرتض أن موقف كل طريف عالقة الوكالة يعترب مماثال اجتاه املخاطر، و إن كان القدر الذي يتحمله املوكل قد ال  -
لى و يرجع ذلك إىل عدة أسباب من أمهها إمكانية حصول الوكيل ع ،يكون مساويا للقدر الذي يتحمله الوكيل

 املعلومات و صعوبة مالحظته و تقييم تصرفاته من جانب الوكيل.

 الهيكل المالي األمثل في ظل نظرية الوكالة: 4-2

املقرضني املسامهني،  تقرتح هذه النظرية تفسريا لسلوك خمتلف املتعاملني املعنيني بتمويل املؤسسة مثل املسريين،     
حتاول هذه النظرية البحث عن  سلوكهم على حتديد هيكل التمويل، حيثو املدينني بشكل عام، و حماولة تأثري 

حيث  ، العقود املثلى بني األطراف و تفسري سلوك هؤالء و أولئك مبجرد أن تكون هناك عالقة وكالة تصور 
سامهني ينجم عن عالقة الوكالة نوعان من تضارب املصاحل فهي تؤدي إىل بروز التناقض يف املصاحل بني املسري و امل

 . 3من جهة و بني املسامهني و املقرتضني من جهة ثانية

وز املسري : يظهر هذا التضارب يف املصاحل عندما ال حيتضارب بين مصالح المساهمين و المسيرين 1.2.4
على كامل حقوق امللكية يف املؤسسة و بالتايل ال يكون تركيزه على تعظيم قيمة املسامهني بشكل كامل و هذا من 

،أسباب هذا التضارب يف املصاحل ميكن أن يكون على شكل حماولة الوكيل 4ه أن يؤثر على أداء املؤسسةشأن
حتويل ثروة غري مالية لصاحله باعتباره انه ال يستفيد من العوائد الكلية لنشاطه مع حتمله شخصيا للمسؤولية و 

                                                           
 .102، ص.مرجع سبق ذكرهغنية بوربيعة ،   -1
، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، العدد موقف المنهج المعياري و المنهج االيجابي من تعدد بدائل القياس المحاسبيةبالرقي تيجاين،  -2

 .100، جامعة سطيف، اجلزائر،  ص.5
 .419، ص. مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي،  يوسف قريشي ،  -3
 .84، ص.مرجع سبق ذكرهذهبية بن عبد الرمحان ، -4
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ر نشاط املؤسسة حىت و إن كانت اخلالف ميكن أيضا أن يكون ناتج عن حرص املسري الدائم على استمرا
 .1التصفية أكثر فائدة من املنفعة  من وجهة نظر املسامهني

فظاهرة االستثمار املفرط من جانب املسري متثل هي األخرى عامل للخالف إذا كان املسامهون يرون أن توزيع    
التدفقات املالية املتاحة هو األجدى، فمن املفرتض أن يقوم املسريون بالعمل وفق مصاحل موكليهم، لكن يف الواقع 

، و اليت ميكن تصنيفها 2هذه الوضعية تولد تكاليف الوكالةإىل حماولة تعظيم ثرواهتم الشخصية  يلجئون  عادة ما 
 : 3إىل ثالث أنواع

 التكاليف اليت ينفقها املسريون كدليل على حسن إدارهتم للمسامهني. -

 التكاليف املراقبة اليت ينفقها املسامهون و التحقق من أن املسريين منسجمون مع أهدافهم اخلاصة. -

 املسري.ر من عدم القدرة و السيطرة الكاملة على إدارة تكاليف الباقية اليت تظه  -

حيث ميكن املسريين باللجوء إىل االستدانة،  تقرتح نظرية الوكالة حلل هذا النوع من التضارب بني املسامهني و    
بني ،ألن هذه األخرية تولد تقارب يف املصاحل 4النظر إليها كأداة فعالة لتخفيض تكاليف وكالة األموال اخلاصة

املسامهني و املسري، ففي إطار االستدانة ذات الطبيعة البنكية ينجم عن الزيادة يف حصة االستدانة زيادة املراقبة من 
أنه كلما زادت استدانة 1976سنةJonson et Mekling، حيث بني كل من 5قبل البنك لنشاط تسيري الوكيل

فء و ذلك ملا يتوجب عليها دفعه من فوائد و تسديد املؤسسة فإهنا تكون جمربة على التسيري اجليد و بشكل ك
لدائنيها بشكل منظم، و عليه خيفض املستوى العايل للرافعة املالية من التدفق املتاح حمققا بذلك أقل إهدار 
للموارد، فيما لو مت توجيهها إىل استثمارات غري مرحبة، فيكون بذلك للدين الدور الذي يضبط السلوك االنتهازي 

 . 6ينللمسري 

                                                           
 .103ص.  مرجع سبق ذكره،بوربيعة غنية،  -1
 .419، ص.مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،   -2

3
 - MazenKebewar, la structure du capital et la profitabilité une étude empirique sur données de panel 

françaises, MPRA  paper N0 42446 , France, Novembre 2012, p.6. 
 .85، ص.مرجع سبق ذكرهذهبية بن عبد الرمحان ، -4
 .420، ص.مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي،  يوسف قريشي ،  -5
 .85، ص.، مرجع سبق ذكرهذهبية بن عبد الرمحان -6
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حيدث التعارض بني محلة األسهم و الدائنني عندما يقوم تضارب المصالح بين المساهمين و الدائنين: 2.2.4
وقعها تاملسريون ممثلني حلملة األسهم بتنفيذ مشروعات جديدة تتضمن درجة املخاطر أعلى من تلك اليت ي

استطاعت املؤسسة حتقيق عائد الديون اإلضافية  ، و من ناحية إذا كانت املشاريع اخلطرة مرحبة أو إذا1الدائنون
التزامات املؤسسة اليت  ألنو ، فان أصحاب املؤسسة )املسامهني( سوف يستفيدون من هذه األعمال اخلطرة 

ال تتغري، فان التدفقات النقدية اليت ستحققها املشاريع اخلطرة ستزيد من القيمة السوقية  ستدفع للمقرتض
فان مجيع الفوائد ستعود على املسامهني، أما إذا مل  عوائد آخر إذا حققت املشاريع اخلطرةعىن مبللمؤسسة أي 

درة املؤسسة على سداد التزاماهتا قحتقق هذه املشاريع اخلطرة عوائد فان املقرضني سيشاركون بالتكلفة ) أي عدم 
 2املالية(.

من عوائد االستثمار من قبل املؤسسة بسبب عدم  و بالتايل ميكن أن جيد املقرض نفسه أمام حالة حتويل جزء    
التناظر يف املعلومة، لذلك حياول املقرض يف حالة صعوبات التسديد البحث فيما إذا كان سببها يعود فعال إىل 

 3ظرف غري مالئم أو سلوك وصويل من  قبل املؤسسة.

تكاليف الوكالة املرتبطة بانعدام التناظر يف و إدراكا هلذه املخاطر يقوم املقرضون بتحميل سعر الدين ملختلف      
 4املعلومة بني الدائنني و املسامهني حماولني بذلك التقليل من هذه املخاطر عن طريق اإلجراءات التعاقدية.

التضارب يف املصاحل بني املسامهني و املسري فهي تولد خفض  فإذا كانت االستدانة متثل منط أساسي يف        
تحدد ياملصاحل مع املقرضني اليت تولد بدورها تكلفة وكالة، على هذا األساس هيكل املايل األمثل  تضارب آخر يف

ملراجحة بني ميزات االستدانة ) ختفيض تكاليف الوكالة بني املسامهني و املسري( و تكاليف الوكالة املتعلقة با
 5بالدائنني.

 

 

                                                           
 .25، ص.2011، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة المالية و التمويلحممد صاحل احلناوي،  -1
 .420، ص.مرجع سبق ذكرهغنية بوربيعة ،  -2
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 (: نسبة االستدانة المثلى و تكاليف الوكالة. 10.1الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 
Source: Mazen Kebewar , la structure du capital et la profitabilité une étude empirique 

sur données de panel françaises ,  op.cit. p.7. 
 ادة يف مستوى االستدانة إىل أدىنخفض مع زينالوكالة اإلمجالية ت( نالحظ أن تكلفة 10.1من الشكل )     

تؤثر تكاليف الوكالة على أسلوب التمويل و بالتايل على اهليكل  حيث ترتفع مع زيادة نسبة االستدانة، مث  حد هلا
 1املايل للمؤسسة. 

مؤسسة ميلك املسريين بتطبيق أحباثهما بشكل ميداين على 1976سنة Jonson et Mectingلقد قام كل من 
 2:فيها حصة صغرية من رأمساهلا، فوضعا هيكال ماليا أمثال للمؤسسة انطالقا من وضعيتني خمتلفتني

من جهة مع وجود ضرائب على األرباح يكون من مصلحة املؤسسة )املسريون( االستدانة انطالقا من كون أن -
 ؛املصاريف املالية قابلة للتخفيض

تكاليف مكافأة املخاطر  الربهنة وستدانة تولد تكاليف من ثالث أنواع: تكاليف املراقبة و من جهة ثانية فاال- 
 3املرتبطة باالستثمارات عالية املخاطر املطلوبة من املقرضني و هناك أيضا تكاليف اإلفالس منخفضة.

                                                           
 .89، ص.مرجع سبق ذكرهذهبية بن عبد الرمحان،  -1
 .108، ص.مرجع سبق ذكره،  غنية بوربيعة-2
 .423، ص.مرجع سبق ذكرهإلياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -3

 

 تكاليف الوكالة الديون

 تكاليف الوكالة                             تكاليف الوكالة اإلمجالية                                                                    

 

 

 تكاليف وكالة األموال اخلاصة

 

 

نسبة االستدانة املثلى                                                  D/CP 
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ع يف قيمتها الناتج عن و عليه سيكون من فائدة املؤسسة اعتماد االستدانة إىل غاية تساوي مقدار االرتفا     
و من مث فان مقدار األمثل ، الناجتة عن االستدانة  احلديةاالستثمارات املمولة عن طريق االستدانة مع التكلفة 

التكاليف الكلية للوكالة، مبعىن التكاليف املتعلقة بالرفع يف  ئةإىل هذه هو ذلك املستوى الذي يسمح بتدن لللجوء
ملنطق مقبوال عندما يكون املسريون مسامهون )مالكا( و بالتايل تكون االهتمامات و و يكون هذا ا، رأس املال 

 1مع باقي املالك. متوافقة املصاحل منسجمة و 

 مسامهني حيثيكون فيها مسريو املؤسسة الكما أنه من املمكن أن تكون أمام حالة أخرى، و هي احلالة اليت     
يتأثرون باملكافآت و االمتيازات األخرى اليت حيصلون عليها و يف هذه احلالة فاهليكل املايل ال يغري بشكل مباشر 
من ثروهتم، غري أن اللجوء لالستدانة يزيد من خماطر اإلفالس يف املؤسسة و يدفع املسريين إىل حتسني أدائهم من 

اصب عملهم أي أن هناك اعتماد متبادال غري مباشر بني اجل تفادي هذا الوضع الذي قد يؤدي إىل فقدان من
 2مصاحل املسريين و اهليكل املايل األمثل للمؤسسة.

و عليه فان ظهور تكلفة الوكالة إىل جانب تكلفة اإلفالس سوف يؤثر على النسبة املالية لالقرتاض إىل األموال    
بالتايل ظهور تكلفة الوكالة سوف يؤدي إىل  اخلاصة، أي سوف يؤثر على مكونات هيكل التمويل األمثل، و

 و هذا ما يوضحه الشكل التايل: 3اخنفاض نسبة األموال املقرتضة داخل اهليكل املايل

 تكلفة اإلفالس و الوكالة.  وجود(: قيمة المؤسسة في ظل خضوع المؤسسة للضريبة 11.1الشكل رقم)

                  قيمة املؤسسة                                                   تأثري الضرائب                                                

 تأثري الضرائب و تكلفة االفالس

 تأثري الضرائب وتكلفة االفالس 
 وتكلفة الوكالة         

   

 
 Y X    اخلاصة األموال نسبة االستدانة إىل

 .425.صمرجع سبق ذكره، المصدر: الياس بن ساسي، يوسف قريشي، 

                                                           
 .108، ص.مرجع سبق ذكرهغنية بوربيعة ،  -1
 .424ص. مرجع سبق ذكره،الياس بن ساسي ، يوسف قريشي،  -2
، مذكرة دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بسكرة تأثير الهيكل المالي على إستراتيجية المؤسسة الصناعية،أنفال حدة دبيزة،  -3

 .31، ص.2011يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  لنيل شهادة املاجستري
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على  Xإىل  Y( النسبة املثلى لالقرتاض إىل األموال اخلاصة قد اخنفضت من 11.1يبني الشكل رقم )         
هي اليت تتعادل عندها الوفورات الضريبية النامجة عن االقرتاض مع تكلفة  Xأن يراعى أن هذه النقطة أي النقطة 

الوكالة و قبل أن تبلغ نسبة االستدانة هذه النقطة تكون الوفورات الضريبية أكرب من تلك التكاليف، أما بعدها 
 .   1حيدث العكس

بشكل أمثل، فحسب هذه النظرية  و بالرغم من أن هذه النظرية حاولت إجياد أسلوب لتسيري صراع الوكالة    
خفض تكاليف وكالة األموال اخلاصة بزيادة نحيث ت ،تكاليف الوكالة لتدنئة جيب اختاذ القرارات اهليكل املايل

مستوى الرافعة املالية و الذي من شأنه أن يرفع من القيمة السوقية للمؤسسة، إال أن هذه النظرية ال تفسر قيمة 
 2تغري يف اهليكل املايل هو حماولة الوصول إىل نسبة استدانة مثلى.املؤسسة إذ توضح أن أي 

 أهمية تطبيق نظرية الوكالة في البنوك:3.4

بااللتزامات  لإليفاءتقدمي خصائص التعاقد األمثل من خالل حتسني احلوافز  إىلهتدف نظرية الوكالة       
فهذا التعاقد األمثل يوفر  ،يف توقعات املتعاملني يف املستقبل التأكدالتعاقدية جلميع األطراف و ختفيض حالة عدم 

الثقة يف النشاط املصريف الذي يعمل على حتسني أداء مجيع األطراف و يوفر االنضباط الداخلي يف البنوك الذي 
يض سيستفيد منه كل املسريين و املودعني و املسامهني و احلكومات و ذلك بالتوفيق بني خمتلف املصاحل لتخف

 3تكاليف الوكالة.

أن مشكلة عدم متاثل املعلومات اليت تؤدي إىل صراعات بني  Bageret Alو يف هذا اخلصوص أشار      
املسامهني و الدائنني لوجود مصاحل متباينة، فالقرارات اليت ال تؤدي إىل حتقيق أقصى حد من مصاحل املسامهني تعد 

 .4مني الدائننيأعلى البنوك زيادة نسبة متطلبات رأس املال لتفلوكالة حافزا الستغالل ثروة الدائن و حيل مشكل ا

- Arnauld  هو من األوائل اللذين أشاروا إىل أمهية نظرية الوكالة يف القطاع املصريف باإلضافة إىل  1985سنة
Edwards et Hanan 1977  1980و Mavinga،  حيث حاول دراسة اآلثار املرتتبة لتكاليف الوكالة على

بنك من البنوك  170املسامهني حيث طبق منوذج املربعات الصغرى يف مرحلتني على عينة تتكون من  مكافآت

                                                           
 .424، ص.مرجع سبق ذكرهالياس بن ساسي، يوسف قريشي،  -1
 .89ص. مرجع سبق ذكره،ذهيبة  بن عبد الرمحان ،  -2

3
-DarlenaTartari, op-cit, p.34. 

4
-  Carin Rehncrona ,op- cit , p.17. 
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إىل أن مكافآت املسريين هلا أمهية كبرية يف البنوك األمريكية و أن هيكل التكاليف وتوصل  التجارية األمريكية
 1مة و تكاليف الوكالة بصفة خاصة تعتمد على درجة الرقابة اإلدارية.بصفة عا

اإلطار النظري الختاذ قرارات االستثمار و التمويل يف املؤسسات املالية  2002kariner يف هذا االجتاه قدم 
محلة األسهم من حيث اعتمد على نظرية الوكالة لشرح العالقة بني املودعني و الدائنني من جهة و ، و غري املالية 

جهة أخرى، حيث أن املودعني و أصحاب الديون هم أكثر عرضة للمخاطر فهذا االختالف يف درجة التعرض 
و حلل  ،للمخاطر هو املصدر الرئيسي ملشكل الوكالة و عدم متاثل املعلومات بني اجلهتني خيلق تضارب يف املصاحل

 2حوكمة.األساسية لللرقابية هي آلية من آليات و مراقبة السلطات ااألمثل  هذا املشكل هو التعاقد

 نظرية اإلشارة: -(5

وفقا هلذه النظرية أن اهليكل املايل  ،1977سنة  Rossباحث ال إىل يرجع الفضل لظهور هذه النظرية     
للمؤسسة هو إشارة للدائنني و أن أي تغيري يف السياسة املالية للمؤسسة سيؤدي إىل تغيري نظرة الدائنني للمؤسسة 

ن املستثمرون دائما يبحثون عن إشارة من املسريين تسمح هلم مبعرفة الوضعية املالية ألو إشارة أيضا للسوق 
 د هذه النظرية على فكرتني أساسيتني:و تسن ،3للمؤسسة

نفس املعلومة غري موزعة يف مجيع االجتاهات حيث أنه بإمكان املسريين يف مؤسسة ما هتيئة معلومات ال تكون  -
 ؛متوفرة لدى املستثمرين

و حىت إن كانت تلك املعلومات منشورة و متوفرة لدى اجلميع، فإهنا سوف ال تدرك و ال تفهم بنفس  -
 4ب و الطريقة.األسلو 

تقرتح هذه النظرية منوذجا حياول أن يعكس نوعية مؤسسة ما على أساس هيكلها املايل فاملستثمرون يصنفون  -
أحسن أداءا من  Aحبيث تكون املؤسسات من الصنف  Bو  Aاملؤسسات املوجودة يف السوق إىل فئتني: 

                                                           
1
- Alla Guidara ,op-cit, p.7. 

2
- Ibit, p.8. 

3
-

3
-MazenKebewar, la structure capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail 

analysées théoriques et empiriques sur donnes de panel  françaises, op-cit, p.18. 
 .112. ، صتحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي،مرجع سبق ذكرهعبد الغاين دادن ،  -4
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Bاملؤسسات من الصنف
، و من أجل تصنيف مؤسسة ما يف أحد الصنفني حيدد املستثمرون يف السوق مستوى 1

 2هلا القدرة على االستدانة و العكس. Aفحسب هذه النظرية أن املؤسسات من النوع  D*حرجا لالستدانة 

ال عن طريق لذلك ميكن القول بأنه على املؤسسات املتوقع هلا مستقبل غري مناسب اللجوء إىل زيادة رأس امل    
إصدار و بيع أسهم جديدة لتجنب حدوث إفالس و مشاركة للمستثمرين اجلدد يف أي خسائر متوقعة و منه 

 3تفضل املؤسسات املتوقع أن يكون هلا مستقبال جيدا التمويل عن طريق القروض.

ال إشارات من طرف و فيما يتعلق بسياسة توزيع األرباح تفسر نظرية اإلشارة و توضح أن هناك إمكانية إيص   
مسريي املؤسسة من خالل املعلومات للسوق املايل، فزيادة التوزيعات عن املتوقع تعد إشارة للمستثمرين بأن إدارة 
املؤسسة تتوقع أرباحا مرضية مستقبال و بالتايل يرتفع سعر السهم و غالبا ما يؤدي ذلك املؤسسة إىل جلوئها 

ى التمويل الالزم، كما أن أي ختفيض يف التوزيعات يؤدي بالتبعية إىل إلصدار أوراق مالية جديدة للحصول عل
اخنفاض سعر السهم و حىت و إن كان احتجاز األرباح مربرا مبشاريع عالية املردودية، فانه يف أغلب األحيان يفهم 

يفضلون احلصول من قبل السوق كإشارة لتخفيض األرباح املستقبلية و اليت تعد سلبية بالنسبة للمسامهني الذين 
 4على توزيعات منتظمة.

هذه النظرية العديد من املشاكل حول التكلفة احلدية لألموال حيث يتضح أن التكلفة احلدية املتوسطة تثري 
و تزداد عندما تلجأ املؤسسة إىل التمويل اخلارجي بإصدار أو بيع أسهم جديدة بدال من اللجوء إىل تقفز  املرجحة

، كما أن العديد من الدراسات أظهرت أن اإلفراط يف اللجوء إىل االقرتاض يؤدي 5التمويلاستخدام األرباح يف 
 6إىل اخنفاض قيمة املؤسسة نظرا الرتفاع تكاليف اإلفالس.

 

 

                                                           
 . 430ص. ، مرجع سبق ذكره،ساسي، يوسف قريشيالياس بن  -1
، جامعة ورقلة، 2009، 7، جملة الباحث، العدد الجدل القائم حول الهياكل تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعبد الغاين  دادن ،  -2

 .319اجلزائر، ص.
 .113سبق ذكره، ص. مرجع تحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل المالي،عبد الغاين  دادن ،  -3
 .96-95، ص ص.مرجع سبق ذكرهن ، اذهيبة بن عبد الرمح  -4
 .113.، مرجع سبق ذكره، صتحليل المقاربات النظرية حول أمثلية الهيكل الماليعبد الغاين دادن ،  -5

6
-Wesley Naidu,op,cit,p19. 
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 نظرية التسلسل الهرمي: -(6

 Myersاليت مت تطويرها فيما بعد من قبل  1961سنة  Danaldsonيرجع بناء نظرية التسلسل اهلرمي إىل      

et Majluf  حيث تسند هذه النظرية على فرضية عدم وجود متاثل املعلومات بني األطراف 19841سنة ،
املسريون  Myers et Majluf ل وفقاو  الداخلية للمؤسسة )املسامهني و املسريين( و األطراف اخلارجية )الدائنني(،

التمويل يتحدد من مستوى التباين يف املعلومات، يار خال يسعون إىل البحث عن نسبة استدانة مثلى و ذلك الن 
و املسريون ينتهجون السياسات املالية اليت ختفض التكاليف الناجتة عن عدم متاثل املعلومات و يفضلون التمويل 

 2الداخلي عن التمويل اخلارجي.

 3ويلها كمايلي:نظرية التسلسل اهلرمي ال وجود هليكل مايل أمثل و يتم ترتيب املؤسسات ملصادر مت فقو 

 ؛استخدام مجيع األرباح احملتجزة املتاحة )التمويل الذايت( -

 ؛اللجوء إىل الديون -

 أخري. لجأإصدار األسهم كم -

يرجع نسب ترتيب التسلسلي يف مصادر التمويل إىل أن املؤسسة حتاول ختفيض جمهوداهتا يف احلصول على    
و كذلك رغبة املؤسسة يف ختفيض تكاليف الوساطة و ، بة األوىل التمويل هلذا جاء التمويل الذايت يف املرت

 4العمليات هلذا جاءت عملية إصدار األسهم يف املرتبة األخرية و اليت عادة تتميز بارتفاع يف تكاليفها.

فمن خالل هذه النظرية يف ظل عدم متاثل املعلومات عند إصدار األسهم تعترب إشارة جيدة بالنسبة للمؤسسة     
تدل على استثمارات جديدة لكن بالنسبة للسوق املايل إشارة سلبية تفسر أن قيمة هذه األسهم مغاال فيها على 
عكس الديون، و االقرتاض يعد إشارة جيدة بالنسبة للسوق املايل تدل على أن املؤسسة قادرة على تسديد 

 5األعباء املالية الناجتة عن االقرتاض.

                                                           
1
-MazenKebewar, la structure capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail 

analysées théoriques et empiriques sur donnes de panel  françaises, op-cit, p.18. 
2
- Philippe  Adair, théorie du compromis versus théorie de financement hiérarchique  une analyse sur un 

panal dePME, CIFPME AGADIR ,  congrée international francophone en entrepreneuriat et PME , ,Maroc , 
2014 , p.5.  
3
-MazenKebewar, la structure capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail 

analysées théoriques et empiriques sur donnes de panel  françaises, op-cit, pp .18-19. 
4
-Verriment, Pierre, finance d’ entreprise, Dalloz Edition, Paris, p.623. 

5
-Simon Kwan, capital structure in banking , FRBSF ECONOMIC LETTER , N37 , USA , 2009 , P .2 . 
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 التسلسل اهلرمي يف القطاع املصريف أشاروا كل من: أما فيما خيص تطبيق نظرية

Herger , Herringe et Szego خاصة إىل نتائج أعمال  ةبصف 1995سنةMyers et Majluf 1984سنة 
اليت تدعو املؤسسات إىل إتباع التسلسل اهلرمي يف اسرتاجتياهتا التمويلية اليت تأخذ يف االعتبار عدم متاثل 

قدموا اخلالفات املوجودة يف البنوك اليت تعيق تطبيق هذه ، حيث املعلومات اليت شاهنا أن تأثر على اهليكل املايل 
ات اليت تأخذها احلكومات لضمان االستقرار املايل خاصة آليات التأمني النظرية يف البنوك اليت تكمن يف اإلجراء

 1على الودائع حلماية املودعني تشجع البنوك على أن تكون لديها مستويات مرتفعة من الرفع املايل.

باعتبارها حالة خاصة من عدم تناسق املعلومات و هي األخالقي  كما أشار اغلب االقتصاديون إىل اخلطر    
املخاطر اليت ميكن توجد يف حني يتحمل شخص آخر تكلفة إذا حدود اليت يتخذ فيها شخص قرار حول  الةالح

، ففي القطاع املصريف  krugman2002 سارت األمور بشكل سيء على النحو احملدد من قبل كما يعرفها
أكثر رمسية لضمان الودائع من  مشكلة اخلطر األخالقي مرتبط ارتباطا وثيقا بالتأمني على الودائع الذي هو التزام

خالل القوانني و مبا أن الودائع املؤمنة ال تتطلب عالوة خماطر كبرية وبالتايل تقلل تكاليف االقرتاض بالنسبة للبنوك 
و تقلل من املخاطر األخالقية، كما أن وجوب احتفاظ البنوك مبتطلبات احلد األدىن لرأس املال حيد من مرونة 

 2يل.مزيج هيكلها املا

 نظرية توقيت السوق: -(7

 Beker etتعد نظرية توقيت السوق من النظريات احلديثة املفسرة للهيكل املايل اليت تنسب إىل       

Wurgler هو نتيجة تراكمية لتغريات املاضية يف  وفق هذه النظرية اهليكل املايل احلايل للمؤسسة 2002،3سنة
بعملية إصدار األسهم اجلديدة عندما ترتفع أسعار أسهمها و عندما تكون توقيت السوق املايل، فاملؤسسة تقوم 

قيمة أسهمها مغاال فيها، و تقوم بعملية شراء األسهم عندما تنخفض أسعار أسهمها و عندما تكون قيمة 
سوق حيث أن املؤسسة ال تلجأ إىل االقرتاض يف فرتات اإلنعاش اليت مير هبا ال4أسهمها مقيمة بأقل من قيمتها،

                                                           
1
- Arther Petit- Romoc ,op, cit, p .48. 

2
- Hoa Nguyen, zainebKayani ,op-cit , p.15. 

3
 - Wesley Naidu,op,cit,p.20. 

4
- Tijs de bie end Leo de haan, does market timing drive capital structure ? , DNB working paper, N16 , the 

netherlands, 2004, p .2.   
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املايل خاصة عندما تكون فرص النمو عالية، و بالتايل الوصول إىل هيكل مايل أمثل ليس خيارا و إمنا نتيجة 
 1السوق املايل.بيئة لرتاكم القرارات املاضية املتخذة يف املاضي على أساس 

هتمام العديد من الباحثني املاليني للبحث ما إذا كان لتوقيت السوق تأثري إBeker et Wurglerأثارت أحباث 
و توصلت إىل نتيجة أن  2004سنة Kayham and Timanاهليكل املايل للمؤسسة فكانت آخر دراسة 

 2اهليكل املايل للمؤسسة هو مزيج من توقيت السوق.

نظريتهما أن  ير ثتالدراسات التجريبية  ض النتائج منبع 2010سنة Beker et Wurgler كما أضاف كل من 
و ذلك ألن تكلفة عملية  ،املؤسسة سوف تلجأ إىل عملية إصدار األسهم فقط عندما  ترتفع أسعار األسهم

على االفرتاض على عكس عندما تكون أسعار األسهم منخفضة سوف تسعى  نسبياإصدار األسهم منخفضة 
 .شراء أسهمهاإلعادة اإلدارة جلمع األموال عن طريق االقرتاض 

الثقة يف السوق املايل فيما يتعلق بالتوقعات لديها كما أن املؤسسات تقوم بعملية إصدار األسهم عندما تتوفر 
 و هذه الثقة ميكن أن جتلب سعر أعلى من السعر املطلوب عن األسهم الصادرة.،املستقبلية 

إن توقيت السوق ميكن 3كل من أشكال توقيت السوق.كما أكد معظم املسريين املاليني أن اهليكل املايل هو ش
 4.يف البنوك اهليكل املايليشرح باألسهم و بالتايل  يشرح  جلوء البنوك إىل متويل أن

 

 

 

 

 

                                                           
1
- MazenKebewar, la structure capital et son impact sur la profitabilité et sur la demande de travail 

analysées théoriques et empiriques sur donnes de panel  françaises, op-cit, p .19. 
2
- Tijs de bie end Leo de haan, op-cit, p.2.  

3
- Wesley Naidu, op,cit,p.21. 

4
- Hoa Nguyen, zainebKayani , op-cit , p.16. 
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 خالصة الفصل األول: 

اإلدارة املالية يف البنوك التجارية وهو  جمال  من خالل هذا الفصل قمنا بتسليط الضوء على أهم موضوع يف
اهليكل املايل  باختيارالتحليل املايل الذي من خالله ميكن للبنك التجاري تقييم كافة قرراهتا املالية املتعلقة 

 .استخداماهتاإىل أساليب يستخدمها احمللل للتعرف على مصادر األموال و  باالستناد

يكل املايل و العوامل املؤثرة يف حتديده أن اهليكل املايل ميثل التوليفة املتكونة كما توصلنا من خالل التطرق إىل اهل
من الديون وحقوق امللكية يستخدمها البنك التجاري لتمويل أصوله ، ويتأثر اهليكل املايل  مبجموعة من العوامل 

حتقيقها وال يتحقق ذلك إال من  من أمهها الرحبية اليت تعترب من األهداف الرئيسية اليت يسعى  إىل  اختيارهيف 
طرة له تأثري يف خالل توظيف أمواله املتحصل عليها من مصادر داخلية و مصادر خارجية، كما لعامل املخا

 كل مصدر متويل .لدرجه املخاطر وهذا راجع إلختالف  حتديده 

كما تطرقنا يف هذا الفصل إىل النظريات املفسرة للهيكل املايل اليت إهتمت باإلجابة على إشكالية وجود هيكل 
يف ظل عدم متاثل مفسرة  يف ظل متاثل املعلومات ونظريات مفسرة تنقسم إىل قسمني  نظريات مايل أمثل حيث 

تكلفة رأس املال مستقلة   على البنوك Miller et Modigliani 1958 تطبيق نظريةخيص   ماأما في، املعلومات
لقد أظهرت أحدث إصدارات و  على الديون أو حقوق امللكية عن متويل البنوك سواء كان مصدر متويلها يعتمد

Miller  أن اهليكل املايل ال يؤثر على قيمة البنوك ال  1958النتيجة اليت توصل إليها سنة  نفس1995سنة
ألخذ بعني االعتبار الضرائب و خماطر الديون حيث أن تكلفة رأس املال البنك ال تتغري تزال سارية املفعول مع ا

نظرية املفاضلة البنوك أكثر عرضة الحتماالت اإلفالس وال يزال تسليط حسب  أمابتغري مكونات اهليكل املايل. 
يون يعد خمتلفا نوعا ما عن الضوء على املفاضلة بني تكاليف و الفوائد املرتتبة عن متويل البنوك بواسطة الد

تقدمي خصائص التعاقد األمثل فهذا التعاقد األمثل يوفر الثقة  إىلهتدف نظرية الوكالة كما املؤسسات غري املالية.
يف النشاط املصريف الذي يعمل على حتسني أداء مجيع األطراف و يوفر االنضباط الداخلي يف البنوك الذي 

 ودعني و املسامهني و احلكومات.سيستفيد منه كل املسريين و امل

اليت تعيق تطبيق هذه النظرية يف البنوك اليت املعوقات توجد  بعض يف البنوك أما تطبيق نظرية التسلسل اهلرمي  
تكمن يف اإلجراءات اليت تأخذها احلكومات لضمان االستقرار املايل خاصة آليات التأمني على الودائع حلماية 

 على أن تكون لديها مستويات مرتفعة من الرفع املايل.املودعني تشجع البنوك 
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 مهيد الفصل الثاني:ت

 استخدامسب عملية تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية أمهيه بالغة  يف حتديد مدى كفاءهتا  يف تتك         
خاصة و أهنا أصبحت تعمل يف بيئة متغرية تتميز باملنافسة   حة ومدى حتقيق أهدافها املخططة،ها املتادموار 

و ال يتم إال من  االستمراروجوده وضمان بقائه و  إثباتلى البنك  ضرورة الشديدة و مليئة باملخاطر تفرض ع
 خالل حتسني أدائه و زيادة عوائده و جتنب الوقوع يف املخاطر أو التقليل منها قدر املستطاع.

هذا الفصل إىل ثالث مباحث  التجارية قسمناو إلعطاء صورة واضحة عن عملية تقييم األداء املايل يف البنوك 
 ي:وه

 في البنوك التجارية   المبحث األول: مفاهيم عامة حول األداء المالي و تقييمه

 بالبنوك التجارية المبحث الثاني:  األساليب التقليدية المستخدمة في تقييم األداء المالي 

 بالبنوك التجارية المبحث الثالث: األساليب الحديثة المستخدمة في تقييم األداء المالي 
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 في البنوك التجارية  مبحث األول: مفاهيم عامة حول األداء المالي و تقييمهال

يعترب األداء املايل أداة للحكم املوضوعي لنجاح أي مؤسسة خاصة البنوك التجارية ملا له من أمهية خاصة ، و 
ال من خالل عملية و ال ميكنها تشخيص أدائها املايل إ ذلك ألهنا تتعامل بأموال الغري و أكثر عرضة للمخاطر،

 التقييم لتحديد نقاط القوة و الضعف لديها و للتأكد من سالمة مركزها املايل.

 المطلب األول: ماهية األداء المالي

 مفهوم األداء بشكل عام، إىلمفهوم األداء املايل جيب أن نتطرق  إىلقبل التطرق : ( مفهوم األداء المالي1
مة اليت تدل على جناح أي مؤسسة و هو من املواضيع اليت اختلفت أراء حيث يعترب األداء من املؤشرات اهلا

 يلي: املقتصدين حول تعريف شامل لألداء فنجد من أهم التعريفات ما

 يقصد باألداء قدرة املؤسسة على حتقيق األهداف املرجوة من املوارد املستخدمة لتحقيق األهداف.  

اف املنظمات و مؤسسات األعمال حيث عرفا دداء يتوافق مع أهفقدما تعريفا لأل Miller et Bromilyأما  
األداء على انه " انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املالية و البشرية و استغالهلا بكفاءة و فعالية بصورة 

 1جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها".

 .أهدافها طويلة األمد قدرة املؤسسة على حتقيق بأنه  Robins and Wiersemaو كذلك عرفه 

   2فقد عرف األداء بأنه تلك النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها. Wheelen and Hangerأما 

خدمات مت تقدميها، أما اجلهد فيمثل وحدات املدخالت  أوبأنه العالقة بني املنجزات  كما يعرفه البعض اآلخر
   3قياس األداء مبقارنة مدخالت مدة حمدودة و خمرجاهتا. الالزمة لتحقيق املخرجات، و لذلك يكون

    

                                                           

الصغيرة و المتوسطة الجزائرية، باستخدام طريقة التحليلي العاملي تحليل األداء المالي للمؤسسات عبد الوهاب دادن، رشيد حفصي،  - 1
 .23.ص2014 اجلزائر جامعة غرداية،  ،2، العدد7اجمللد  ، جملة الواحات للبحوث و الدراسات،2011-2006خالل فرتة  التميزي 

 .5.، صمرجع سبق ذكرهمهدي عطية موجي اجلبوري،  - 2
 .83.ص 2008العراق،  ، 68و االقتصاد، العدد، جملة اإلدارة  راتيجي في األداء المصرفي )دراسة تحليلية(عالقة القرار االستحيدر محزة،  - 3
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البشرية و املادية املتوفرة فعال و الظروف احمليطة هبا  اإلمكاناتنه تنفيذ لنشاط املؤسسة يف ضوء أكما يعرف على 
صحيحية يف الوقت القرارات الت اختاذاملستحق لتحديد االحنرافات و أسباهبا و  باألداءو يتم مقارنة األداء الفعلي 

 1املناسب.

و من خالل ما سبق نستنتج أن األداء هو استغالل كافة املوارد املالية و البشرية بكفاءة و فعالية لتحقيق    
 أهداف املؤسسة املسطرة.

و  و يعد سبب تباين.2املايل هو أحد أنواع األداء تعددت املفاهيم املقدمة لألداء املايل كذلك األداءأن  باعتبارو 
 حتديد مفهوم األداء املايل إىل أسباب رئيسية منها:

سندت بعض التعاريف الوظيفة املالية أحيث  الباحثين حول تحديد مفهوم الوظيفة المالية: رؤى  ختالفا-
و أيضا اىل مواجهة املصاعب  ، اإلسرتاتيجيات، اخلطط، األهداف، السياسات املالية،اىل القرارات املالية املتخذة

و الواقع أن هذه املفاهيم ال تستطيع حتديد و توضيح و الكشف عن طبيعة الوظيفة  ، قبات املالية....و الع
املالية، األمر الذي جيعلها غامضة و عاجزة عن حتديد هوية الوظيفة املالية، و يرجع هذا الغموض اىل عدم 

فهناك اجلماعة النقدية حيث تمني، الشمول من جهة و عدم التوحيد من جهة أخرى سببه تباين وجهات نظر امله
أن وجهة النظر  آجلة، يف حني دي خارجة أو داخلة عاجلة أو املالية كل عملية تأخذ الشكل النقللوظيفة  تنسب

الية؟ كدعم التوازن املايل، الوظيفة املالية ملواجهة و جتاوز املصاعب املتنشأ التشغيلية حيددها طرح التساؤل هل 
و حسن األموال  تتعلق بكافة التصرفات اخلاصة بكيفية احلصول على أهنا املايل أم اليسر  ،يةللرحباألدىن  احلد

  3استخدامها.

اعتربت النظرية املالية الكالسيكية بأنه للوظيفة  تطور النظرية المالية الكالسيكية الى نظرية مالية معاصرة: -
تسيريها، و تعرف باسم "مالية املؤسسات"، و تبنت الوظيفة املالية الكالسيكية يف املؤسسة دور املزود باألموال و 

 نظور الكالسيكي هدف مضاعفة الربح يف ظل مستقبل مؤكد احلدوث.امل وفق  املالية

                                                           

، مذكرة ماجستري يف دراسة و تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوك، دراسة حالة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي، بوطورة  فضيلة - 1
 .53.، ص2006يلة، اجلزائر،علوم التسيري، جامعة املس

 .24.، صمرجع سبق ذكره، رشيد حفصي، دادن عبد الوهاب  - 2
 اجلزائر،، جامعة ورقلة  ،2006، 04العدد  جملة الباحث، قراءة في األداء المالي و القيمة في المؤسسات االقتصادية،، عبد الغين دادن  - 3
 .42.ص
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يف ظل الظروف غري املؤكدة اىل جانب انفصال  اهنارتمسعى النظرية املالية الكالسيكية طويال حىت  يدم مل   
القيمة السوقية لسعر السهم وهو تعظيم  مايل تقليدي مدعم من طرف املالكامللكية عن اإلدارة، برز هدف 

ليس للمساهم مبفرده، لكنه احيانا هو احلكم يف حتديد القوة املالية برمتها بالرغم أن جناح املايل للمؤسسة 
ورصة و الذي بدوره اهلادفة اىل تعظيم قيمة املؤسسة يف الب حينئد  بزوغ النظرية املالية شبه التقليديةللمؤسسة، 

كان ميالد ا  أدى اىل اهتمام بتعظيم التدفق النقدي املنتظر لالستثمار بالبحث عن أقل تكلفة للتمويل و من هن
   1نظرية تكلفة األموال.

لية احلديثة )املعاصرة( رغم تباين النظرية املا ظهرت 1960 إىل  1950 من و خالل الفرتة املمتدة      
أن يف فحواها واقع اقتصادي ساهم بشكل واضح يف نشوء علم التنظيمات إال عاد التطبيق، تعدد أب األهداف و

تعد النظرية املالية املعاصرة منوذجا خارجيا للمؤسسة خاضعا لقوانني  "conso ، وفقا لرؤية الربوفيسور ".. اخل
 2و رأس مال مايل. اقتصاديسوق األصول، و ذلك بالفصل بني رأس مال 

عرفت املؤشرات تطورات من حيث الشكل و  ات المحاسبة إلى مؤشرات مالية و اقتصادية:تطور مؤشر -
عوائد اتسمت نوعية املؤشرات بالطابع احملاسيب و املايل يف ذات الصلة مباشرة بقياس ال 1985النوع اىل غاية سنة 

ت املردودية، ذلك أن أين أصبح االهتمام مبؤشرا 1995و األرباح، و استمرت هذه النظرية اىل غاية سنة 
املؤشرات احملاسبية ذات صلة باألرباح ال تعطي صورة واضحة حول امكانات املؤسسة و مدى قدرهتا يف حتقيق 

.....( احملاسبة ) األرباح ، مدة اإلهتالكاملؤشرات  مالئمة نتائج عوائد بقدر يفوق قيمتها احملاسبية فضال عن عدم
للمؤشرات احملاسبة ذات صلة  1995فطنت النظرية املالية يف سنة يف فرتات التضخم ، لكن سرعان ما ت

سواء تعلق األمر باألموال اخلاصة أو باألصول االقتصادية أو بتدفقات عوائد االستثمار، و هذا ما باملردودية 
 لقيمة.يفسر أن الفرتة مزجت بني البعد احملاسيب دون األعمال للبعد املستقبلي كأسلوب لقياس األداء و قياس ا

ة مع املؤشرات زاو يف نفس السياق تداركت النظرية املالية أمهية و مدلول املؤشرات االقتصادية جنبا و موا     
من قوة و تفسري للبيئة االقتصادية و الضوابط السوقية اليت حتكم السوقية ) البورصية( ملا تكسبه هذه املؤشرات 

بعني االعتبار الضوابط و الوسائط اخلارجية اليت أخدت تصادية االق املؤسسة، األمر الذي يفسر أن املؤشرات

                                                           

لمالي في المؤسسات االقتصادية نحو إرساء نموذج لإلنذار  باستعمال  المحاكاه المالية حالة قياس و تقييم األداء ادادن عبد الغين،  - 1
 . 40-39.، ص2006،اجلزائر،  كتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائرد مذكرة  بورصني  الجزائر و باريس،

 .40.ص المرجع السابق، - 2
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اخلارجي و ذات تأثري فعال على مركزها الداخلي باإلضافة اىل الوسائط الداخلية تواجهها املؤسسة يف حميطها 
  1قيمة املؤسسة.أال وهي  ذات صلة مباشرة بسوق البورصة 

 منها:و نتيجة هلذه األسباب قدمت العديد من التعاريف 

تحدة، و مدى قدرة م املاديةأن األداء املايل هو "تقدمي حكم ذو قيمة حول إلدارة املوارد الطبيعية و املالية و      
 .2إدارة املؤسسة على اشباع منافع و رغبات أطرافها خمتلفة"

لكة و املتمثلة يف رق بني القيمة املقدمة للسوق و جمموع القيم املستهلفعلى أنه ا E.Scosipو يعرفه كذلك    
 3تكاليف خمتلفة األنشطة.

ييس مالية االتعبري عن نشاطات إدارة األعمال باستعمال مق على أنه  األداء املايل Miller et Dossو يعرفه    
 4شطة الشركة.أنمعينة و أنه األداة الرئيسية الداعمة جلميع 

 ل و اآلن و حتديد االجتاهات اليت استخدمتها للوصاملايل هو وصف لوضع املؤسسة  األداءو يرى البعض بأن     

   5املوجودات، املطلوبات، صايف الثروة.اإليرادات ،  ةمن خالل دراس إليه 

 و يعرف األداء املايل بتسليط الضوء على العوامل التالية:

 ؛العوامل املؤثرة يف املردودية املالية -

 ؛ين على مردودية األموال اخلاصةمن طرف املسري املتبناة  أثر السياسات املالية  -

 ؛مدى مسامهة معدل منو املؤسسة يف إجناح السياسة املالية و حتقيق فوائض و أرباح -

 6مدى تغطية مستوى النشاط للمصاريف العامة. -

                                                           

 .43-42.صص  مرجع سبق ذكره، و القيمة في المؤسسات االقتصادية،قراءة في األداء المالي دادن عبد الغاين،  - 1
 .24,، صمرجع سبق ذكره، رشيد حفصي،  دادن  عبد الوهاب - 2
 .24.، صالمرجع السابق - 3
، جملة الغري اريةالقيمة العادلة و تأثير استعمالها في مؤشرات االداء المالي في البنوك التجالسعريي،  ىزيد عائد مردان، ابراهيم عبد موس - 4

 .235.ص، 2012 العراق ، ،  25، العدد8للعلوم االقتصادية و اإلدارية، اجمللد 
 .234.ص مرجع سبق ذكره،فالح حسن احلسيين، مؤيد عبد الرمحن الدوري،  - 5
 .41-40.ص ، مرجع سبق ذكره، صقراءة في األداء المالي و القيمة في المؤسسات االقتصاديةدادن عبد الغين،  - 6
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سعيد فرحات مجعة، فريى أن األداء املايل هو " مدى مسامهة االنشطة يف خلق القيمة أو الفعالية يف أما -
 1م املوارد املالية املتاحة من خالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف املالية"استخدا

و املؤشرات الكمية و النوعية حول أالعملية اليت تشتق من خالهلا جمموعة من املعايري  إىلاألداء املايل  كما يشري 
للمشروع، و ذلك من خالل  و املالية التشغيليةنشاط أي مشروع اقتصادي يسهم يف حتديد أمهية األنشطة 

 2معلومات تستخرج من القوائم و مصادر أخرى.

املرآة اليت تعكس صورة املؤسسة و مركزها املايل و يعرب عن األداء املايل هو أن و من خالل ما سبق نستنتج    
 مواردها املتاحة لتحقيق أهدافها املسطرة بكفاءة و فعالية. استغاللمدى قدرة املؤسسة على 

 3تكمن أمهية األداء املايل يف مايلي:أهمية األداء المالي:  .2

 ملؤسسة و طبيعته؛متابعة و معرفة نشاط ا -

 احمليطة؛ االقتصاديةمتابعة و معرفة الظروف املالية و  -

 انات املالية؛ياملساعدة يف إجراء التحاليل و املقارنة و تقييم الب -

 لبيانات املالية؛اك التفاعل بني ااملساعدة يف فهم و إدر  -

متكن املؤسسة من املنافسة بشكل أفضل و حتسني رحبيتها و توسع الفرص و النمو و حتقيق رضا املالك و  -
 املسامهني.

هناك العديد من العوامل املؤثرة يف األداء املايل بالنسبة للبنوك التجارية العوامل المؤثرة في األداء المالي:  .3
 من أمهها:

                                                           

 .24.ص مرجع سبق ذكره،عبد الوهاب دادن، رشيد حفصي،  - 1
، جملة تأثير كفاءة الخدمات المصرفية االلكترونية على االداء المالي للبنوك التجارية األردنيةصيام، حممود عادل أبو النادي،  أمحد زكريا  - 2

 .226,، ص2014فلسطني ،  ، 1العدد ، 1جمللد جامعة القدس املفتوحة لألحباث و الدراسات اإلدارية و االقتصادية، ا
، مذكرة نموذج مقترح للمقارنة بين األداء المالي لمصرف الجمهورية و مصرف الصحاري في الجمهورية الليبية،  أسباقة  خالد صاحل عبود - 3

 .46-45.، ص2011دكتوراه يف املصارف و التأمني، جامعة دمشق، سوريا، 
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 األعمال أوم ذاته، كحجك و يقصد هبا العوامل التنظيمية العوامل الداخلية و اخلاصة بالبن نظيمية:أ( العوامل الت
 يف البنك و كفاءة اإلدارة. األنشطة

 :ن حجم املوارد اليت ميتلكها البنك و طبيعة تراكيبها و حركاهتا متثل عوامل هامة و ذات إ حجم األعمال
ة األنشطة البنكية، فكلما ازداد حجم هذه املوارد و اخنفضت تأثري كبري يف حتديد كفاءة و إنتاجي

التكاليف االمجالية هلا و قلت كمية املسحوبات منها ساعد ذلك على رفع الطاقة التشغيلية املتاحة يف 
 الذي يسهم يف حتسني إنتاجية البنك و رحبيته.األمر  البنك، 

 :ددة من خالل حشد الطاقات حتقيق األهداف احملو تعرب عن مدى قدرة اإلدارة على  الكفاءة اإلدارية
استغالهلا مبا يضمن االستخدام األمثل لكافة املوارد  ترشيداملتاحة و  اإلمكاناتالشخصية و  و املهارات 

 1املتاحة و ما يعكسه ذلك من جودة يف الضمان و مسعة حسنة للبنك.

دة امللكية العامة على نطاق كبري أصبحت الوظيفة مع ظهور املؤسسات الكبرية و توسع القاع ب( طبيعة اإلدارة:
اإلدارية منفصلة على امللكية بشكل كبري، من خالل دراسات املؤسسات اليت تسيطر عليها اإلدارة مقابل تلك 

أن جمموعة املؤسسات اليت  يسيطر عليها املالكون تفوقت يف أدائها على اليت يسيطر عليها املالكون فقد تبني 
 االستثماراليت يسيطر عليها املالكون حتقق عائد على   ، حيث وجد أن املؤسساتيطر عليها اإلدارة تلك اليت تس

املسرييني  أعلى، و إن ختصيص املوارد فيها يكون بكفاءة أعلى من تلك اليت تسيطر عليها اإلدارة بسبب كون 
على جناحاهتم السابقة بدال من  االعتماد يفضل  املسريون  أناحملتمل أقل استعدادا للمخاطرة من املالكني، و من 
فهم لذلك  األسهمفهم مستقلة عن أهداف محلة اأهد أنفضال  ، بذل اجلهود لزيادة قيمة أسهم محلة األسهم

   2حياولون ترويج أهدافهم اخلاصة على حساب أهداف محلة األسهم.

 :إىلتقسيمها  و هي العوامل اليت تكون خارج السيطرة و ميكن ج( العوامل البيئية:

 :و تتمثل يف العوملة و رفع القيود على األسعار و اخلصخصة و التقلبات الكبرية  الظروف االقتصادية
مثل هذه بأن الفائدة و من اجلدير بالذكر  أسعاراليت حتدث يف أوقات غري متوقعة، و التضخم و 

 الظروف االقتصادية تضغط على البنوك لتحسني األداء.
                                                           

ييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية و التقليدية باستخدام المؤشرات المالية )دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العامة في تقزاهي صبحي بشناق،  - 1
 .25.، ص2011 يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة،فلسطني، ري، مذكرة ماجستفلسطين

 .54-53.ص مرجع سبق ذكره،خالد صاحل عبود أسباقة،  - 2
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 حد كبري يف التوسع يف  إىللقد سامهت االبتكارات يف جمال التكنولوجيا  كنولوجية:الت االبتكارات
ا لتحسني اخلدمة باإلضافة إىل لبنوك و تتيح الفرصة هلحيث تلعب دورا حمويا يف أداء ا الصناعة املصرفية،

 1توفري جمموعة واسعة من املنتجات و اخلدمات املالية.

و كما هو واضح أن  ألنهداخل املؤسسة األفراد  اليت تربط بني  عامل العالقة يقصد هبذا ال د( النجاح اإلداري:
  أعضاءعمل معني، و بالتايل فانه من الطبيعي أن تربط بني  بأداءمن عدة أقسام، كل قسم خيتص  املؤسسة مكونة

سالة النجاح اإلداري أن تؤثر يف رحبية املؤسسة، عموما فان م بالضرورةكل قسم عالقة وثيقة، و هذه العالقة ليس 
 إظهار العالقة بينه و بني أداء املؤسسة و فيمايلي: إىلتتضمن ثالث وجهات نظر تسعى مجيعها 

 اإلداري حيسن مستوى أداء املؤسسة؛أن النجاح  -

 أن النجاح يعطل األداء؛ -

 2أي تأثري على األداء. ال ميتلكأن النجاح  -

 بنوك التجارية ) الماهية و المعايير(األداء المالي لل المطلب الثاني: تقييم

 ( مفهوم تقييم األداء المالي في البنوك التجارية:1

اماهتا بشكل منتظم حتصل البنوك التجارية على مواردها املالية من مصادرها، و تقوم بتوزيعها على استخد     
ت منها اختالف العمليات آخر نتيجة لعدة اعتبارا إىلعائد، هذا األخري خيتلف من بنك يضمن هلا أكرب 

هناك بنوك ذات أداء مرتفع و أخرى منخفضة األداء  أناملصرفية، و كذا السياسات و االسرتاتيجيات املتبعة، أي 
 منها: 3و على هذا األساس وجدت مفاهيم خمتلفة لتعريف تقييم األداء املايل

مدى  لفا لتحديد ما ميكن قياسه و من مثهو قياس النتائج احملققة و املنتظرة على مستوى معايري حمددة س -
مما يسمح باحلكم  ،حتقيق األهداف ملعرفة مستوى الفعالية و حتديد األمهية النسبية بني النتائج و املوارد املستخدمة

 4على درجة الكفاءة.

                                                           

 .29-28.ص ، مرجع سبق ذكره،هر صبحي بشناقزا - 1
 .54.ص مرجع سبق ذكره،خالد صاحل عبود أسباقة،  - 2
 .197.ص مرجع سبق ذكره،عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 3
 .41.، مرجع سبق ذكره، صقراءة في األداء المالي و القيمة في المؤسسات االقتصادية، عبد الغين دادن  - 4
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ية هتدف إىل هو مقياس للتأكد من أن األداء املايل الفعلي يتوافق مع معايري األداء احملددة، فهو عملية دور  -
      1قياس نقاط القوة و الضعف من أجل حتقيق هدف حمدد خططت له املؤسسة مسبقا.

املوارد املالية املتاحة للبنك قد استخدمت  أنو حتقق من  تأكيدعملية أنه تقييم األداء على  أيضاو عرف  -
   2بشكل كفء.

للوقوف على احلالة املالية للبنك و حتديد  غريها  مجيع البيانات احملاسبية و و هو عملية شاملة تستخدم فيها -
 3الكيفية اليت أديرت هبا موارده خالل فرتة زمنية معينة.

نه استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى اجناز األهداف و املسامهة يف إتاحة أعلى  Hopkinstيف حني عرف  -
 4املوارد و تزويد البنك بفرص االستثمار.

ل إليه و نه عبارة عن وصف لوضع البنك اآلن و حتديد االجتاهات اليت استخدمها للوصو يعرف أيضا على أ   
  5صايف الثروة. ، املطلوبات، ومن خالل دراسة اإليرادات، املوجودات

نه عملية حتليل جملموعة من املعطيات و الكشف عن التغريات اليت تطرأ على املركز املايل أو يعرف أيضا على   
تعرف على مدى الكفاءة يف لل دراسة القوائم املالية املتمثلة يف كل من امليزانية و قائمة الدخل لمن خال، للبنك 

 6توظيف الودائع يف االستثمارات اليت حتقق أرباحا و توضيح إيرادات و مصروفات البنك.

رقابية متكن  ةة و أدااألداء املايل هي عملية دوري م و على ضوء ما سبق ميكن إعطاء تعريف شامل لعملية تقيي    
البنك التجاري من معرفة مركزه املايل و مدى استخدام موارده املالية املتاحة بكفاءة و فعالية، و هي يف نفس 

                                                           

،مذكرة إستخدام المؤشرات تقييم األداء المالية التقليدية و القيمة االقتصادية لقياس التغير في القيمة السوقية لألسهمد املهتدي، غدير حمم - 1
 .14.، ص2014ماجستري يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، 

يف  ةدكتورا، مذكرة مقارنة ء المصارف اإلسالمية العاملة في األردن  دراسةتأثير مقررات لجنة بازل على أداعيسى أمحد عيسى املقابلة،  - 2
 .83، ص.2013األردن،  جامعة الريموك،  اإلسالمية اإلقتصاد و املصارف 

 .84-83ص. ص المرجع السابق، - 3
 .84.ص المرجع السابق، - 4
-2009ية دراسة تطبيقية على مجموعة من البنوك اإلسالمية للفترة )تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمعة عمر، يبوحلية الطيب، بومج - 5

 .3. ص،  2016اجلزائر،  ، الشلفبوعلي جامعة حسيبة بن  ،14العدد ، جملة اقتصاديات مشال أفريقيا، ،  (2013
 .198.، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 6
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بالنسبة للبنك بنتائج أعماله و نشاطاته املصرفية يف املستقبل من خالل حتديد نقاط الضعف و تنبؤية الوقت أداة 
 اإلحنرفات.القوة و تصحيح 

 ستويات تقييم األداء المالي في البنوك التجارية:( م2

، باختالف املستوى الذي يتم عنده تقييم أعماهلاخيتلف احلكم على مدى كفاءة البنوك التجارية يف إجناز       
 أدائها، و وجهة النظر املعربة عن كل مستوى و تتمثل هذه املستويات أساسا يف:

ورها يف توفري املوارد التمويلية الالزمة لقطاعات االقتصاد الوطين، و يضم البنوك و د المستوى الوطني:أ(
 1عصب احلياة االقتصادية يف اجملتمع.باعتبارها 

فاءة و هو مستوى اجلهاز املصريف و على رأسه البنك املركزي و يستهدف تقييم ك ب( المستوى القطاعي:
 2ستوى الفروع املنتشرة يف أماكن أخرى.على م أوقرارات املسؤولني   اتساقالبنوك التجارية و مدى 

و ذلك بوضع جمموعة من املؤشرات املالية تكون صاحلة لتقييم أداء البنك  ج( مستوى البنك التجاري ذاته:
حد كبري عن  إىلالتجارية من وجهة نظر واحدة رغم صعوبة حتقيق ذلك و متكن يف نفس الوقت من التعبري 

 3وجهات النظر الثالث السابقة.

 ( أهمية تقييم األداء المالي في البنوك التجارية:3

 ميكن إجياز أمهية تقييم األداء املايل للبنك التجاري من خالل النقاط التالية:     

يوفر مقياسا ملدى جناح البنك من خالل سعيه ملواصلة نشاطه بغية حتقيق أهدافه، فالنجاح مقياس مركب جيمع  -
 4مث فهو أوسع منهما يف تعزيز أداء البنك مبواصلة البقاء و النمو.بني الفاعلية و الكفاءة و من 

و من مث حتديد  املركز االسرتاتيجي للبنك التجاري ضمن إطار البيئة اليت يعمل فيها، األداءيظهر تقييم  -
 5 املركز االسرتاتيجي للبنك.نيو حاالت التغري املطلوبة لتحس األولويات

                                                           

 .16.، مرجع سبق ذكره، صة و أثرها على سياسات إدارة البنوك التجارية العمومية في الجزائراإلصالحات البنكيأحالم بوعبديل،  - 1
 .59.، ص، مرجع سبق ذكرهخالد صاحل عبود أسافة - 2
 .16.مرجع سبق ذكره، ص اإلصالحات البنكية و أثرها على سياسات إدارة البنوك التجارية العمومية في الجزائر،، أحالم بوعبديل  - 3
 .83.ص مرجع سبق ذكره،محزة حيدر،  - 4
مذكرة  ،BNAدور نظام التقييم المصرفي في دعم الرقابة على البنوك التجارية، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري،صورية عاشوري ، - 5
 .63.، ص2010، جامعة سطيف، اجلزائر، يف العلوم اإلقتصادية  اجستريم
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كشف عن التطور الذي حققه البنك التجاري يف مسريته حنو األفضل أو األسوأ، و يساعد تقييم األداء يف ال -
 مكانيا بالبنوك املماثلة األخرى؛ ذلك عن طريق نتائج األداء الفعلي زمانيا يف البنك من مدة إىل أخرى و

اتيجيات املعتمدة و االنسجام بني األهداف و االسرت املواءمة  تساعد عملية تقييم األداء يف اإلفصاح عن درجة -
 بالبيئة التنافسية للبنك التجاري؛و عالقتها 

 م املوارد املتاحة للبنك التجاري؛يوضح تقييم األداء كفاءة ختصيص و استخدا -

يسمح يف حتسني يعمل تقييم األداء على إجياد نوع من املنافسة بني األقسام املختلفة يف البنك التجاري مما  -
 مستوى األداء فيه؛

اعية من خالل كشف تقييم األداء عن مدى إسهام البنك التجاري يف عملية التنمية االقتصادية و االجتمي -
و الضياع يف الوقت و اجلهد و املال مما  التكاليف ، و التخلص من عوامل اهلدر من العوائد بأقل حتقيق أكرب 

 1 ؛يعود على االقتصاد و اجملتمع بالفائدة

  أسباهبا لتفاديها مستقبال؛تفسري و األخطاءحتديد  -

 أوبعني االعتبار كل  العوامل  األخذاملسؤولة عن تلك االحنرافات مع  اإلنتاجيةحتدي املراكز اإلدارية و  -
 2املتغريات اليت أثرت يف كفاءة أداء البنك.

 تقييم األداء المالي في البنوك التجارية: عملية ( أهداف4

 املايل يف البنوك التجارية ميكن وضعها على النحو التايل: األداءملية تقييم توجد جمموعة من األهداف لع     

متابعة تنفيذ األهداف احملددة للبنك سواءا كانت الكمية أو القيمية، و ذلك للتعرف على مدى حتقيق البنك  -
 3؛لتلك األهداف خالل املدة احملددة و استنادا إىل املعلومات املتاحة

                                                           

-28.، ص2015، عمان، 2ط ،اسات االقتصادية في أداء البنوك التجارية، دار صفا للنشر و التوزيعأثر السي،  ان فهد نصر حممود مزن - 1
29. 
 .84.، صمرجع سبق ذكرهعيسى أمحد املقابلة،  - 2
 .84.ص مرجع سبق ذكره،محزة حيدر،  - 3
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، و مسبباهتااخللل و الضعف يف نشاط البنك التجاري و إجراء حتليل شامل هلا مع بيان الكشف عن مواطن  -
 ؛ذلك هبدف وضع احللول الالزمة هلا و تصحيحها

 1؛الرقابة على كفاءة األداء من تنفيذ البنك ألهدافه و ذلك باستخدام موارده املتاحة أفضل استخدام -

 دعيمها و جوانب الضعف و معاجلتها؛ب القوة و تيح املسار املايل للبنك ملعرفة جوانتوض -

 الناجتة عن االستثمار يف األصول؛ إبراز مدى قدرة البنك على استيعاب اخلسائر -

 2؛معرفة مدى سالمة السياسات و االسرتاتيجيات املتبعة خالل السنة املالية -

طن اخللل و الضعف يف النشاط الذي حتديد مسؤولية األقسام و الفروع املختلفة يف البنك التجاري عن موا -
الذي جيعل  األمراملرسومة،  لألهداففرع و مدى حتقيقها  أوميارسه البنك من خالل قياس اجنازات كل قسم 

األرضية مناسبة خللق نوع من املنافسة بني تلك األقسام و الفروع و هذا بدوره سيعمل على رفع مستوى األداء يف 
 3؛البنك

مما يسهل  ،ألجهزة الرقابيةإىل او املعلومات اإلحصائية عن نتائج تقييم األداء يف البنوك التجارية توفري البيانات  -
 حتقيق األداء األفضل و املتناسق؛ عملها و ميكنها من إجراء متابعة الشاملة و املستمرة لنشاط البنك لضمان

وضع السياسات و الدراسات و  البنك التجاري تساعد على أداءتقدمي قاعدة بيانات و معلومات عن  -
 4البحوث املستقبلية اليت تعمل على حتسني أمناط األداء و رفع كفاءته.

 ( معايير تقييم األداء المالي في البنوك التجارية:5

تعترب عملية حتديد املعايري أمرا ضروري لنجاح عملية التقييم حيث توجد العديد من املعايري اليت ميكن من      
 اس مستوى األداء الفعلي أو احملقق و هي كمايلي:خالهلا قي

                                                           

 .63.، صمرجع سبق ذكرهعاشوري صورية،  - 1
 .199-198.ص ، صق ذكرهمرجع سبعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 2
 .61.ص مرجع سبق ذكره،خالد صاحل عبود أسباقة،  - 3
 .31.، صمرجع سبق ذكرهنصر محود مزنان فهد،  - 4
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و تعين مقارنة األداء احلايل مع األداء السابق و تعد هذه املعايري مقياسا ملعرفة درجة  أ( المعايير التاريخية:
بدقة و عدم حصول أي متغريات  شرتط استعمال هذه املعايري انتقائها التحسن أو الرتاجع يف أداء املؤسسة و ي

على قابلية املقارنة كتوسع النشاط أو استعمال أساليب جديدة و كذلك استبعاد أثر املتغريات األخرى   تؤثر
 1كالتضخم مثال.

تستمد هذه املعايري من أداء البنك يف املاضي، إذ متكن احمللل املايل الداخلي فيها من حساب املؤشرات املالية     
رقابة األداء من قبل الغدارة العليا و املالية، و الكشف عن مواطن  رضوائم املالية للسنوات السابقة بغمن الق

الضعف و القوة يف البنك لكي تتم معاجلتها، و عن مواطن القوة لكي يتم دعمها و إسنادها قياسا بتلك 
 2السنوات )أو بسنة واحدة منها أو بسنة األساس أو مبتوسط عدد من السنوات املاضية(.

و هي معايري لألداء مستمدة من القطاع املصريف الذي ينتمي إليه البنك، و هي تشري إىل  :ب( المعايير القطاعية
معدل أداء جمموعة من البنوك يف القطاع، حيث جيمع بينهما خصائص مشرتكة نابعة عن طبيعة أنشطتها و 

 3تشكيلة املنتجات و اخلدمات اليت تقدمها.

من خالل اسرتاتيجياهتا و سياساهتا و  دارة البنك على بلوغهاتعمل إ و هي معايري ج( المعايير المستهدفة:
ة من قبل جلان متخصصة يف يوضع عاد ، فاملعيار املخطط أو املستهدف هو نسبة أو رقم4خططها و موازانتها

 و معينة من خالل املقارنة بني املعيار املتوقع حتقيقه و بني ما مت حتقيقه فعال أنشطةالستخدامه يف قياس اإلدارة 
يضعها البنك املركزي و يطلب من البنوك  اليتو من األمثلة على ذلك النسب  ، ذلك خالل فرتة زمنية حمددة

  5الودائع و غريها من النسب املطلوبة. إىلهبا مثل نسبة القروض  االلتزام

                                                           

جملة كلية بغداد للعلوم  تقويم األداء المالي لمصرف الرشيد و أهميته في قياس مخاطر السيولة المصرفية،رجاء رشيد عبد الستار،  - 1
 .111.، ص2012 العراق،  ،31العدد  االقتصادية،

تقييم األداء المالي للبنوك اإلسالمية و التقليدية باستخدام المؤشرات المالية) دراسة مقارنة للبنوك الوطنية العاملة زاهد صبحي بشناق،  - 2
 .31.، ص2011احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، ماجستري يف  ، مذكرة فلسطين في
 .31.، صمرجع السابقال - 3
 .32.، صالمرجع السابق - 4
دارة األعمال اجلامعة إاجستري، ممذكرة  العوامل المؤثرة على درجات أمان البنوك التجارية العاملة في األردن،هبية مصباح حممود صباح،  - 5

 . 33.، ص2008اإلسالمية، غزة، فلسطني، 
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ميكن استخدامها بغض املعايري السائدة املتعارف عليها يف حقل التحليل املايل اليت  و هي د( المعايير المطلقة:
، قد يعكس بعضها تقاليد أو تشريعات سائدة يف 1النظر عن نوع املؤسسة و نوع الصناعة و الظروف السائدة

هذا اخلصوص يف العديد من األوساط املالية، و بعضها ناشئ عن معايري دولية يتم إعدادها و تنشر تدرجييا و 
 2تقاس هبا النسبة ذات العالقة يف مؤسسة معينة.

 (المقومات والمراحل ركائز،ال: تقييم األداء المالي للبنوك التجارية )لثالمطلب الثا

 تقييم األداء المالي في البنوك التجارية: ركائز ( 1

 ركائز أساسية عادة يستند إليها نظام تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية وهي:

ييم األداء ال توجد إال حيث توجد أهداف مسبقا، و قد فعملية تق هداف محددة مسبقا)المعايير(: وجود -أ
منط، فاللوائح املالية و قوانني ربط املوازنة و ما تتضمنه من قواعد أو أو تكون يف صورة خطة أو سياسة أو معيار 

ضوابط، و كذلك التكاليف النمطية و معدالت األداء املعيارية، أهداف حمددة مسبقا يتم على أساسها عملية 
 3يم األداء.تقي

ل بشك األهدافعد حتديد ب وضع الخطط التفصيلية في كل المجاالت مع مراعاة التنسيق بينهما: -ب
البد من وضع اخلطط التفصيلية لكي تكون مؤشرا لتحقيق تلك األهداف بالشكل و الصيغة و مفصل و دقيق 

و بالشكل الذي  لوب استخدامها عمليا د املتاحة و أستتضمن تلك اخلطط حتديد للموار  أناملدة املطلوبة، على 
، مع مراعاة أن تكون اخلطط واقعية و متناسقة مع األهداف احملددة ممكنةميكن من حتقيق األهداف بأقل تكلفة 

 4مرونتها لغرض إجراء التعديالت عليها عندما تستدعي الضرورة ذلك. إىل باإلضافة

ز املسؤولية من األسس اليت تؤثر ف موضوعية النتائج تعد مسالة حتديد مراك تحديد مراكز المسؤولية: -ج
، فمثلما هو 5مركز املسؤولية يتيح احملاسبة على االحنرافات و حصرها يف حدود معينة أن، إذ األداءالعملية للتقييم 

                                                           

 .33.، صالمرجع السابق - 1
 .32.، صمرجع سبق ذكره زاهر صبحي بشناق، - 2
 .43.، صمرجع سبق ذكره ،بوحلية الطيب، بومجعية عمر - 3
 .32.ص مرجع سبق ذكره،نصر محود مزنان فهد،  - 4
تقييم أداء المصارف التجارية باستخدام نسب السيولة و الربحية بالتطبيق على مصرف سنان زهري حممد مجيل، سوسن أمحد سعيد،  - 5

 .119.ص، 2007، العراق جامعة املوصل ،، 29، جملة تنمية الرافدين، العدد ستثمارالموصل للتنمية و اال
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و األنشطة، و تبعا لذلك يوجد هناك عدد من مراكز  تميارس العديد من الفعاليا معروف أن البنك التجاري
ؤولية هلا فعالية أو نشاط يف البنك، لذلك من الضروري حتديد مسؤولية كل وحدة من تلك الوحدات اإلدارية املس
و حتليلها ذلك تشخيصات االحنرافات و بصورة واضحة من أجل تسهيل عملية الرقابة و املتابعة و ك الفنيةو 

ات املسامهة يف وضع احللول الناجحة للتغلب هبدف حتديد املراكز اإلدارية و الفنية  املسؤولة عن تلك االحنراف
 1عليها أو التقليل من أثاراها السلبية.

و نظام تقييم األداء يف البنوك التجارية حتديد  إجراءاتتقتضي  إذ :األداءاالختيار السليم لمؤشرات تقييم  -د
واعد األساسية لنظام تقييم من أهم الق األداءوضع مؤشرات هلذا الغرض، و يعد اختيار و حتديد مؤشرات تقييم 

 2أكثرها صعوبة و ذلك لتشعب املؤشرات و تنوعها و اختالف اآلراء.األداء و يف الوقت نفسه 

  ام سليم و متكامل لتقييم األداء املايل يف البنوك التجارية يتأثر بثالث جمموعات من العوامل و هي:ظاختيار ن

 :األموالالتجارية متارس نشاطا اقتصاديا يتمثل يف مجيع البنوك فإن كما هو معروف   العوامل الداخلية 
البنوك  أنوفق أساليب و قواعد و أصول معينة، و تقوم هذه البنوك على قاعدة أساسية مفادها 

التجارية ال متتلك تلك األموال املودعة لديها و إمنا هي مؤمتنة عليها، و يتوقف جناح أي بنك جتاري يف 
و استخداماهتا، حىت يتحقق أكرب  نفع يف  األموالعلى حسن إدارته ملصادر حتقيق أهدافه و أغراضه 

ظل الظروف السائدة، لذلك فان اختيار نظام سليم و متكامل لتقييم أداء املايل يف البنوك التجارية 
امل الداخلية للبنك التجاري و انعكاساهتا املختلفة على جوانب و يتطلب األخذ يف االعتبار طبيعة الع

 3داء يف البنك.األ

 توفري نظام متكامل و سليم لتقسيم أداء البنوك التجارية أن يأخذ بعني يتطلب   لعوامل التاريخية:ا
تأثري الذي أحلقته تلك التطورات حبجم لتوضيح مدى ال يف الدولة  ور التارخيي هلذه البنوكطاالعتبار الت

ات و قرارات كان هلا أثر ملموس على النشاط املصريف، و يرتبط بذلك ما صدر من تشريع ونوعية 
 4املصرفية. أعماهلاأنشطتها و أحجامها و جماالت 

 :إن مجيع البنوك التجارية تتأثر مبجموعة من العوامل االقتصادية من أبرزها ماهية  العوامل االقتصادية
ئدة الدائنة و طبيعة اجلهاز املصريف و دوره يف خطط التنمية االقتصادية، اهليكل السائد ألسعار الفا

                                                           

 .33.ص مرجع سبق ذكره،نصر حممود مزنان فهد،  - 1
 .33.ص المرجع السابق، - 2
 .63.، صمرجع سبق ذكرهخالد صاحل عبود أسباقة،  - 3
، دار الوسام للطباعة و النشر، اء في المصارف و المؤسسات الماليةنطم المحاسبة و الرقابة و تقييم األدصالح الدين حسن السيسي، - 4
 . 246، ص.1998، اإلمارات العربية املتحدة ، 1ط
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املدينة و تعريفة أسعار اخلدمات املصرفية املقررة و اإلمكانات املتاحة ملنح االئتمان، و االجتاهات و 
األسلوب املتوقع تطبيقه يف أداء هذه البنوك خالل املرحلة القادمة لضمان حتقيق ظروف تنافسية عادلة 

 1مع البنوك األجنبية.

م متكامل و سليم لتقييم أداء البنوك التجارية يرتكز على نسب أو مؤشرات و بذلك تتحدد شروط قيام نظا    
خمتارة بدقة و موضوعية بالعوامل الثالثة أعاله، مبا يضمن إجراء تقييم موضوعي مسند إىل األسلوب العلمي احملقق 

أوجه اخللل و  لألهداف بكافة مستوياهتا لغرض احلكم على مدى جناح أداء البنك التجاري أو إخفاقه و بيان
أوجه اخللل تلك مبا يضمن حتقيق  ةالقصور يف أدائها إن وجدت، و إبراز اخليارات املوضوعية السليمة العلمية جملاهب

 2أداء سليم للبنك التجاري.

 ( المقومات األساسية لتقييم األداء المالي في البنوك التجارية: 2

 البنوك التجارية حتقيق أهدافه و بصورة كفاءة البد من أن يتوافر فيه كي يتسىن لنظام تقييم األداء املايل املتبع يف    
 عدة مقومات أمهها:

أن يكون نظام تقييم األداء املايل شامال و يغطي جوانب األداء كافة يف البنوك التجارية و يعطي يف الوقت ذاته  -
 3انطباعا و رؤية واضحة عن موقف هذه البنوك يف جوانب األداء كافة؛

أن يعكس الوضوح يف النواحي الكيفية لألداء جبانب النواحي الكمية، كذلك جيب أن يعكس الرتابط بني  -
 الوظائف اإلدارية املختلفة يف البنك؛

أن حيقق الرتابط بني أهداف البنوك التجارية حمل التقييم و أهدافه مع ضرورة تعرف القائمني و العاملني بالبنك  -
  4ظام مبا يكفل توافر الرغبة يف تقبل نتائجه؛على مؤشرات و أهداف الن

أن حيقق التكامل بني اإلجراءات الرقابية مع مراعاة السهولة و البساطة، و ارتكازه على عدد قليل من النماذج  -
 و املؤشرات التفصيلية؛

                                                           

 .64.، صمرجع سبق ذكرهخالد صاحل عبود أسباقة،  -1
 .37. ، صمرجع سبق ذكرهنصر محود مزنان فهد،  - 2
 .62.ص مرجع سبق ذكره،خالد صاحل عبود أسباقة،  - 3
 .62.، صرجع السابقالم  - 4
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أن يتسم هذا النظام االستمرار يف تطبيق نظام تقييم األداء مبعىن عدم االقتصار على مدة زمنية معينة، بل جيب  -
بالدورية و االنتظام يف مدة زمنية معينة قصرية ملواجهة االحنرافات قبل استفحال آثارها يف االجتاهات غري املرغوبة 

 و توجيهها حنو مسارات السري املرغوبة؛

يحه أن يتمكن من الوصول إىل نتائج إجيابية يف حتسني األداء و رفع الكفاءة االقتصادية من خالل توض -
 ملسارات األداء السليمة فيما بعد، أن يكون قاصرا على الكشف عن أوجه اخللل و االحنراف فقط؛

أن يشتمل على نظام للمكافآت أو احلوافز املادية مبا يشجع العاملني على حتقيق األداء السليم و الناجح من  -
 1ا.خالل وضع تقييم معياري ألداء العاملني و حجم احلوافز اليت يستحقوهن

 ( مراحل تقييم األداء المالي للبنوك التجارية: 3

 تضمن عملية تقييم األداء املايل مراحل عدة متعاقبة ميكن توضيحها يف اآليت:    

و هي مرحلة مجع بيانات و املعلومات اإلحصائية اليت تتطلبها عملية تقييم األداء حلساب  المرحلة األولى: -
و يف التقييم، و تشتمل هذه البيانات و اإلحصائيات بيانات لعدة سنوات النسب أو املؤشرات املستخدمة 

 النشاطات اليت ميارسها البنك. ملختلف

مرحلة حتليل البيانات و املعلومات اإلحصائية و دراستها و بيان مدى دقتها و صالحيتها  المرحلة الثانية: -
 2ايل يف البنك التجاري.حلساب النسب أو املؤشرات الالزمة لعملية تقييم األداء امل

انات املتاحة بيمرحلة إجراء عملية التقييم باستخدام النسب أو املؤشرات باالعتماد على ال المرحلة الثالثة: -
 ملختلف النشاطات و العمليات اليت يشتمل عليها أداء البنك التجاري.

الذي صاحب أداء البنك  اإلخفاق أومرحلة حتليل نتائج التقييم و بيان مدى النجاح  المرحلة الرابعة: -
التجاري، مع حصر و حتديد االحنرافات اليت حصلت يف نشاط البنك التجاري، و من مث تفسري األسباب اليت 

  3تلك االحنرافات، و وضع احللول الالزمة ملعاجلة تلك االحنرافات لضمان حتقيق أداء أمثل للبنك. إىلأدت 
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 .27.ص، مرجع سبق ذكرهزاهر صبحي بشناق، - 2
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ابعة العمليات التصحيحية لالحنرافات اليت حدثت يف نشاط البنك و توفري و هي مرحلة مت المرحلة الخامسة: -
عدم تكرار األخطاء يف و املطلوب و اإلفادة من نتائج التقييم  األداءالشروط الالزمة أو املشجعة لتحقيق 

  1املستقبل.

 جاريةالمبحث الثاني: األساليب التقليدية المستخدمة في تقييم األداء المالي في البنوك الت

تعترب املؤشرات املالية من أهم األساليب املستخدمة يف عملية تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية، فنجاح      
 عملية التقييم تعتمد بدرجة كبرية على دقتها و قابليتها لقياس األداء املايل بشكل سليم.

 األول: تحليل الربحية المطلب

م املؤشرات املالية املستخدمة يف تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية و هي من تعد مؤشرات الرحبية من أه     
املؤشرات اليت تدل على أن البنك يسري يف االجتاه الصحيح، حيث تعد الرحبية من األهداف األساسية اليت يسعى 

 البنك إىل حتقيقها و أمرا ضروريا لضمان البقاء و االستمرار.

 مفهوم الربح حيث للربح عدة مفاهيم نورد منها: إىلقبل التطرق ملفهوم الرحبية البد التعرض  مفهوم الربحية:(  1

يتمثل مفهوم الربح يف علم اإلدارة املالية بأنه ذلك الربح الذي ال يقل مستواه عن مستوى  المفهوم المالي:أ( 
درجة من املخاطر، و لتحقيق هذا الربح البد األرباح اليت يتم حتقيقها يف املشاريع املماثلة و اليت تتعرض لنفس ال

 األموالستثمار هذه كن من التكاليف و املخاطر و إلإلدارة املالية أن حتصل على األموال املطلوبة بأقل ما مي
بطريقة متكن من حتقيق عوائد مرضية ال يقل مستواها عما يستطيع أصحاب األسهم فيها حتصيله من استثمار 

 2أخرى تتعرض لنفس الدرجة من املخاطر.أمواهلم يف مشاريع 

                                                           

 .28.ص ، مرجع سبق ذكره،زاهر صبحي بشناق - 1
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يعين الفرق بني اإليرادات احملققة خالل فرتة زمنية و املصروفات اليت تكبدهتا خالل  ب( المفهوم المحاسبي:
اليت أنفقت للحصول على اإليرادات طبقا ملبدأ مقابلة اإليرادات الربح هو طرح التكاليف  أنتلك الفرتة، أي 

 1باملصروفات.

فهو عبارة عن الزيادة يف الثروة و اليت تتضمن زيادة اإلرادات املتحققة عن تكاليفها  هوم االقتصادي:ج( المف
 2مضافا إليها تكاليف الفرصة البديلة.

زيادة يف قيمة نه قدرة البنك على حتقيق أو ميكن تعريف الربح يف البنوك التجارية بصورة أكثر مشولية على     
بني  باعتبارها متثل الفرقا أصحاب رؤوس األموال)املسامهني(، لزيادة النقدية اليت حيققهفهي ااألصول املستثمرة 

النقد املدفوع على شراء عناصر االستثمار املتمثلة فالفوائد املدفوعة على الودائع و بني النقد املقبوض على بيع 
  3ممثلة بالفوائد املقبوضة. االئتمانية عناصر االستثمار و هي القروض و 

أما الرحبية هي واحدة من أصعب االجتاهات للبنك كمفهوم و قياس و ذلك لعدم وجود وسيلة متكاملة      
جل أحتدد مىت يكون البنك يف مركز مربح، إذ أن الكثري من الفرص االستثمارية تتضمن التضحية بالربح من 

املردود املايل املتولد من توظيف موارد البنك يف  أوفيعرفها البعض بأهنا العائد  ،4احلصول على الربح احلايل مستقبال
 5األموال يف املوجودات املرحبة أو املكتسبة للفوائد و هي القروض و االستثمارات. استخدامأنشطة 

 متثل العالقة بني األرباح اليت حيققها البنك و االستثمارات اليت سامهت يف حتقيق األرباح. الرحبية -

ناتج عملية االستثمارات و العمليات املصرفية اليت تنعكس يف صورة أرباح موزعة على كما تعرب الرحبية عن    
 6املودعني و املسامهني.

                                                           

مذكرة  ، العالقة بين تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل و ربحية البنوك المحلية في فلسطينبيك، دود هاين امحد حمم - 1
 .17.، ص2015جلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، اماجستري يف احملاسبة والتمويل،  

 .04.، ص2007العراق،  ، 29، ، العدد العراقيةة جلتقييم ربحية المصارف باستخدام مؤشرات السيولة، المبالل نوري سعيد الكوي،  - 2
 .71.، صمرجع سبق ذكرهباسل جرب أبو زعرت،  - 3
 .80.ص مرجع سبق ذكره،املشهداين،  حان عالء فرحات طالب، إميان ش - 4
 ،17العدد  ، العراق ( جملة العلوم االقتصادية،2000-1996تحليل مؤشرات الربحية لمصرف الرشيد )حممد بدر عبد احلسني الرباحي،  - 5

 .136.ص،2006
، قياس مستويات ربحية المصارف اإلسالمية و تحليلها في ظل األزمة المالية العالميةسبحي فتحي حممد الطائي، شيماء وليد عبد اهلادي،  - 6

 .191، ص. 2013 العراق،  ،28، العدد 9جملة تكريت للعلوم اإلدارية و االقتصادية، جامعة تكريت، جمللد
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 1كما تعرف أيضا على أهنا املؤشر الكاشف ملراكز البنك التنافسي يف األسواق املصرفية و جلودة إدارهتا.  -

 ل قرارين مها:و تعمل البنوك التجارية على حتقيق هدفها يف الرحبية من خال

 :رد املتاحة هلا و هي جمموعة القرارات املتعلقة بكيفية استخدام البنوك التجارية للموا قرار االستثمار
القتناء خمتلف أنواع موجوداهتا، و يظهر قرار االستثمار يف الرحبية من خالل التوزيع األمثل للموارد املتاحة 

ن بني االستثمار املناسب يف كل بند من بنود املوجودات للمؤسسة على خمتلف أنواع األصول بطريقة تواز 
البنوك التجارية دون نقص يؤدي إىل فوات الفرص من أجل متكني  دون زيادة تؤدي إىل تعطيل املوارد، و

 2من حتقيق أفضل عائد ممكن دون التضحية بالسيولة.

 :لبنك التجاري لتمويل استثماراته يف زمة لهو القرار الذي يتعلق باحلصول على األموال الال قرار التمويل
املوجودات و ينعكس على الرحبية من خالل ترتيب مصادر األموال )ودائع، حقوق امللكية( بشكل ميكن 

 3.أكرب احلصول على عائد

 متثل الرحبية أمهية كبرية للبنك التجاري تتمثل يف اآليت:( أهمية الربحية للبنوك التجارية: 2

م هسأملال ملصدر التمويل الذايت، و تشجع أصحاب رؤوس األموال على االكتتاب يف وسيلة لتنمية رأس ا -
 4؛البنك عندما تقرر إدارة البنك زيادة رأمساهلا

ة و خماطر السرقو  التصفيةو  االئتماناألرباح مهمة ملقابلة املخاطر املتنوعة اليت يتعرض هلا البنك مثل خماطر  -
 سعر الفائدة؛

 5 ؛يف املؤسسات املصرفية استثماراهتمو  الك البنوك حيث تزيد من قيمة ثرواهتم مل ضروريةاألرباح  -

 القول بأهنا مقياس ألداء اإلدارة؛لت بصفة عامة، حيث ميكن اح اجملهودات اليت بذتقيس األرب -

                                                           

 .04، ص.مرجع سبق ذكرهبالل نوري سعيد الكروي،  - 1
، العدد 30، اجمللد سعر الفائدة و تأثيره على ربحية المصارف التجارية، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلدارية و القانونيةعلي حممود حممد،  - 2
 . 543، ص.2014سوريا، ، 1
 .18ص. مرجع سبق ذكره،هاين أمحد حممود،  - 3
 .191ص. مرجع سبق ذكره،ي حممد الطاين ، شيماء وليد عبد اهلادي، سبيت فتح - 4
 .19.، صمرجع سبق ذكرههاين أمحد حممود،  - 5
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 ئع بالبنك و املستثمرين املرتقني؛حتقيق البنوك لألرباح يزيد من ثقة أصحاب الودا -

 1 الصحيح. االجتاهالبنك يسري يف  بأنات قوية للجهات الرقابية تعطي مؤشر  -

 يوجد عدة طرق ميكن من خالهلا حتسني رحبية البنوك التجارية من أمهها:( وسائل تعظيم الربحية: 3

البحث عن خدمات جديدة يقدمها البنك يف قطاعات و أنشطة جديدة أو يف مناطق جغرافية جديدة أو  -
 ات جديدة للعمالء احلاليني؛أو خدملعمالء جدد 

 سيما يف املصروفات العامة؛ ترشيد النفقات و ضغطها و ال -

 2رفع أسعار بعض اخلدمات املصرفية اليت تسمح هبا التشريعات املصرفية بزيادهتا. -

بتعظيم  تواجه البنوك التجارية يف سبيل حتقيقها هدفها املتعلق ( العوامل المؤثرة على ربحية البنوك التجارية:4
رحبيتها العديد من العوامل اليت يتفاوت تأثرها يف عدد الرحبية و تتنوع هذه العوامل بني عوامل داخلية و عوامل 

 خارجية.

 أ( العوامل الخارجية:

  :خصوصا عندما  كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروضتزداد رحبية البنوك التجارية  أسعار الفائدة
هامش سعر الفائدة و تؤدي  ازدادالودائع منخفضة، مبعىن أن الرحبية تزداد كلما تكون أسعار الفائدة عن 

البنوك، و أن معظم إيرادات البنوك التجارية هي  استثماراتعلى أسعار الفائدة دورا فاعال يف التأثري 
  3الفرق بني الفوائد الدائمة و الفوائد املدينة.

 :يف التأثري على إدارة موجودات البنوك و  األمهيةر بالغ تلعب السياسة النقدية دو  السياسة النقدية
املصريف، فإذا اجتهت سياسة البنك املركزي حنو التخفيف من  االئتمانمطلوباهتم من خالل الرقابة على 

                                                           

 .73.ص مرجع سبق ذكره،أبو زعرت،  باسل حرب حسن - 1
 احملاسبة و التمويل، ، مذكرة ماجستري يفأثر متغيرات عناصر المركز المالي في ربحية المصارف اإلسالميةأمحد حسني أمحد املشهراين،  - 2

 .05.، ص2007اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،
 .543.، صمرجع سبق ذكرهعلي حممود حممد،  - 3
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ن هذا إالفوائد على القروض و ختفيض أسعار إعادة اخلصم و متطلبات االحتياط النقدي القانوين ف
 1، وبالتايل تشجيع التمويل مما حيقق إيرادات للبنك و يزيد معدالت رحبيته.يشجع الطلب على القروض

 :تتأثر رحبية البنوك بشكل كبري مبدى استقرار الظروف االقتصادية و  الظروف السياسية و االقتصادية
وية ق اقتصاديةالسياسية يف الدولة و يف الدول اجملاورة و خصوصا تلك اليت ترتبط معها مبصاحل جتارية و 

فكلما اجتهت الظروف السياسية و االقتصادية حنو االستقرار كلما زادت الظروف املناسبة لتحقيق 
 2الرحبية.

 :الرحبية مبدى الوعي املصريف يف اجملتمع، فكلما زاد مستوى الوعي املصريف يف  تتأثر الوعي المصرفي
 3 زيادة إمكانية خلق النقود.املصريف، وبالتايل باالئتمانالتعامل اجملتمع  ازداداجملتمع كلما 

 :4تؤثر املنافسة بشكل مباشر على رحبية البنوك و ذلك يف ظل حمدودية املوارد املتاحة للبنوك. المنافسة 

 ب( العوامل الداخلية:

 :تعطي الودائع للبنوك مرونة أكرب يف توظيفها يف استثمارات طويلة األجل نسبيا دون  هيكل الودائع
يولة، و ذلك يف سبيل حتقيق رحبية أكرب و يف الوقت نفسه تؤثر تكلفة الودائع أيضا االختبار لعامل الس

 يف رحبية البنوك التجارية ألهنا متثل األعباء اليت يتحملها البنك يف سبيل حصوله على األموال.

 :و األوراق يف القروض  لالستثمارتوجه البنوك التجارية اجلانب األكرب من مواردها املالية  توظيف الموارد
املالية، إذ بزيادة نسبة املوارد املستثمرة يف تلك املوجودات تزداد رحبية البنك التجاري، إذ أن الدخل 

يعد املصدر األساسي إليرادات البنك و بالذات الدخل املتولد من القروض، أما توظيفات  املتولد عنهما
من املوجودات غري املدرة للدخل و كذلك البنك يف األصول الثابتة فيجب أن تكون حمدودة ألهنا تعد 

  5األمر بالنسبة إىل النقدية لديها.

                                                           

 .66.، صمرجع سبق ذكرهاملشهراين ، أمحد حسني أمحد  - 1
 .66.ص المرجع السابق، - 2
 .66.ص المرجع السابق، - 3
 .66.، صالمرجع السابق  - 4
 .544.ص رجع سبق ذكره،معلي حممود أمحد،  - 5
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 :تتأثر الرحبية مبدى قدرة إدارة البنك على إدارة العائد و املخاطرة و ختفيض التكاليف و  إدارة البنك
 زيادة اإليرادات.

 :ى خلق الثقة لدى تؤثر حجم البنك و مسعته بشكل كبري على مقدرة البنك عل حجم البنك و عراقته
 1املتعاملني، حيث مييل املتعاملني إىل البنوك ذات احلجم الكبري من رأس املال و الفروع.

 الرحبية مايلي: نسبتندرج ضمن الربحية:  نسب( 5

 :و  تعترب هذه النسبة مؤشرا على مدى رحبية البنك بالنسبة جملموع أصوله، نسبة العائد على الموجودات
ة يف استخدام األصول لتوليد األرباح، و يشار إليها بالعائد على االستثمار و تعتمد تقيس كفاءة اإلدار 

بشكل كبري على حجم األصول املستخدمة يف االستثمار، و بالتايل تستخدم للمقارنة بني البنوك و 
 اخلصوم أنحيث إستثمار األصول، املؤسسات يف القطاعات املماثلة ملعرفة حجم األرباح الناجتة عن 

ستثمارات و هذه األموال تستخدم يف متويل إ أنتتشكل من جمموع املطلوبات )الودائع( و رأس املال و 
االستثمارية و  اإلدارة، و ارتفاع هذه النسبة يدل على كفاءة سياسات 2نشاطات البنك )األصول(

  بتطبيق املعادلة التالية:  االستثمارو تقاس بنسبة العائد على  التشغيلية

 3   الربح بعد الضريبة/  إجمالي الموجودات   العائد على الموجودات =   نسبة 

 4     %3إىل  % 0,43بني ترتاوح هذه النسبة يف البنوك العربية و األجنبية ما 

 :تقيس هذه النسبة معدل العائد للمسامهني أي معدل الربح الصايف  نسبة العائد على حقوق الملكية
كفاءة إدارة البنك و أيضا   علىدل ي، و ارتفاع هذه 5استثمار أمواهلم يف البنكالذي جينيه املسامهون من 

ارتفاعها يدل على املخاطرة العالية النامجة على زيادة الرافعة املالية )درجة اعتماد البنك على االقرتاض( و 
 تقاس باملعادلة التالية: 

                                                           

 .66.ص مرجع سبق ذكره،أمحد حسني أمحد املشهراوي،  - 1
 أثر السيولة و الكفاية اإلدارية و المالءة المالية على ربحية المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية،النا نبيل زاهر،  - 2

 .400.، ص2014، 6، العدد36لدجملة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية، سوريا، اجمل
 .81. ، صمرجع سبق ذكرهجالء فرحات طالب، إميان شحان املشهداين،  - 3
، عمان،  1دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، ط حوكمة البنوك و أثرها في اإلدارة و المخاطر،حاكم حمسن الربيعي، محد احلسني راضي،  -4

 .224، ص. 2011

 .137.ص مرجع سبق ذكره،احلسني الرباحي، حممد بدر عبد  - 5
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 1قوق الملكية  = صافي الربح بعد الضريبة/ ححقوق الملكيةنسبة العائد على 

 2  %38 -%2يف البنوك العربية و األجنبية مابني ترتاوح هذه النسبة             

  تستخدم يف قياس كفاءة البنك على توليد األرباح من الودائع اليت استطاع  :الودائعنسبة العائد على
للبنك التجاري احلصول عليها، و تقيس نسب كل وحدة من وحدات الودائع من صايف الربح املتحقق 

 ، و تقاس بتطبيق املعادلة التايل3بعد دفع الضرائب

 4 صافي الربح بعد الضريبة/ إجمالي الودائع=      الودائعنسبة العائد على 

 5  %4 -0,1مابني ترتاوح هذه النسبة يف البنوك العربية و األجنبية        

 :األسهم العادية و تقاس املعادلة التالية: تقيس العائد احملقق على كل سهم من ربحية السهم العادي 

التوزيعات لألسهم الممتازة /  متوسط مرجع لعدد –=  صافي الربح بعد الضريبة ربحية السهم العادي
 6. األسهم العادية المتداولة خالل السنة

 :ر هذه ميكن هلذه النسبة أن تستخدم لقياس كفاءة إدارة املوجودات، و تتأث نسبة استخدام الموجودات
املوجودات املرحبة  ارتفاعالنسبة بكمية املوجودات املدرة للرحبية املوجودة ضمن إمجايل املوجودات، و عند 

املتمثلة بالقروض ذات املتحصالت العالية، ترتفع نسبة تلك املوجودات و تنخفض باخنفاض كميتها و 
 تقاس بتطبيق املعادلة التالية:

 7  الي اإليرادات/إجمالي الموجوداتإجم=    الموجودات استخدامنسبة 

                                                           

 . 81.، صمرجع سبق ذكرهجالء فرحات طالب، إميان شحان املشهداين،  - 1
.224، ص.مرجع سبق ذكرهحاكم حمسن الربيعي، محد احلسني راضي،  - 2

  

 .60.، صمرجع سبق ذكرهنصر محود مزنان فهد،  - 3
 .82. ص ع سبق ذكره،مرججالء فرحات طالب، إميان شحان املشهداين،  - 4
.224، ص.مرجع سبق ذكرهحاكم حمسن الربيعي، محد احلسني راضي،  - 5

  

 .194.ص مرجع سبق ذكره،الدي، عبد الرزاق بن حبيب، خدجية خ - 6
 .82. ، صمرجع سبق ذكرهجالء فرحات طالب، إميان شحان املشهداين،  - 7
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  تقيس نسبة الفوائد املكتسبة نتيجة لعمل البنك يف  الفوائد المستحقة: علىنسبة الفوائد المكتسبة
منح القروض إىل الفوائد املستحقة على القروض اليت حصل عليها البنك من اآلخرين، و كلما ارتفعت 

 ك التجاري:النسبة دل ذلك على حتقيق إيرادات أكرب للبن

 1  الفوائد المكتسبة/ الفوائد المستحقة  =     الفوائد المستحقة علىالفوائد المكتسبة نسبة      

 :تقيس رحبية العامل الواعد يف البنك التجاري و زيادة هذه النسبة تعكس   نسبة ربحية العامل بالبنك
تعيني عمالة جديدة إذ يتعني  يف ريتفكباح، و هذا املؤشر يفيد عند الكفاءة عنصر العمل يف حتقيق األر 

 التأكد من زيادة رحبية العامل اجلديد:

 2  ضافي الربح بعد الضريبة/ عدد العاملين  =  ربحية العامل بالبنكنسبة 

 المطلب الثاني: تحليل السيولة

للسيولة  لبنوك التجارية ملا اء املايل يف اتعترب مؤشرات السيولة من النسب املالية املستخدمة يف عملية تقييم األد    
عني املفاجئة و ن البنك حيتاج دائما إىل السيولة لتلبية سحوبات املودكبرية بالنسبة للبنوك التجارية، و ألأمهية  

 ن جمرد إشاعة عن عدم توفري السيولة كفيلة بأن تزعزع ثقة املودعني بالبنك.طلبات القروض و أل

 ت السيولة بتعاريف عديدة منها:قد عرف ( مفهوم السيولة المصرفية:1

درة املالية لدى املؤسسة لتلبية االحتياجات من النقد الالزم لسداد االلتزامات أو السيولة تعين توافر الق -
 .3مصروفات التشغيل

 أهنا إمكانية حتويل أي موجود إىل نقد و بسرعة دون حصول خسارة قياسا بتكلفة الشراء. -

ملؤسسة من األموال على شكل نقد أو موجودات سريعة التحول إىل نقد و بدون ا يف أو هي ما حيتفظ به -
 .4خسارة من أصل قيمتها

                                                           

 .61ص, مرجع سبق ذكره،د مزنان فهد، نصر محو  - 1
 .60.ص مرجع السابق،ال - 2
 .123.، ص2011سوريا،  ، 9، العدد39اجمللدالبعث ، جملة جامعة  أثر السيولة في ربحية المصارف اإلسالمية،العبيد، علي ميمون  - 3
رف عراقية و ، دراسة مقارنة بني مصاتقييم األداء المصرفي باعتماد تحليل نسب السيولة و الربحيةميثاق هادف عبد السادة، إهلام ناظم،  - 4

 .121.، ص2008العراق،  ، 1، العدد6اجمللد   أردنية، جملة جامعة كربالء العلمية،
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 .1نقد إىلاملالئمة اليت ميكن من خالهلا حتويل املوجود  أوالسرعة  -

 أما السيولة املصرفية ميكن تعريفها من عدة زوايا:

ل بدرجات متفاوتة و ذلك ملراجعة الزيادة يف سحب تعين السيولة احتفاظ البنك جبزء من أصوله يف شكل سائ -
 املمنوحة لعمالئه. االعتمادات

 2هي احتفاظ البنك جبزء من األصول بأشكال سائلة مبا يتالئم مع احتياجات عمالء البنك و التزاماته. -

ة يف مواعيدها نقدية دون خسائر يف قيمتها ملقابلة الديون املستحق إىلهي مدى توافر أصول سريعة التحويل  -
  3دون تأخري.

هي االحتفاظ مبوجودات نقدية سائلة فضال عن املوجودات موجودات مالية يغلب عليها صفة السيولة ملواجهة  -
 4العاجلة. أواالحتياجات النقدية الفورية 

إىل  من خالل ما سبق من التعاريف نستخلص أن السيولة لدى البنك التجاري هي قدرته على حتويل األصول   
 نقد يف أقل وقت ممكن و بأقل تكلفة ملواجهة سحوبات املودعني و طلبات زبائنه من القروض.

 تكمن أمهية السيولة للبنك التجاري : ( أهمية السيولة بالنسبة للبنوك التجارية:2

 ت؛االستجابة ملتطلباهتم كلما ظهر  تعزيز ثقة كل املودعني و املقرتضني و التأكيد هلم على إمكانية -

 ى الوفاء بااللتزامات و التعهدات؛التأكيد للقدرة عل -

 5؛جتنب دفع تكلفة أعلى لألموال -

اء بالتزاماته جتاه مجيع تعترب مؤشر أمام السوق املالية مبظهر عايل الثقة و البعيد عن املخاطر القادر على اإليف -
 األطراف؛

                                                           

 .4.، ص2011 العراق، ،2، العدد9، جملة جامعة كربالء العلمية، اجمللدإدارة مخاطر السيولة المصرفية،دراسة تحليليةحيدر يونس املوسوي،  - 1
 .142-141ص. ، ص2005، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،إدارة البنوكحممد سعيد أنور سلطان،  - 2
 . 401.، صمرجع سبق ذكرهالنا نبيل زاهر،  - 3
 . 7.، ص، مرجع سبق ذكرهبالل نوري سعيد الكروي - 4

5
 .401.ص مرجع سبق ذكره،النا نبيل زاهر،  - 
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 ؛بالتزاماتهالوفاء  سوف ال جتعله يقوم ببيع بعض موجوداته خبسارة من أجل -

 1ض من البنوك أو البنك املركزي.ااالقرت  إىلوجود سيولة متكنه من عدم االضطرار  -

 مجلة من العوامل املؤثرة على السيولة املصرفية منها:هناك  ( العوامل المؤثرة في السيولة:3 

  ختفيض مقدار حيث تؤدي عملية السحب على الودائع إىل على الودائع:السحب و اإليداع عمليات 
النقد املوجود لدى البنك و احتياطات البنك التجاري لدى البنك املركزي، و على العكس فان عملية 

 اإليداع تؤدي إىل حتسني سيولة البنك.

  تتحسن سيولة البنك يف حالته كون عمالء البنك دائنني للخزينة  إذ مع الخزينة العامة: الزبائنمعدالت
لدى البنك، اسرتداد مبالغ السندات احلكومية عند استحقاقها، القيام  أجورهم املوظفني إيداع)أي عند 

و بالعكس من ذلك تنخفض سيولة البنك عندما يقوم زبائنه قات توريد السلع و خدمات للدولة(، بصف
الت اخلزينة، و عند سحب الزبائن جلزء ابتسديد الضرائب للحكومة و شراء األوراق املالية احلكومية حلو 

 2من ودائعهم و إيداعها لدى صناديق التوفري للحصول على العائد.

 :تزداد سيولة البنك التجاري إذا كان رصيد حسابه اجلاري دائن  رصيد عمليات المقاصة بين البنوك
لدى البنك املركزي نتيجة تسوية حساباته مع البنوك التجارية األخرى، و جتدر املالحظة إىل أن عمليات 

جتري على مستوى اجلهاز املصريف التجاري تؤدي إىل إحداث تغيري يف توزيع السيولة املتاحة  املقاصة اليت
 بني البنوك دون أن يصاحب ذلك أي تغيري يف الكمية اإلمجالية للسيولة املصرفية.

 :إن قيام البنك املركزي بتقليل عرض العملة يؤدي إىل ختفيض  موقف البنك المركزي بالنسبة للبنوك
البنوك و يقلل قابليتها على منح  لدى رصدة النقدية احلاضرة أو االحتياطات النقدية املتوفرةحجم األ

القروض و تعمد سياسة البنك املركزي هذه على رفع سعر إعادة اخلصم و بيع السندات احلكومية يف 
ادة عرض السوق املفتوحة و رفع نسبة االحتياطي النقدي القانوين، و حيصل العكس عندما يقوم بزي

 العملة.

                                                           

 . 376.، ص 2012شر و التوزيع، عمان،، دار الصفا للنإدارة البنوك الودائع و التطبيقات العمليةمري، د الشصادق راش - 1
 .122.ص مرجع سبق ذكره،ميثاق هادف عبد السادة، إهلام ناظم،  - 2
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 :1إذ انه كلما زاد رصيد رأس املال املمتلك زادة السيولة و العكس صحيح. رصيد رأس المال الممتلك   

 تتكون السيولة لدى البنك من العناصر التالية: ( مكونات السيولة:4

هبا البنك أو حتت و تعرف أيضا باالحتياطات األولية و هي عبارة عن نقدية جاهزة حيتفظ  أ( السيولة الحاضرة:
 ، و تتكون هذه االحتياطات من:2تصرفه يستخدمها مىت يشاء دون أدىن صعوبة و دون خسائر

 ؛النقد بالعملة احمللية و العملة األجنبية يف الصندوق -

حيث تلزم البنوك قانونا باالحتفاظ بأموال سائلة يف شكل احتياطي  الودائع لدى البنك املركزي و البنوك األخرى-
لمحافظة على حقوق املودعني، و ميكن للبنك املركزي أن يعد حجم هذه االحتياطات القانونية من خالل التأثري ل

 يف نسبة االحتياطي القانوين و كذلك التأثري يف حجم االئتمان.

و هي الصكوك املقدمة من قبل الزبائن لتحصلها و إلضافة قيمتها إىل حسابات  الصكوك حتت التحصيل- 
  3ن.الزبائ

ذنات اخلزانة و األوراق التجارية برسم أو هي تتكون من  ب( السيولة شبه النقدية )احتياطات الدرجة الثانية(:
 4اخلصم و التصفية اجلزئية حملفظة األوراق املالية.

لتها من و تشتق سي إمناتتمتع بسيولة ذاتية و  ال اليت األموالو هي  ج( األموال ذات السيولة المشتقة:
تقلل من مقدار االلتزامات اليت يتحملها البنك مثل األمانات اليت يودعها  أهناحتصيلها، أو  إمتاماقها و استحق

 أوباالستهالك  إالالعمالء يف البنك و الكمبياالت املودعة برسم التحصيل و األوراق املالية اليت ال تستحق قيمتها 
 5التصفية أو البيع بالبورصة.

توجد العديد من النظريات فيما يتعلق بإدارة السيولة يف البنوك من راتيجيات السيولة: ( نظريات إدارة و است5
 أمهها:

                                                           

 .122.ص المرجع السابق، - 1
 .121.، صالمرجع السابق - 2
 .73.، صمرجع سبق ذكرههبية مصباح حممود صباح،  - 3
 .149-148ص, ص مرجع سبق ذكره،صادق راشد الشمري،  - 4
 .149.ص السابق،المرجع  - 5
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 :ممارسات البنوك االجنليزية حيث يقول مؤيدوها  نشأت هذه النظرية من خالل  نظرية القرض التجاري
ا يتناسب مع طبيعة بأن سيولة البنك تعترب جيدة ما دامت أمواله يتم استغالهلا يف قروض قصرية األجل مب

االنتقاد  أن إالالودائع اليت لديها اليت تتكون يف معظمها من ودائع جارية ميكن سحبها يف أي وقت، 
األساسي يف هذه النظرية هو فشلها يف سد احتياجات التنمية االقتصادية خاصة البلدان النامية، فالتقيد 

و شراء آالت  اإلنتاجدة خطوط ايف املصانع، و زيالتام هبذه النظرية مينع البنوك من متويل التوسعات 
  1جديدة و غري ذلك من اجملاالت الضرورية لعملية التنمية االقتصادية و اليت متتد ملدة زمنية طويلة.

 :هتتم هذه النظرية بتوسيع قاعدة التوظيف أو األصول اليت حيوزها البنك  نظرية إمكانية التحويل
عمومية و يرى مؤيدوا  أكثرهذه النظرية صورة متطورة للنظرية السابقة و  التجاري، لذلك ميكن أن تعترب

هذه النظرية أن ال تقتصر عمليات البنك التجاري على نوع واحد من األصول) القروض التجارية( بل 
و يف حالة مطالبة  م حمفظة األوراق املاليةيعليها أن تشمل االستثمارات يف السوق املفتوحة و تدع

ودائع بسحب أمواهلم فان البنك التجاري لن يتأثر إذا كان يتمتع مبرونة التحويل و قدرته على أصحاب ال
بعض األصول للمحافظة على مستوى سيولة راق املالية اليت حبوزته أو تسييل إعادة خصم األو  أوبيع 

ترب جيدة طاملا سيولة البنك التجاري تع أنجيد و تدعيم مركزه املايل، إذن فان أساس هذه النظرية هو 
نقد بأسرع وقت ممكن و بأقل خسارة ممكنة هذه املرونة يف التحويل تتوقف  إىللديه أصوال ميكن حتويلها 

  2البنك. يقوم هبا األصول و العمليات اليت على حجم و تنوع 

 :تقوم هذه النظرية على أساس أن إدارة البنك ميكن أن تعتمد يف ختطيطها  نظرية الدخل المتوقع
املتوقعة للمقرتضني يف  تدخل يف اعتبارها الدخول  فإهناللمقرتض، و بالتايل  سيولة على الدخل املتوقعلل

منحه للقروض قصرية  إىلاملستقبل، و هذا ميكن البنك من منح قروض متوسطة و طويلة األجل، إضافة 
شكل أقساط دورية األجل ما دامت عملية سداد هذه القروض تكون من الدخول املتوقعة للمقرتضني ب

األمر الذي جيعل البنك يتمتع بسيولة ، أشهر مثال(  أربعةمنتظمة )كل شهر، أو كل شهرين، أو كل 
  3مالية و ذلك بسبب االنتظام النسيب للتدفقات النقدية و إمكانية توقعها.

                                                           

 .73.ص مرجع سبق ذكره،هبية مصباح حممود صباح،  - 1
، مذكرة للبيانات دراسة حالة الجزائر ويقيمحاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطعبد الكرمي منصوري،  - 2

 .212.،ص2009، جامعة أيب بكر بلقايد، اجلزائر،يف العلوم اإلقتصادية  ماجستري
 .74.ص مرجع سبق ذكره،هبية مصباح حممود صباح،  - 3
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 :و هي حدث النظريات ركزت اهتمامها على جانب األصول أو العمليات أو هي  نظرية إدارة الخصوم
ك التجاري و تقتضي هذه النظرية بأن  السيولة ال تتوقف فقط على فرتة تتعلق بإدارة السيولة يف البن

نقدية كما رأينا يف نظرية  ة سهلة التحويل إىلالقروض أو على ما ميتلكه البنك من أوراق مالي استحقاق
د موارد مالية من مصادر خارجية إمكانية التبديل، بل تعتمد أيضا على إمكانية البنك للحصول على موا

مثل إصدار السندات، فأساس هذه النظرية هي كون مفردات اخلصوم )كالودائع و أس املال و 
االحتياطات و األرباح احملتجزة و القروض اليت حيصل عليها البنك( متثل يف الواقع مصادر األموال اليت 

يف متويل األصول مبا فيها القروض  أيستثماراته يستخدمها البنك يف متويل استثماراته، أي يف متويل ا
املزيد من  إىلحتقيق زيادة يف موارد البنك متكنه من االستجابة  إىل( و هتدف إدارة اخلصوم املمنوحة

  1طلبات القروض.

 :لغرض توفري السيولة قد حيمل خماطر صعبة إضافة إىل   االقرتاضإن  إستراتيجية إدارة السيولة المتوازنة
إذ أهنا ال تدر أي عائد مما ، الحتفاظ بالسيولة على شكل موجودات قابلة للتحويل إىل نقد اكلف 

يدفع البنوك إىل البحث على أساليب و اسرتاتيجيات أخرى ملواجهة هذه املشاكل أو الكف و احلد من 
بني حتصيل تأثريها، إذ تقوم البنوك باعتماد إسرتاتيجية متوازنة للسيولة باملفاضلة حسب الوضع ما 

السيولة من خالل إدارة املوجودات و إدارة املطلوبات، إذ تقوم البنوك مبواجهة جزء من احتياجات 
السيولة من خالل خزن بعض املوجودات السائلة لتلبية اجلزء اآلخر من االحتياجات للسيولة عن طريق 

 2تزويده باألموال و غريها.تبين أساليب أخرى كتنظيم خطوط االئتمان مع مراسلة أو مع جهات ختتص ب

 من النسب املستخدمة يف قياس السيولة مايلي: نسب قياس السيولة:-6

 :مقدار النقد لدى البنك املركزي و يف الصندوق إضافة  إىلو تشري هذه النسبة  نسبة الرصيد النقدي
الوفاء بالتزاماته  كوكات الذهبية املوجودة يف البنك علىصكالعمالت األجنبية و ال  األخرىاألرصدة  إىل

متلك )حقوق امللكية(، املصرفية و يقصد بالودائع و ما يف حكمها مجيع املطلوبات باستثناء رأس املال امل
ذلك  أننسبة الرصيد النقدي زادت قدرة البك على تأدية التزاماته املالية يف مواعيدها، إال  و كلما زادت 

                                                           

 .13-12.ص ص ، مرجع سبق ذكره،عبد الكرمي منصوري - 1
 .123.، صمرجع سبق ذكرهميثاق هادف عبد السادة، اهلام ناظم،  - 2
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توظيف هذه األموال السائلة يف استثمارات ميكن أن تدر سلبا على العائد املصريف، و ذلك لعدم  يعكس
   1على البنك بعوائد مالية.

 النقد لدى البنك المركزي+ النقد في الصندوق + أرصدة سائلة أخرى/=   الرصيد النقدينسبة      
    2  الودائع +  االلتزامات أخرى

                                                

 هبا يف البنك أي األصول السائلة و  االحتفاظيقصد هبا حجم السيولة الواجب  يولة النقدية:نسبة الس
 و هي نسبة قانونية يراقبها البنك املركزي عدة مرات يف الشهر و حتسب باملعادلة التالية: 3شبه السائلة،

المركزي + أوراق  البنك نقدية و ذهب لدى البنك+ أرصدة لدىنسبة السيولة القانونية =            
إجمالي الودائع+ مبالغ مقترضة من البنك المركزي+  /ذنات الخزينة +  شيكات تحت التحصيلتجارية +أ

    4  عمبالغ مستحقة للبنوك األخرى +  شيكات و حواالت و خطابات و اعتمادات دورية مستحقة الدف

 :من الودائع املتأتية  من املبالغ املتوفرة لديها وحتتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة  نسبة االحتياط القانوني
لدى البنك املركزي و تكون على شكل رصيد نقدي دائن حيتفظ به البنك املركزي و من دون فائدة، و 
يسمى هذا الرصيد باالحتياطي القانوين، و هذه النسبة عرضة للتغري تبعا للظروف االقتصادية للبلد، و 

ك املركزي بوصفه وسيلة للتأثر يف حجم االئتمان املصريف، و أن ارتفاع قدرة يستخدم هذا االحتياطي البن
 البنك التجاري على الوفاء بالتزاماته املالية يف األوقات غري االعتيادية

 5  إجمالي الودائع /األرصدة لدى البنك المركزي  =  االحتياطي القانونيةنسبة 

                                                           

 .124.ص،  المرجع السابق  - 1
 .42، ص.2012 ، األردن،1دار الفكر، ط إدارة االئتمان،سوزان مسري ذيب و آخرون،  - 2
3 .62، ص.مرجع سبق ذكرهبوطورة فضيلة،  -

  

 .43ص. مرجع سبق ذكره،سوزان مسري ذيب وآخرون،  - 4
 .64.ص مرجع سبق ذكره،نصر محود مزنان فهد،  - 5
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 :ئمة توظيف األموال املتاحة للبنك و املتأتية من الودائع تشري هذه النسبة إىل مدى مال نسبة التوظيف
من قروض و سلف، و ارتفاع هذه النسبة تعين قدرة البك على تلبية القروض،  االئتمانيةلتلبية الطلبات 

 يف الوقت ذاته تدل على اخنفاض قدرته على تلبية طلبات سحوبات املودعني.أنه إال 

 1الودائع و ما في حكمها فات/القروض و التسلي نسبة التوظيف=   

 :تعرب هذه النسبة على قدرة البنك يف متويل  نسبة تمويل األصول اإليرادية من الودائع الجارية
تصرفه و القدرة على  الودائع القصرية األجل و اليت حتت من خالل  استثمارعملياته من إقراض و 

لبنك قد جنح يف االستفادة من تلك الودائع تشغيلها يف جماالت االئتمان و االستثمار دليل على أن ا
 رغم خطورهتا و تقاس حسب العالقة:

                                               2= الودائع الجارية قصيرة األجل/ األصول اإليرادية نسبة تمويل األصول اإليرادية من الودائع الجارية  

 :هذه النسبة نسبة األصول السائلة إىل إمجايل األصول يف تقيس  نسبة النقدية إلى إجمالي الموجودات
البنك التجاري، و زيادة هذه النسبة تعين توفر أرصدة نقدية من دون تشغيل لدى البنك، مما يقلل العائد 

النهائي املتوقع، و نقص النسبة عن معدالهتا النمطية يعين مواجهة املصرف التجاري ألخطار عدة مثل 
 . لالتمويخطر السحب و خطر 

 3ات إجمالي الموجود النقدية/=      إجمالي الموجوداتعلى النقدية نسبة 

 :و تعين قدرة الودائع املتاحة إىل عمليات اإلقراض سواء كانت ودائع ادخارية  نسبة القروض إلى الودائع
و تقاس أو من الودائع ككل و ختتلف هذه النسبة من بنك إىل آخر و هلا سقف معني ال ميكن جتاوزه 

 بالعالقة التالية:

 4 الودائع إجمالي  /   القروض=    الودائععلى إجمالي القروض نسبة 

                                                           

 .9، ص.مرجع سبق ذكرهبالل نوري سعيد الكروي،  - 1
 .63، ص.مرجع سبق ذكرهبوطورة فضيلة،  - 2
 .63ص. مرجع سبق ذكره، ناصر محود مزنان فهد، - 3
 .63، ص.مرجع سبق ذكره، بوطورة  فضيلة - 4
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 تسمح هذه النسبة للبنك التجاري بتحديد  الجارية إلى الودائع االدخارية و اآلجلة:لودائع نسبة ا
الودائع من حيث احتياطاته من النقدية السائلة يف ضوء حجم الودائع اجلارية اليت متثل أكثر أنواع 

السحب و اإليداع و التقلب املستمر، و زيادة هذه النسبة تعين احلاجة إىل األرصدة السائلة يف البنك 
 التجاري و بالعكس:

/إجمالي الودائع  إجمالي الودائع الجاريةالودائع االدخارية و اآلجلة =  على نسبة األرباح الجارية 
 1االدخارية و واآلجلة

 المخاطرتحليل  :الثالمطلب الث

تعد البنوك التجارية من املؤسسات املالية األكثر تعرضا للمخاطر بسبب طبيعة نشاطها كوهنا تتعامل بأموال    
 الغري مما يستدعي على إدارة البنك تقييم هذه املخاطر و حتليلها و تعد خطوة هامة يف عملية التقييم األداء املايل.

ض فهم طبيعة املخاطر املصرفية البد يف البداية أن نتعرف على مفهوم لغر  ( مفهوم المخاطر المصرفية:1
 املخاطرة.

و هبذا املعىن فان املخاطرة هي  ،و تعين اجلرأة Rescuareيشتق مصطلح املخاطرة من الكلمة اإليطالية القدمية  -
 2وقت و امليل للقيام بذلك.اختيار و ليس قدرا إذ أن هناك أشياء كثرية ميكن أن تتحكم فيها إذا توافر لدينا ال

 اخلسارة أو الضرر أو اجملازفة. إىلإمكانية التعرض  بأهناو ميكن تعريفها 

 3يف املستقبل. العوائدأو هي درجة تقلب  خاطئةأن تكون نتائج التنبؤات  احتماليةهي 

 مولة.ة متوقعة أو مؤ نتيج إىلو يعرفها البعض: هي احلالة اليت تتضمن احتمال االحنراف عن الطريق الذي يوصل 

 4و حسب املفهوم العام وفقا لنظرية االحتماالت هي عبارة عن فرصة حدوث عائد خالفا للعائد املتوقع.

                                                           

 .64-63ص ص. مرجع سبق ذكره،ناصر حممود مزنان فهد،  - 1
( في إدارة المخاطر المصرفية،دراسة عينة من Rarocاستعمال نموذج عائد رأس المال المعدل بالمخاطر) العامري، نرباس حممد عباس - 2

 . 173.، ص2012العراق،  ، 21، العدد7اجمللد سات حماسبة و مالية،، جملة دراصةالمصارف العراقية الخا
 .166-165ص. ص مرجع سبق ذكره،حسن احلسين، مؤيد عبد الرمحن الدوري،  فالح - 3
 .207.ص ،مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 4
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هي مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد  (AIA)و حسب تقرير معهد املدققني الداخليني األمريكيني   
 فإذايكون األثر اجيابيا أو سلبيا  أنحتقيق أهدافها و ميكن  على قدرة املؤسسة يف يف عمليات التشغيل و اليت تؤثر

   1كان إجيابيا يطلق عليه فرص و إذا كان سلبا يطلق عليه هتديد.

 2و يرى الباحثون أن مفهوم املخاطرة حيتوي على اخلصائص ميكن إجيازها كاآليت:

 ؛املخاطرة ترتبط باملستقبل ألن نتائجها تظهر الحقا -

ك حول املوضوع لة تعتمد على كمية املعلومات املتوفرة و مقدار مسامهة املعلومات يف إزالة الشاملخاطرة حا -
   املرتبط باملخاطرة؛

معروفة بالرغم من  املخاطرة ترتبط بعدم التأكد ألهنا تتأثر مبا ميكن أن حيدث الحقا من أحداث مستقبلية غري -
 ؤثر عليها القرارات املرتبطة هبا؛كدة، و لذلك ميكن أن تهبذه األحداث إال أهنا غري مؤ إمكانية  التنبؤ 

املخاطرة ترتبط مبتخذ القرار و بأحكامه الشخصية و مبقدار حتليله للموضوع و خربته و عمليته يف جمال  -
 املخاطرة.

 3املخاطرة كمفهوم ترتبط بوضع ختمينات حول العائد املطلوب حتقيقه. -

عدم الثقة من حقيقة نتائج النشاط معني و حدث معني  Westonم متثل حسب أما املخاطرة املصرفية كمفهو    
حبيث أننا ال نكون على يقني مما سيحصل يف املستقبل و بناء على ذلك فان املخاطرة املصرفية تنشأ من أن ، 

 4نشاطا معينا ميكن أن يرتتب عليه أكثر من نتيجة واحدة يف املستقبل.

القيمة السوقية  التقلب يفالعوائد و عدم استقرارها أو فهوم املايل تعين تقلب املخاطرة املصرفية يف امل -
 للموجودات املالية.

                                                           

 .173. مرجع سبق ذكره، العامري، نرباس حممد عباس  - 1
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية قياس و تحليل معدل العائد و المخاطرة في المصرف التجاري العراقي،عباس خضري، نرباس جاسم،  - 2

 .201.، ص2015العراق،  ، 49العدد 
 .201.، صالمرجع السابق  - 3
 .173.ص مرجع سبق ذكره،نرباس حممد عباس العامري،  - 4
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كما تعرفها على أهنا اآلثار غري املواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غري متوقعة تؤثر على رحبية البنك 
 و رأمساله.

ائر غري متوقعة و غري خمطط هلا أو تذبذب العائد املتوقع على خس إىلبأهنا احتمالية تعرض البنك  أيضاو تعرف 
 استثمار معني.

عرفت جلنة التنظيم املصريف و إدارة املخاطر املنبثقة عن هيئة قطاع البنوك يف الواليات املتحدة األمريكية      
(Financial service rondtableهي: احتمال حصول اخلسارة لوجود قيود حتد من قدرة ال) بنك على حتقيق

ضعاف قدرة البنك على االستمرار يف تقدمي أعماله و ممارسة نشاطاته من جهة إ إىل، إذ هذه القيود تؤدي أهدافه
 1و حتد من قدرته على استغالل الفرص املتاحة يف بيئة العمل املصريف من جهة أخرى.

خسائر غري متوقعة تؤثر  إىلالبنك   املخاطرة املصرفية هي احتمال تعرض أنو من خالل ما سبق نستخلص     
 املصرفية.   أنشطته ممارسةسلبا على هدفه يف البقاء و االستمرار يف 

توجد العديد من التصنيفات للمخاطر املصرفية حسب وجهة نظر املهتمني ( أنواع المخاطر المصرفية: 2
 باملخاطر املصرفية من أمهها:

انية عن احتماالت عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته يف الوقت تنشأ املخاطر االئتم :االئتمانمخاطر  -أ
البنك و رأمساله، لذلك فان املخاطر االئتمانية حتدث عندما يتعذر على البنك  إيراداتاحملدد و اليت تتأثر هبا 

  2استعادة الفائدة و أصل املبلغ املقرتض أو كليهما.

 حتديدها كمايلي: تنشأ خماطر االئتمان ألسباب متعددة ميكن

التوزيع غري املنتظم للقروض رافية أو نشاطات اقتصادية حمددة فتركز البنوك يف منح قروضها على مناطق جغ -
 ر؛يؤدي إىل زيادة املخاط

طر عدم البنوك يف منح القروض مما يؤدي إىل منح قروض غري جيدة، و ينجم عن ذلك زيادة خما تساهل -
 ؛السداد 

                                                           

 .174.، صالمرجع السابق - 1
جملة جامعة األقصى،  األمان في الجهاز المصرفي الفلسطيني، ، أثر إدارة المخاطر على درجةعلي عبد اهلل شاهني، هبية مصباح صباح - 2

 .13.، ص2011 فلسطني،  ،1، العدد15اجمللد
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نح قروض إىل دول أجنبية أو إىل شركات القطاع اخلاص األجنيب مما يعرضها إىل خماطر الدول اليت قيام البنوك مب -
تنشأ عن عدم قدرة املقرتض األجنيب على حتويل القيمة بالعملة األجنبية بسبب إجراءات املنع لتحويل العملة 

 1.األجنبية اليت حيددها البنك املركزي يف ذلك البلد

هذا النوع نوعني فمنهما خاصة و تتعلق بالعميل و طبيعة نشاطه كما قد يرتبط  إىل االئتمان كما تنقسم خماطر  -
أما املخاطر العامة فهي املخاطر اليت يصعب التنبؤ هبا و خترج عن إدارة كل  ،االئتمان من املخاطر بالبنك مانح

 2من العميل و البنك.

ل على األموال وقت احلاجة إليها و أهنا تنشأ عندما تعين عدم قدرة البنك على احلصو  ب( مخاطر السيولة:
يواجه البنك مشكلة عدم توفر النقد الكايف ملواجهة التزاماته القصرية األجل، و تشمل مسحوبات الودائع و 
الطلب على القروض و التسهيالت فهذا اخلطر أساسا عند عدم كفاية األصول املتداولة لتغطية الديون القصرية 

 3احلالة اليت يقوم هبا البنك بتمويل احتياجاته طويلة األجل عن طريق املوارد قصرية األجل.األجل، أي 

ل إىل و و تسمى خماطر السيولة مبخاطر متويل األنشطة املصرفية اليت تتعاظم عندما ال يستطيع البنك الوص   
 4زمين حمدد.دلة يف إطار مصادر جديدة للنقدية و عدم قدرته على تسيل األصول بسعر قريب من قيمته العا

 تنشأ هذه املخاطر نتيجة لعوامل داخلية و خارجية:

 :العوامل الداخلية  

 اللتزامات من حيث آجال االستحقاق؛حيث عدم التناسق بني األصول و امن ضعف ختطيط السيولة  -

 سائلة؛ إىل أرصدة  هاليو حت يصعب  مما  سوء توزيع األصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة -

 التحول املفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات حقيقية جيب الوفاء بقيمتها. -

  :العوامل الخارجية 

                                                           

نوك التجارية، دراسة تطبيقية على بنك أثر مخاطر التركز االئتماني القطاعي في ربحية و رأسمال الب ،سبحي فتحي حممد يونس الطاين - 1
 .91.، ص2013العراق،  ،119، العدد35اجمللد ، ، جملة تنمية الرافديناإلسكان األردني و البنك األردني الكويتي

 .65.ص مرجع سبق ذكره،بوطورة فضيلة،  - 2
3
 - Sylvie dcoussgue, gestion de la banque, Danod, Paris,2005, p .108. 

4
 - Imola Driga, Liquity risk management in banking, The young eonomists journal ,Romania, 2007, p.48 
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حالة الركود االقتصادي أو الكساد الذي يطرأ على االقتصاد القومي و ما يتبعه من تعثر املشروعات و عدم  -
 يد استحقاقها؛نوك الدائنة يف مواعقدرهتا على سداد التزاماهتا للب

 1األزمات احلادة اليت تصيب األسواق املالية. -

مت تعريفها حسب جلنة بازل بأهنا خماطر اخلسارة الناجتة عن عدم مالئمة أو فشل العمليات  ج( مخاطر التشغيل:
يات الداخلية و األفراد و األنظمة أو بسبب أحداث خارجية و من بني أسباهبا عمليات االحتيال الداخلي و عمل

 2االحتيال اخلارجي، املمارسات الغري السليمة املرتبطة بالعمالة و ظروف العمل غري صحية.....اخل.

احتماالت التغري يف مصاريف التشغيل بصورة كبرية عما هو متوقع، مما يتسبب يف  إىلتشري خماطر التشغيل  -
بنك ترتبط عن قرب بأبعاد و عدد اخنفاض صايف الدخل و قيمة املؤسسة، و هكذا تشري خماطر التشغيل ال

التشغيل يعتمد على التكنولوجيا اليت يستخدمها البنك، لذلك فان  أداءاألقسام و الفروع و عدد املوظفني، و ألن 
 3كان نظام البنك يف تقدمي املنتجات و اخلدمات كفء أو ال.  إذاجناح الرقابة على هذا املخاطر يعتمد على ما 

و هي املخاطر اليت تكمن يف التغريات احملتملة ألسعار الفائدة و قدرة البنك على  ة:د( مخاطر أسعار الفائد
  4تقييم أوضاعه يف الوقت املناسب.

األصول أو ترتبط خماطر معدالت الفائدة بالتغري احلقيقي يف السعر احلايل أو املستقبلي لعنصر من عناصر 
 5اخلصوم.

األساسي يف صايف دخل فائدة البنك و القيمة السوقية حلقوق امللكية  تشري خماطر أسعار الفائدة إىل التغاير -
هو اخنفاض أخرى  فخطر سعر الفائدة من جهة  6باملقارنة بالتغريات اليت حتدث يف معدالت الفائدة السوقية،
تتصاعد هذه املخاطر يف حالة عدم توفر نظام  و الدخل الصايف و هذا بسبب التقلبات يف أسعار الفائدة،

 معلومات لدى البنك يتيح مايلي:

                                                           

 .114-113ص . ص ،2005 مصر،منشاة املعارف اإلسكندرية،  قياس و إدارة مخاطر البنوك،مسري خطيب،  - 1
، جملة احتاد السليمة في مجال الرقابة و إدارة مخاطر التشغيل المبادئ العشرة للممارساتمديرية البحوث و اجمللة و بنك املعلومات،  - 2

 . 57.، ص2003افريل،  لبنان،  ، 269املصارف العربية، العدد 
 .74-73ص. ، ص1999الدار اجلامعية ، مصر، تقييم أداء البنوك التجارية تحليل العائد و المخاطرة،طارق عبد العال محاد،  - 3

 .210.ص مرجع سبق ذكره،دجية خالدي، عبد الرزاق بن حبيب، خ - 4
5
 -V . Debels et autres , les risque finaciers de l’entreprise, Economica, Paris , 1992, p.266 . 

 .73.ص مرجع سبق ذكره،طارق عبد العال محاد،  - 6
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 تزامات و معدل العائد على األصول؛الوقوف على معدالت تكلفة االل -

حتديد مقدار الفجوة بني األصول و االلتزامات لكل عملة من حيث إعادة التسعري و مدى احلساسية ملتغريات  -
 أسعار الفائدة.

ف أسعار الفائدة عن التوقعات اليت بنيت عليها الفجوة و يتوقف مقدار خماطر سعر الفائدة على مدى اختال    
 1و مدى متكن البنك من تصحيح أوضاعه يف الوقت املناسب.

: و هي املخاطر اليت تنشأ نتيجة التقلبات أو التغريات العكسية احملتملة يف أسعار هـ( مخاطر أسعار الصرف
معينة أكرب من املطلوبات من نفس  من عملة  كان البنك حيتفظ مبوجوداتصرف العمالت احملتفظ هبا، فإذا  

ملة البنك حيتفظ مبطلوبات من ع العملة فان اخلطر يكمن يف اخنفاض سعر الصرف، و إذا كان العكس أي أن
 2اخلطر يكمن يف ارتفاع أسعار الصرف هلذه العملة. إن معينة أكرب من املوجودات ف

 النسب املالية تستخدم لقياس املخاطر من أمهها: توجد العديد من :المصرفية قياس المخاطر نسب -(3

 ميكن قياس خماطر االئتمان بالنسب التالية: مؤشرات مخاطر االئتمان:-أ(

  تشري إىل قدرة البنك على توظيف أمواله  إجمالي الموجودات: علىنسبة القروض قصيرة األجل
اسرتداد أمواله يف فرتة قصرية دون أن  املتاحة )املوجودات( يف عملية االقرتاض قصري األجل حبيث يستطيع

 .يتعرض إىل خماطر عالية

 3إجمالي الموجودات القروض قصيرة األجل/ =إجمالي الموجودات علىنسبة القروض قصيرة األجل 

 تقيس هذه النسبة حجم املوجودات املوظفة يف  إجمالي الموجودات: علىسبة األصول الخطرة ن
 حالة عدم القدرة على اسرتداد اطر اليت قد يتعرض إليها البنك يف األصول اخلطرة و اليت تعكس املخ

   4ت إجمالي الموجودا األصول الخطرة/  إجمالي الموجودات =   على ةسبة األصول الخطر ن       

                                                           

 .129.، صمرجع سبق ذكرهأحالم بوعبديل،  - 1

 .211.، صرجع سبق ذكرهمعبد الرزاق بن حبيب، خدجية خالدي،  - 2

 .11، ص.مرجع سبق ذكرهعلي عبد اهلل شاهني،  - 3
 .12-11ص ص. المرجع السابق،  - 4
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  من خالل قياس حصة  االئتمانالنسبة خماطر  ذهتقيس هإجمالي الموجودات:   علىنسبة القروض
 . ألصولالقروض من إمجايل ا

 1إجمالي الموجودات = إجمالي القروض / إجمالي الموجودات على نسبة القروض

 ميكن قياس خماطر السيولة بالنسب التالية: مؤشرات مخاطر السيولة:ب( 

 إجمالي الموجودات النقد+ األرصدة النقدية لدى البنك/ = مخاطر السيولة

شر يعين اخنفاض خماطر السيولة على اعتبار أن ذلك يعكس ارتفاع هذا املؤ أن املالية و املصرفية األدبيات تشري  
 .جه هبا البنك التزاماته املختلفةاليت يوا زيادة األرصدة النقدية

 إجمالي الموجودات إجمالي القروض/      = مخاطر السيولة

ر تصفيتها بسهولة ارتفاع خماطر السيولة على أن ذلك يزيد من نسبة القروض اليت يتعذ إىليشري ارتفاع هذا املؤشر 
 2السيولة. إىلوقت احلاجة 

 إجمالي الودائع الموجودات المتداولة/    = مخاطر السيولة

اخنفاض خماطر السيولة ألن ذلك يعكس زيادة املوجودات املتداولة اليت يواجه البنك  إىليشري ارتفاع هذا املؤشر 
 3.األخرىالتزاماته 

 س خماطر سعر الفائدة باملؤشرات التالية:ميكن قيا مؤشرات مخاطر سعر الفائدة:ج(

 إجمالي األصول ات الحساسة اتجاه سعر الفائدة/ الموجود

 4.المطلوبات الحساسة اتجاه سعر الفائدة/ إجمالي المطلوبات

 5األصول الحساسة/  الخصوم الحساسة

 

                                                           
IIhem zorgu, le risque de crédit : évalution à partit des engagements des banques auprés des grands 

groupes tunisiens, Mastér banque finance,  2006, sur le lien : 

https://www.memoireonline.com/07/09/2318/m_Le-risque-de-credit-evaluation-a-partir-des-engagements-des-

banques-aupreacut27.html#fn27 consulté  le :13/12/2016-
1
  

2
، عمان، 1زوري العلمية للنشر و التوزيع، طدار اليا حوكمة البنوك و أثرها في اإلدارة و المخاطر،حاكم حمسن الربيعي، محد احلسني راضي،  - 

 .177-176، ص ص.2011

، جملة كلية بغداد للعلوم تقويم األداء المالي لمصرف الرشيد و أهميته في قياس مخاطر السيولة المصرفيةرجاء رشيد عبد الستار،  - 3
 .127-126ص. ، ص2012، 31العددالعراق ،  االقتصادية، 

 .13-12ص. ، صسبق ذكره مرجععبد اهلل شاهني،  - 4
 .237.، صمرجع سبق ذكرهمسري خطيب،  - 5
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 التجارية في تقييم األداء المالي في البنوك المستخدمة  المبحث الثالث: األساليب الحديثة

و لتعزيز  ،املصرفية تغريات نتيجة التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت شهدت البيئة     
باملنافسة الشديدة جعلتها تبحث تتميز  اجلديدة اليت  البيئة  هذه  ا يف البقاء و االستمرار يفالبنوك التجارية فرصه

 عن أساليب حديثة تعتمد عليها يف عملية تقييم األداء املايل متداركة نقائص األساليب التقليدية.

 المطلب األول: نموذج القيمة المضافة

ونه يرتكز يعترب منوذج القيمة املضافة من األساليب اهلامة و األساسية لتقييم األداء املايل يف البنوك التجارية ك  
 على مبدأ خلق القيمة و أداة مهمة تستخدم يف قياس خلق القيمة.

 ( مفهوم القيمة المضافة: 1

 للقيمة املضافة عدة مفاهيم من قبل الباحثني يف هذا اجملال نورد منها:

من على أهنا الفرق بني ما يستثمره أصحاب رأس املال يف املؤسسة و ما حيصلون عليه  :Scort 1994 عرفها -
 عملية البيع باألسعار احلالية السائدة يف سوق األوراق املالية.

على أهنا الفرق بني صايف ربح التشغيل املعدل بعد الضرائب  :Steren et Stewart 1995و قد عرفها كل من  -
 و تكلفة رأس املال اململوك.

و هو ميثل الدخل املتبقي بعد  : على أهنا مقياس حماسيب ألداء التشغيل اجلاريSpevo 1999أيضا عرفها  -
حصول املستثمرين على احلد األدىن من العائد املطلوب الذي يعوضهم عن املخاطر اليت يواجهوهنا نتيجة استثمار 

 1أمواهلم يف املؤسسة.

الربح االقتصادي و هذا وفق ما قدمه  إىلالقيمة املضافة هي مفهوم قدمي يشري بأن : Wallce 1997ما حسب  -
مطروح منها  اإلمجاليةنه املكاسب الصافية أو الذي عرف الربح االقتصادي على  1980مارشال سنة  الفريد

 2الفائدة على رأس املال املستثمر.

                                                           

يف  ماجستري ، مذكرةإستخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء المحاسبي للشركاتنيفني عبد القادر، محزة إبراهيم حال،  - 1
 .68.، ص2014احملاسبة، جامعة بور سعيد، مصر، 

قياس األداء المالي باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية المضافة، دراسة حالة المؤسسات المدرجة في مارة، عحسنية صيفي، نوال بن  - 2
 . 181.، ص 2015 اجلزائر،  جامعة ورقلة، ،15جملة الباحث، العدد  (،2009-2008خالل الفترة ) cac40مؤشر 
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فقد أشار إىل أن القيمة االقتصادية هي القيمة الدفرتية االقتصادية لرأس املال يف بداية  :Rmana 2005أما  -
 رأس املال و تكلفته. العام مضافا إليه الفرق بني عوائد

: بأهنا األداة اليت تزود املستثمر بعوائد الوحدة النقدية يف فرتة معينة من خالل Ivala 2007كما وضح   -
 1األرباح رأس املال املستثمر بعد استبعاد تكلفته.

 ( األساس النظري لنموذج القيمة المضافة:2

هذا  مؤسسا  أستندنه قد أالربح املتبقي غري  لفكرة ملضافة يعود األساس النظري املباشر للقيمة االقتصادية ا   
 قتصادي لقيمة املؤسسة الذي قدمه أيضا على النموذج اال Joel stern-G.Bennet stewartاملؤشر 

F.Modigliani et M .H Miller 1961  كما استند أيضا إىل أساس لنظام شامل لإلدارة املاليةأنه باعتباره ،
    2يف جماالت السلوك التنظيمي و تكاليف الوكالة. W.Mecling et M.C jonsonأعمال 

يستند كالمها على مبدأ  مفهوم القدمي الربح املتبقي حيثنسخة جديدة لل إالالقيمة االقتصادية املضافة ما هي    
  3املستثمر. لرأس املال اإلمجاليةقوم على خلق ثروة للمسامهني من خالل حتقيق فائض يفوق التكلفة املؤسسة ت

و يتم وفق القيمة املضافة ربط املسريين باملؤسسة و حتسيسهم هبا وفق النتائج و الوسائل من خالل العالقة       
اليت تربط النتائج باألموال اليت حتت تصرف كل مسري )مسؤول( من جهة، و وفق تكلفة رأس املال اليت متثل 

ني يف املسامهني بالدرجة األوىل هذا من جهة ثانية، مما سبق التعويض الذي حيصل عليه أصحاب األموال ممثل
الربح املتبقي مع إضافة فهوم املقدم يف نظرية ميكن القول إن مفهوم القيمة االقتصادية املضافة يقرتب من امل

يف  هاجلديد املقدم من طرف القيمة االقتصادية املضافة يف اجلانب النظري بل يف استخدام، حيث ال يكمن اجلديد
، قسم أو سوق سواء كانت هذه د األموال اخلاصة بكل نشاط، مساريداين من خالل احلرص على حتدياملانب اجل

                                                           

)دراسة  لتقليدية و القيمة االقتصادية لقياس التغير في القيمة السوقية لألسهمتقييم األداء المالية ا ، استخدام مؤشراتغدير حممود املهتدي - 1
 .45-44ص. ، ص2014يف احملاسبة و التمويل، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، ماجستري  حالة بنك فلسطني(، مذكرة 

 جامعة ورقلة، اجلزائر، 7جملة الباحث، ، العدد  قياس أداء المؤسسات من منظور خلق القيمة، تحليلية لمؤشرات دراسةهواري سويسي،  - 2
 .61.ص، 2010

3
 .181.ص مرجع سبق ذكره،حسنية صيفي، نوال بن عمارة،  - 
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ف على مدى و األموال عبارة عن أصول ثابتة )استثمارات( أو أصول متداولة، يتمثل املغزى من ذلك يف الوق
  1مسامهة كل عنصر يف املؤسسة.

 تكمن أمهية منوذج القيمة املضافة لقسم األداء املايل يف مايلي: ة:أهمية نموذج القيمة االقتصادي-(3

 لية و وضع االسرتاتيجيات املالية؛تستخدم كأساس جلميع عمليات صنع القرارات املا -

 وحيد لألداء املايل و اإلداري؛يستخدم كمؤشر حقيقي و و  -

حلقيقية ألصول ة خصوصا عند تقدير القيمة ااملعيار الوحيد الذي يستخدم يف التقييم احلقيقي ألصول املؤسس -
 املؤسسة عند البيع؛

 ثروة املالك؛عيار التحسن املستمر و احلقيقي ليوضح هذا امل -

ة إىل اإلدارة إىل يرتتب على توظيف مدخل القيمة االقتصادية كأساس لتحديد قيمة احلوافز و املكافأة املدفوع -
السوقية للمؤسسة و  القرارات اليت تسهم يف تعظيم القيمة ني، و تبين حتفيز املسرييني  للعمل من أجل املسامه

  2م احلوافز و املكافأة يف املؤسسة؛دخل القيمة املضافة يعمل على ربط أداء املسريين و العاملني بنظبالتايل م

هدف املخرجات بيل حتقيق تقيس اجملهود اإلنتاجي الذي يسهم به البنك التجاري باستخدام مجيع موارده يف س -
 جمال النشاط الذي يعمل به البنك؛ افر عوامل اإلنتاج يفو ذلك بتظ

تنطلق أمهية القيمة املضافة من مدى قدرهتا على عكس مسامهة و إضافة البنك التجاري يف كلفة السلع و  -
 3؛اخلدمات الوسيطية املشرتاة من الغري و املستخدمة يف تقدمي اخلدمات

و هدفها قياس ما ، يف االعتبار العائد و املخاطرة معا  تأخذركز على اجلانب االقتصادي و قياس ت أداةكوهنا   -
يتم اقتطاع تكلفة رأس املال  أناملال و تقيس ربح البنك و ذلك بعد  رأسكان صايف الدخل يفوق تكلفة   إذا

البنك ميكن أن  أنداء هو أحد املضامني الرئيسية للقيمة االقتصادية كمقياس األ أنالذي كون هذا الربح، إذ 

                                                           

 .61. ص مرجع سبق ذكره،هواري سويسي،  - 1
، جملة الوحدات االقتصاديةاستخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء المالي و التشغيلي في  توفيق شليب، نيعبد احملس - 2

 .153.، ص2009العراق،   ، 23، العدد6اجمللد العلوم االقتصادية، 
 .41-40ص. ، ص، مرجع سبق ذكرهنصر محود مزنان فهد - 3
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و عندما تكون القيمة ، حيقق منوا مرحبا إذا قام بقبول مجيع االستثمارات اليت عوائدها أكرب من  تكلفة رأس ماهلا 
 1اكتشاف استثمارات مرحبة جديدة؛ إىليتوقف عن النمو  أناالقتصادية مساوية للصفر يفرتض بالبنك 

 م على التصرف كأهنم مالك املؤسسة؛ خالل حتفيز املسريين و تشجيعهتعمل على ختفيض مشاكل الوكالة من  -

تؤدي اىل تطابق أهداف املسريين مع أهداف محلة األسهم و املؤسسة ككل، حيث أن أي اقرتاح استثماري  -
حيقق قيمة اقتصادية مضافة موجبة حيقق مصلحة القسم و املؤسسة ككل، بينما االقرتاحات ذات القيمة 

 2ة املضافة السالبة فهي غري مرغوبة سواء على مستوى القسم أو املؤسسة ككل.االقتصادي

 تقاس القيمة االقتصادية باملعادلة التالية: حساب القيمة المضافة:(4

 تكلفة رأس املال( x)رأس املال  –الربح العامل الصايف بعد الضريبة (:EVAالقيمة االقتصادية المضافة )

 بعد الضريبة: هو معيار األرباح االقتصادية حيث: الربح العامل الصايف

 رأس املال = القيمة الدفرتية جلميع عناصر رأس املال و املتمثلة يف: 

 حقوق املسامهني -

 خمصصات خسائر القروض )بعد طرح الضريبة املؤجلة( -

 3شهرة املستهلكة. -

 

 

 
                                                           

تقييم أداء المصارف التجارية باستخدام نسب السيولة و الربحية بالتطبيق على مصرف سوسن امحد سعيد،  سنان زهري حممد مجيل،  - 1
 .123.، ص2007العراق،  ،29العدد جملة تنمية الرافدين، االستثمار، لموصل للتنمية وا

 .63.ص مرجع سبق ذكره،هواري سويسي،  - 2
جملة  ،2000-1999 خالل الفترة البنوك الجزائرية دراسة حالة لمجموعة تقييم أداء المؤسسات المصرفيةحممد مجوعي قريشي،  - 3

 .92.، ص2004، ورقلة ، اجلزائر جامعة  03العدد ،  الباحث،
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 القيمة المضافة: نتقاداتا( حدود و 5

 جه القصور املرتبطة بالقيمة االقتصادية املضافة فيمايلي:ميكن تلخيص االنتقادات و أو 

فعلى ، حل املالك و ذلك يف جمال احلساب ايف كوهنا حتفز املسريين على رعاية مص تلقى القيمة املضافة حمدودية  -
 نه أن يغريأيف حساب تكلفة رأس املال من ش MEDAF املالية  األصولاستعمال منوذج تقييم  إنسبيل املثال 

 أثري معترب على النتيجة النهائية؛ذات ت عندما تكون تذبذبات املؤشر" بيتا" EVAبشكل كبري يف قيمة 

من العيوب اجلوهرية اليت توجه إىل مقياس القيمة املضافة لغريها من املقاييس املالية أهنا تركز على األداء لسنة  -
األجل القصري، ذلك أن اإلدارة حتتاج إىل  مبخطرف ا ينجر عنه ما يعر مالية واحدة أي األداء قصري األجل، مم

فحساب ، مقاييس طويلة األجل خاصة عند تقييم املشاريع االستثمارية و بشكل عام العمليات اإلسرتاتيجية 
 1ار القرارات على السنوات املقبلة؛القيمة االقتصادية املضافة ال يأخذ يف احلسبان آث

على البيانات التارخيية و املعطيات  األخرىثله مثل باقي املقاييس املالية مدخل القيمة املضافة يرتكز م إن -
احلالية  اإلدارةضية يف قياس كفاءة أداء اإلدارة دون أن يكون له دور بارز يف رصد النتائج املتوقعة السرتاتيجيات اامل

ختوفا من النتائج السلبية  املؤسسات الناشئة عن اكتساب القيمة االقتصادية املضافة حجامإو لعل ذلك يفسر 
 ؛صايف الربح يف بداية نشاطهاو ضآلة  Output.cash flowنظرا لكرب حجم التدفقات النقدية اخلارجية 

الرحبية فقط باألجل القصري و بالتايل فانه جيب تدعيمه مبؤشرات أخرى إضافية  تقيسإن القيمة االقتصادية  -
اإلنتاجية، كفاءة عمليات التشغيل و سرعة االستجابة لرغبات  تقيس مستوى اجلودة، درجة مرونة العمليات

 ؛ العمالء و درجة رضا العاملني

تقيس أس املال على أساس الكلفة  إذالقصري كما أسلفنا  األجليف  األداءة املضافة تقيس القيمة االقتصادي إن -
 أياحلالة كلفة غارقة و غري مالئمة الختاذ  رخيية لألصول املشرتاة منذ سنوات طويلة و تعد كلفة الشراء يف هذهاالت

 2قرار.

 

                                                           

 .64-63ص . ص مرجع سبق ذكره،سويسي، هواري   - 1
2
 .155-154ص. ، صمرجع سبق ذكرهعبد احلسني توفيق شليب،  - 
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  CAMELSنظام : ثانيالمطلب ال

من األساليب احلديثة املستخدمة يف عملية تقييم األداء املايل يف البنوك التجارية،   CAMELS يعترب نظام    
ه من عدة و تصنف الية للبنكيسمح بتقييم األداء املايل من حيث العائد و املخاطرة من خالل حتليل الوضعية امل

 جوانب خاصة درجة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك التجاري عند ممارسة نشاطه املصريف.

 :CAMELS ( ماهية نظام1

 تعاريف من أمهها: ةالنظام عدهلذا  

: بأنه نظام لتحديد األمان و السالمة للبنوك من خالل التعامل مع  Fraser et  Gup et  Kolariعرف  -
 1شاكل البنوك غري املتوافقة مع القواعد و التشريعات املصرفية.م

نه نظام يسمح بالتعرف املبكر على أ: على Drag  Jakovcevic et Tihomir Hunjak    كما عرفه  -
 املشاكل يف عمليات البنك من طرف احلكومة القانونية من خالل القيام بقياسات صحيحة.

ة من املؤشرات يتم من خالهلا حتليل الوضعية املالية ألي بنك و معرفة درجة أنه جمموع :شوقي بورقبةو يرى  -
الوسائل الرقابية املباشرة اليت تتم عن طريق التفتيش امليداين و عملت السلطات  إحدىعترب يحيث  ، تصنيفه

 2بنتائجه و االعتماد عليه يف اختاذ القرارات.على األخذ  أمريكاالرقابية يف 

دوق النقد الدويل بأنه منتج رقايب يقيم جماالت خمتلفة من عمليات البنوك التجارية لتحديد كما عرفه صن  -
 السالمة املالية لنشاطاته.

 األداءتصنيف عددي جلودة الظروف املالية للبنك، مظاهر املخاطرة و  بأنه: Hirtle et Lopez و عرفه  -
  3الكلي.

                                                           

، 13املنصور، العددجملة  ، في تحقيق السالمة المالية للمصارف  CAMELSاستخدام نظام التصنيفصالح الدين حممد أمني اإلمام،  - 1
 .18.، ص2010ق، العرا
 .73.، صمرجع سبق ذكرهعاشوري صورية،  - 2
 .18.، صمرجع سبق ذكرهصالح الدين حممد أمني اإلمام،  - 3
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و سالمة املركز وضعية املالية هو نظام يسمح بتشخيص  CAMELS من خالل التعاريف السابقة أن نظام    
رقابية داخلية بالنسبة للبنك متكنه من اختاذ وهو أداة املايل للبنك التجاري من خالل مؤشرات شاملة و 

اإلجراءات التصحيحية يف الوقت املناسب، و يف نفس وقت أداة رقابية خارجية بالنسبة للسلطات اإلشرافية 
 رفة وضعية و حالة قطاع البنوك و اختاذ اإلجراءات الوقائية من حدوث أزمات بالقطاع املصريف.متكنها من مع

 : CAMELS( نشأة و تطور نظام التقييم المصرفي2

األمريكي، حيث تعد الفيدرايل من طرف البنك  1980سنة يف بداية  CAMELS استخدام نظام  أبد   
و ذلك بسبب االهنيارات املبكر  دول اليت استخدمت معايري اإلنذار الواليات املتحدة األمريكية من أوائل ال

بتصنيف البنوك الفدرايل األمريكي  يقوم  البنك   حيث ظل  1921.1 سنةاملصرفية اليت تعرضت هلا أمريكا منذ 
فقل العدد  البنوك بنتائج التصنيف دون نشرها للجمهور إىل أن متكنت بالتنبؤ باالهنيار املصريف قبل حدوثه د و م
كمقارنة  CAMELSو قد عكست نتائج التصنيف البنوك األمريكية حسب نظام    1990سنة  فقط  3إىل 

 قدف، 1988سنة مقارنة بنتائج  1998سنة للفرتتني املذكورتني نتائج طيبة ألداء البنوك يف هناية الربع األول من 
و أن أكثر من  2و  1بنوك تقع يف التصنيف أن كل ال 1998نتائج التصنيف للربع األول من سنة  أظهرت 

 2008ة سن األمريكيالفيدرايل  ، و لقد أثارت نتائج التحليل الذي أجراه البنك12تتمتع بتصنيف رقم  % 40
و قد توصل ، بان األزمة املالية العديد من األسئلة حول مصداقية معايري قياس سالمة األوضاع املالية للبنوك إ

اخللل بالبنوك و  أوجهقد كشف  CAMELS استخدام معايري  أظهرهانتائج اليت ال أن إىلنك احملللون هلذا الب
كانت أفضل عن النتائج اليت استخدم فيها التحليل التقليدي الذي كان مستخدما   مدى حتديد سالمتها املصرفية

ا عرب آليات السوق و من قبل، كما أثبتت الدراسات أيضا مقدرة النظام على حتديد درجة املخاطر قبل كشفه
ضمن البيانات    CAMELSضرورة تضمني نتائج حتليل نظام  ، و رأى هؤالء الباحثون 3األسعار بشهور عديدة

                                                           

، جامعة فرحات عباس يف العلوم االقتصاديةماجستري  مذكرة رنة، الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقاشوقي بورقبة،  - 1
 .73. ، ص2010سطيف، اجلزائر، 

، دراسة حالة بنك على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجارية CAMELSأثر تطبيق نظام التقييم المصرفي األمريكي يوسف بوخلخال،  - 2
 .207.، ص2012جامعة ورقلة ، اجلزائر،  ، 10الفالحة و التنمية الريفية، جملة الباحث، العدد

، العراق، 18، العدد7جملة دراسات حماسبة و املالية، اجمللد  ، CAMELSاء المصارف بموجب معاييرتقويم أدشكارة، باقر  موفق عباس  - 3
 .   143. ، ص2012
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السنوية اليت يفصح عنها البنك للجمهور و بالتايل حتقيق قدر عايل من الشفافية يساعد على فرض انضباط  املالية
    1تقوم عليها مقررات جلنة بازل الثانية للرقابة املصرفية.أحد الدعامات األساسية اليت  هو السوق و 

 : CAMELSعناصر نظام( 3

حيث   CAMELSهو نظام تصنيف و تقومي لعدة عناصر حروفها األولية تشري إىل كلمة  CAMELS نظام   
ية املخاطر ملدى كفاية رأس املال حلماية املودعني و تغط C، حيث يرمز احلرف 2كل حرف يشري إىل عامل خمتلف

جلودة املنتوجات و ما يتوقع حتصيله من قيمتها الصافية داخل و خارج امليزانية ومدى وجود  Aو احلرف 
لإلدارة و مستوى كفاءهتا و تعمقها و التزامها  M، بينما احلرف خمصصات ملقابلة املوجودات املشكوك يف حتملها

الضبط الداخلي و املؤسسي و وجود سياسات و ختطيط  بالقوانني املنظمة للعمل املصريف و مدى كفاءة أجهزة
يرمز لقياس  Lو احلرف ، فريمز ملستوى الرحبية و مدى مسامهتها يف منو البنك و زيادة رأس املال  E اأم مستقبلي،

 Sاحلرف سالمة السيولة و مقدرة البنك على اإليفاء بالتزاماته احلالية و املستقبلية املتوقعة و غري املتوقعة و أخريا 
 3.ة البنك اجتاه السوقيحلساس

حتدد مؤشرات كفاية رأس املال صالبة املؤسسات املالية يف : Capital Adequecyكفاية رأس المال   3-1
بعني االعتبار  تأخذ أهناكفاية رأس املال يف شرات  وتكمن أمهية مؤ ، مواجهة الصدمات اليت تواجه بنود امليزانية 

 تواجه املؤسسات املالية مثل خماطر أسعار الصرف و خماطر االئتمان و خماطر أسعار أهم املخاطر املالية اليت
البنود خارج امليزانية مثل  إىلالفائدة و تتعدى مؤشرات كفاية رأس املال و احتساب املخاطر ضمن بنود امليزانية 

 :املؤشرات املستخدمة يف هذا اجملال مأهو  باملشتقاتالتعامل 

 ؛املعدلة باملخاطر التجميعيةل نسبة رأس املا -

 .4التوزيع التكراري ملعدالت رأس املال -

 

                                                           

 .207.ص مرجع سبق ذكره،يوسف بوخلخال، - 1
.8، ص.مرجع سبق ذكره الطيب بوحلية، عمر بومجيعة،- 2

  

.74، ص.مرجع سبق ذكرهشوقي بورقبة   - 3  
208، ص. ق ذكرهمرجع سبيوسف بوخلخال، - 4  
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 :  CAMELS أسس تصنيف كفاية رأس المال حسب نظام التقييم المصرفي1.1.3

 يتصف باملؤشرات التالية: :(1)البنك الذي يصنف رأسماله

 ؛أداء قوي -

  ؛النمو اجليد لألصول -

رات األعمال املصرفية وحتليل املخاطر املتعلقة هبما و حتديد املستويات املناسبة خربة اإلدارة جيدة يف متابعة مسا -
  ؛لرأس املال الالزم هلا

 ؛معقولية توزيعات األرباح على املسامهني )إعطاء عائد للمسامهني دون إعاقة منو رأس املال املطلوب( -

 .1هاتقابلملنخفض لألصول املتغرية و كفاية املخصصات املكونة ملام جاحل -

( حيث يتجاوز نسبة  1نفس خصائص البنك الذي يصنف رأس ماله)لديه  :(2)البنك الذي يصنف رأسماله-
 سابقا. من العوامل املذكورة أكثر أوكفاية رأس املال املتطلبات القانونية، و لكن البنك مير بنقاط ضعف يف عامل 

ال و املتطلبات التنظيمية للمالءة املصرفية و لكن يتوافق مع كفاية رأس امل (:3البنك الذي يصنف رأسماله )-
تنظيميا الختاذ اخلطوات  إشرفا هناك نقاط ضعف رئيسية يف عامل أو أكثر من العوامل املذكورة، مما يتطلب 

الضرورية لتحسني كفاية رأس املال و يعاين البنك من ضعف رحبيته و ضعف منو أصوله و هي عوامل مؤثرة بدرجة  
 رأس املال مما ينعكس سلبا على قدرة البنك و املسامهني يف تلبية املتطلبات الالزمة لتدعيم رأمساله.كبرية على 

يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس املال لتدعيم املخاطر الالزمة  (:4البنك الذي يصنف رأسماله )-
ن اخلسائر يف القروض املتعثرة و ملسارات األعمال و العمليات املصرفية، حيث يكون لدى البنك مستوى عال م

رأمساله، كما يعاين البنك من خسائر كبرية من معامالته املصرفية و العمليات  إمجايلاليت تتجاوز أكثر من نصف 
فوريا لتصحيح االختالالت فانه  إجراءاو املسامهني  اإلدارةمل تتخذ  فإذااالئتمانية أو حتقيق نتائج سلبية يف رحبيته، 

الوشيك للبنك مما يتطلب وجود إشراف تنظيمي لضمان اختاذ اإلدارة و املسامهني اإلجراءات عسار اإل يتوقع 
 .املناسبة لتحسني كفاية رأس املال

                                                           

89، ص.مرجع سبق ذكره ،عاشوري  صورية - 1
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رقابيا قويا، حيث أن خسائر االستثمارات  إشرافايعترب معسرا حبيث يتطلب  (:5البنك الذي يصنف رأسماله )-
ن متنع أمع وجود احتمال ضئيل ب اإلمجايلتقارب أو تتجاوز رأس املال  اإلقراضو العمليات املصرفية و عمليات 

 ..1و املسامهني من االهنيار الكلي. اإلدارة إجراءات

نوعيتها و املخاطر املرتبطة هبا  تعين التحقق من جودة املوجودات و: Assets Qualityجودة الموجودات 2.3
كفاية الضمانات املقدمة، إذ يعكس تصنيف نوعية املوجودات   و إمكانية اسرتدادها يف مواعيدها احملددة و مدى

املخاطر احلالية و املستقبلية املتعلقة بالقروض و حمفظة األوراق املالية و املوجودات الثابتة فمثال عن النشاطات 
 يتم تصنيف األصول من خالل: 2خارج امليزانية

 البنك هبذه السياسة؛مدى تقيد  وجود سياسة ائتمانية لدى البنك و سياسة استثمارية و -

 ءات و ضوابط و التعليمات النافذة؛فعالية إدارة حمفظة القروض و إجرا -

 رأس املال؛ إلمجايلحجم الديون املتعثرة بالنسبة  -

 جدولتها؛ إعادة إجراءاتآجال تسديد القروض اليت مضى موعد تسديدها و  -

 لعالقة؛ضني ذوي االكبرية و خماطر املقرت درجة تركيز االئتمان  -

 حجم إدارة قروض املوظفني؛ -

 خسائر القروض و االئتمان املتعثر؛التخصيصات املكونة ملواجهة  -

  ، 3أسلوب إدارة األصول األخرى )املوجودات الثابتة، االستثمار باألوراق املالية، األوراق التجارية.....( -

 

 

                                                           
 .90-89ص.  ، صالمرجع  السابق - 1
)دراسة تطبيقية على مجموعة  CAMELSالتنبؤ باألزمات المصرفية باستخدام معيار سبحي فتحي حممد الطاين ، ليلى عبد الكرمي حممد،  - 2
 .170ص. ،2013، العراق،27، العدد9ت للعلوم اإلدارية و االقتصادية، اجمللدكلية تكريجملة  (، المصارف التجارية األردنية من
 .146.ص مرجع سبق ذكره،ر سكارة، قموفق عباس با - 3
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  :Management efficioncy اإلدارةجودة 3 .3

 ،قياس ،بالنسبة لعنصر جودة اإلدارة يعكس كفاءة جملس اإلدارة و نظم اإلدارة العليا و إجراءات لتحديد       
مراقبة و رقابة املخاطر و مدى وجود و استخدام السياسات و العمليات إلدارة املخاطر ضمن أهداف اإلدارة 

 1أدائه.العليا، إذ أن وجود اإلدارة تقيم يف ضوء رقابة سياسات البنك و 

  :CAMELS اإلدارة وفق نظام التقسيم المصرفأسس تصنيف  .1.3.3

 : تتصف باملؤشرات التالية: 1اإلدارة اليت يتم تصنيفها 

 األداء املايل يف مجيع اجملاالت؛ قوة معدل -

 بة للتغريات يف البيئة االقتصادية؛الفهم املالئم و القدرة على االستجا -

لرقابية الفعالة يف جماالت و الضوابط ا اإلجراءاتت التخطيط و دقة تنفيذ السياسات و مراعاة االلتزام بعمليا -
 العمل؛

 ارجي؛دقة و مالئمة وظيفة التدقيق الداخلي و اخل -

 إدارة املخاطر؛بشكل جيد و قدرة عالية على  األنظمةمراعاة القوانني و  -

 دالئل على تغليب املصلحة الذاتية؛ال تتوافر  -

 وثيقة؛و املسامهني معا بصورة  التنفيذية و اهليئة العامة  اإلدارةكل من جملس يعمل   -

 2و اهليئة العامة و املسامهني مع توصيات البنك املركزي. اإلدارةجتاوب  -

إذا كانت اإلدارة مراعية للقوانني و األنظمة و أن إدارة املخاطر مرضية نسبيا إال أنه توجد عيوب  :2التصنيف 
يحها دون احلاجة إىل رقابة تنظيمية، كما توجد بعض نقاط الضعف احملددة املتعلقة باألوضاع املالية يسهل تصح

 3و الظروف املصرفية املرتبطة بأعمال البنك.

                                                           

 .20.ص مرجع سبق ذكره،، حممد أمني صالح الدين  - 1
 .101.ص مرجع سبق ذكره،، عاشوري  صورية - 2
 .148.، ص، مرجع سبق ذكرهر شكارةقموفق عباس با - 3



                        األداء المالي وتقيمه في البنوك التجارية  :الثانيالفصل 

~ 134 ~ 
 

وجود نقاط ضعف رئيسية يف واحد أو أكثر من العوامل املذكورة حيث تصنف بإساءة االستخدام  :3التصنيف 
و التقييم الضعيف للمخاطر و العمليات التخطيطية ملسار األعمال املصرفية، مما  و جتاهل املتطلبات التنظيمية

   1يتطلب وجود رقابة تنظيمية لضمان اختاذ اإلدارة أو هيئة املسامهني اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

لضمان اختاذ تنظيمي قوي  إجراء إىلاحلاجة  دد من العوامل املذكورة، مما تربزتظهر ضعف يف ع :4التصنيف 
االستخدام من قبل املوظفني و  إساءةتفشت عمليات  إذاالتصحيحي الالزم من قبل البنك املركزي خاصة  اإلجراء

 .االعساريواجه البنك  أناملايل لدرجة احتمال  األداءاليت قد تدمر  اإلداريةالتجاهل للمتطلبات التنظيمية و 

لب إجراءا رقابيا فوريا حيث تظهر هذه اإلدارة عيوبا يف معظم هي غري فاعلة على اإلطالق و تتط :5لتصنيف ا
العوامل املذكورة أعاله و يعاين البنك من ضعف شديد يف أدائه املايل مما يستوجب األمر على البنك املركزي فرض 

 2الوصاية على املوجودات و إجراء التغري الفوري لإلدارة.

  :Earningsالربحية 3.4

و زيادة رأس املال، و تعد من  يف منو البنك ألرباح املتحققة مدى مسامهتها يف منو البنك و ستوى اتعكس م      
م األهداف اليت تركز عليها إدارة البنك لضمان بقائها و استمرارها و مؤشرا على كفاءة اإلدارة يف حتقيق أه

أمهها معدل العائد على حق امللكية  أهداف املسامهني يف زيادة القيمة السوقية ألسهم البنك و تقاس مبؤثرات عدة
و معدل العائد على املوجودات و يعكس ارتفاع مؤشر الرحبية حتسنا يف مستوى أدائه و قدرته أكثر على مواجهة 

 3األزمات.

 :CAMELSأسس تصنيف ربحية البنك حسب نظام 3-4-1

 يتصف باملؤشرات التالية: :1البنك الذي تصنف أرباحه الصنف 

الكايف لتحقيق متطلبات تكوين االحتياطي الالزم لنمو رأس املال و توزيع األرباح املعقولة  يوفر الدخل -
  4؛للمسامهني

                                                           

 .148.ص المرجع السابق، - 1
 .102.ص مرجع سبق ذكره ،،  عاشوري صورية - 2
 .170.، صمرجع سبق ذكره، ليلى عبد الكرمي حممد، ينسبحي فتحي حممد الطا - 3
 .104.، صمرجع سبق ذكره،  عاشوري صورية - 4
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 بة على بنود الدخل و النفقات؛أوضاع امليزانية و التخطيط و الرقا سالمة  -

 ئية و مصادر الدخل غري التقليدية؛احلد األدىن من االعتماد على البنود االستثنا -

 هات االجيابية يف أنواع الدخل و النفقات الرئيسية.االجتا -

إذا مت توليد دخل كايف لتلبية متطلبات االحتياطات الالزمة و  :2البنك الذي يتم تصنيف أرباحه التصنيف
يوفر منوا لرأس املال و يدفع حصص أرباح معقولة، إال أن البنك يشهد اجتاهات سلبية تبدأ باالعتماد على الدخل 

 1ئي لزيادة األرباح الصافية.االستثنا

العوامل املذكورة، و قد يشهد البنك اخنفاضا يف أداء  أكثريظهر نقاط ضعف رئيسية يف واحدة من  :3التصنيف 
الذي يتطلب وجود  األمرالالزمة،  أو عدم فعاليتها مما يعيق تكوين االحتياطات اإلدارة إجراءاتبسبب  األرباح

  2خطوات مناسبة لتحسني أداء األرباح. إلدارةارقابة تنظيمية لضمان اختاذ 

يشهد البنك مشاكل حادة يف الرحبية، و قد يكون صايف الربح اجيايب و لكنه غري كايف لالحتفاظ  :4التصنيف 
ملنع اخلسائر برأس املال و  األرباحباالحتياطي املالئم و منو رأس املال املطلوب، و هذا يتطلب ضرورة تقوية أداء 

 إجراء قوي فوري لتحسني الدخل و الرقابة على النفقات. اإلدارةتخذ ت أنجيب 

للمخاطر مما يتطلب وجود رقابة قوية لتنفيذ اإلجراءات  هد البنك خسائر بصورة تعرض مالءته يش :5التصنيف 
 3ار الوشيك.فوري فان اخلسارة قد تتسبب باإلعسالتصحيحية حيث انه بدون إجراء 

  :Liquidityالسيولة 5.3

املتوقعة وغري املتوقعة، فعند تقييم  املستقبليةتعد السيولة مؤشرا لقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته احلالية و      
البنوك جيب أن  فإدارةالسيولة البنك جيب الرتكيز على املستوى احلايل للسيولة و كذلك احلاجة املستقبلية هلا، 

  4تزامات املختلفة بالوقت املناسب.تكفل مستوى كاف من السيولة ملقابلة االل

                                                           

 .150.، صمرجع سبق ذكرهر شكارة، قموفق عباس با - 1
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 :CAMELS التقييم المصرفي نظام السيولة وفقأسس تصنيف 1.5.3

 : يتصف مبايلي:1 البنك الذي يتم تصنيف سيولته

 باإلضافة إىل الطلب غري املتوقع؛ توفر األصول السائلة لتلبية الطلب على الودائع و القروض بشكل طبيعي -

 اض بني البنوك الحتياجات السيولة؛عمليات االقرت حمدودية االعتماد على  -

 بة و اإلشراف القوي على العمليات؛توفر متطلبات الرقا -

    1امتالك اإلدارة اخلربة الكافية و االستخدام املربح لعمليات اإلقراض بني البنوك ملقابلة احتياجات السيولة. -

ميكن تصحيح نقاط الضعف من خالل تطبيق  ومل من العوا أكثروجود نقاط ضعف يف واحدة أو  :2التصنيف
 2زمين معقول. إطار

تظهر فيه نقاط ضعف رئيسية يف عدد من العوامل السابقة و يشري إىل عدم الكفاءة يف إدارة  :3التصنيف 
السيولة مما يؤدي إىل ظهور مشكالت متكررة يف السيولة، كما تربز حاجة اإلدارة إىل التدارك الفوري لالجتاهات 

 3السلبية لتجنب األزمات املصرفية.

مشاكل حادة يف السيولة تتطلب إجراءات فورية لضمان تلبية البنك الحتياجاته احلالية و التخطيط  :4التصنيف 
 الحتياجات السيولة القصرية املدى و غري املتوقعة.

تلبية طلب الدائنني و يتطلب مساعدة البنك املركزي ملنع اهنيار البنك بسبب عدم قدرته على  :5التصنيف 
 4املودعني.

 Sensitivity of market Riskلمؤشرات مخاطر السوق  حساسيةدرجة 6.3 

هذه احملافظ حتتوي على  أنباحملافظ االستثمارية بالنسبة للمؤسسات املصرفية، حيث  األوىلهذا يتعلق بالدرجة 
سندات املؤسسات و املشتقات املالية مثل  و ة من األسهم و السندات احلكومية،املالي األدواتعدد كبري من 

                                                           

 .108-107.ص مرجع سبق ذكره،، عاشوري  صورية - 1
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املالية مبا فيها أسعار السلع و هذه  األصولاملايل ليشمل كافة  األصلاخليارات و املستقبليات اليت يتنوع فيها 
األدوات ختضع ملخاطر خمتلفة مثل:خماطر أسعار األسهم، خماطر أسعار الصرف، و خماطر أسعار الفائدة و خماطر 

هذه املخاطر و هو  موحد يقيس مجيع إحصائيهناك مقياس  أن إالو كل منها له مقاييس خمتلفة، أسعار السلع 
و الذي يقيس أقصى خسارة متوقعة يف احملفظة االستثمارية خالل فرتة زمنية معينة و عادة ما  VARمقياس 

هبا احملافظ  متىن أنخر لقياس الضغط الذي يقيس أقصى خسارة ميكن آيتصاحب هذا املقياس مع مقياس 
و بشكل عام فان لكل من هذه  ، االستثمارية يف البنوك حتت ظروف استثنائية يف السوق كما يف االهنيارات

 1املخاطر مقاييسها املعروفة و املستخدمة يف العديد من اجملاالت.

 :CAMELS أسس تصنيف الحساسية لمخاطر السوق وفق نظام التقييم المصرفي1.6.3

 : يتصف مبايلي:1تصنيف حساسيته لمخاطر السوق  البنك الذي يتم

 التحكم مبخاطر السوق لديه كبرية؛ درجة -

 التغريات العكسية ألسعار الفائدة؛البك قادرة على مواجهة  أرباحصايف  -

 مستوى األرباح و مالءة رأس املال قويان يف مواجهة خماطر السوق. -

إال أن هناك ضعف  1: لديه خصائص متشاهبة لتصنيف 2البنك الذي يتم تصنيف حساسيته لمخاطر السوق
 يف نقطة واحدة أو أكثر من العوامل املذكورة.  

: تكون درجة التحكم لديه يف خماطر السوق منخفضة و 3البنك الذي يتم تصنيف حساسيته لمخاطر السوق
ألسعار الفائدة و يواجه حتتاج إىل حتسني كلما كان أرباح البنك غري قادرة على مواجهة التغريات العكسية 

مشاكل يف املمارسات اإلدارية باإلضافة إىل أن مستوى األرباح و مالءة رأس املال غري كافيتني ملواجهة خماطر 
األمر الذي يستوجب وجود رقابة تنظيمية لضمان اإلدارة أو هيئة املسامهني اإلجراءات التصحيحية  ، السوق

 املناسبة. 

                                                           

 .209.، صمرجع سبق ذكرهيوسف بوخلخال،  - 1
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مما يربز ، هر ضعف عام يف عدد من العوامل املذكورة ظ: ي4اسيته لمخاطر السوقالبنك الذي يتم تصنيف حس
احلاجة إىل إجراء تصحيحي الزم من قبل البنك املركزي خاصة إذا كانت هناك مشكلة حقيقية يف التحكم 

 مبخاطر السوق.

لسوق و هذا : يشهد مشاكل حادة يف التحكم مبخاطر ا5البنك الذي يتم تصنيف حساسيته لمخاطر السوق
نه بدون هذه أيعين أن العوامل السابقة غري فاعلة على اإلطالق و تتطلب إجراءات رقابية تصحيحية قوية، حيث 

 1اإلجراءات فان خسائر فادحة قد تسبب يف إفالس البنك.

 :CAMELS مزايا و مآخذ نظام.4

 2ميكن تلخيصها يف النقاط التالية: المـزايا:

 حد لتقييم أداء البنوك؛مشويل و مو توفري مدخل  -

 لى مؤشرات حمددة تتصف باملوضوعية؛عرض وجهة نظر السلطة النقدية املبنية ع -

 مي أفضل لنقاط القوة و الضعف فيه؛حتسني الرقابة املالية و إعطاء إشارات عن مركز املايل، تقو  -

 اليت قد تنجم عن األزمات املالية؛حتليل دقيق لآلثار احملتملة  -

 متع هبا القطاع املصريف يف البلد؛صورة واضحة عن مستوى السالمة املالية و املصرفية اليت يتإعطاء  -

 العناية و االهتمام. إىليساعد نظام التصنيف السلطة الرقابية يف حتديد البنوك اليت يف حاجة  -

 :CAMELSمآخذ نظام

 املآخذ يف النقاط التالية: أهمميكن تلخيص 

ابتة للعناصر املكونة للنظام بغض النظر عن األمهية النسبية لكل عنصر و هذا ما يقلل من  أعطى النظام أوزان ث -
 ألوزان، و حىت لو مت التوصل إليهاكفاءة النظام و دقته يف التحليل و االعتماد على النتائج اليت يتم الوصول 

                                                           

 .112.ص مرجع سبق ذكره،،  عاشوري صورية - 1
 .23، .مرجع سبق ذكرهصالح الدين حممد أمني اإلمام،  - 2
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عتبار للمتغريات و هذا أيضا قد ا إعطاءمناسبة لكل عنصر فانه من الصعوبة تثبيتها طوال فرتات التقييم دون 
 يقلل النظام و أمهية نتائجه.

يعتمد النظام على تقسيم البنوك جملموعات متشاهبة حسب حجم املوجودات باعتبار أن متوسط قيم النسب  -
املستخدمة يعرب عن اجملموعة ككل، هذا بالرغم من أن املتوسط خيتلف اختالفا ملحوظا من بنك آلخر داخل 

 نفسها و بالتايل فهو يعرب عن حقيقة أوضاع اجملموعة.اجملموعة 

و عليه يف حالة  البنوك األخرى املكونة للمجموعة الشبيهة  يعتمد النظام على قياس األداء استنادا على -
حدوث أي تغري هيكلي يطرأ على أداء تلك اجملموعة أو على أداء النظام املصريف ككل فانه عادة ال يتم تغيري 

 1لتقييم وفقا لذلك عند احتساب التصنيف النهائي.مؤشرات ا

 نموذج بطاقة األداء المتوازن: ثالثالمطلب ال

يعد منوذج بطاقة األداء املتوازن من األساليب احلديثة اليت تستخدم يف عملية تقييم األداء املايل للبنوك        
غري مالية جتعل من عملية التقييم تفي بغرضها التجارية فهو منوذج قياس و شامل باالعتماد على مؤشرات مالية و 

 و املتمثل يف اختاذ اإلجراءات الصحيحة يف الوقت املناسب.

فكرة بطاقة األداء املتوازنة سنة  Kaplan and Nortonقدم كل من  ( مفهوم نموذج بطاقة األداء المتوازنة:1
 إسرتاتيجيةاسرتاتيجي يتم مبوجبه ترمجة  من منظور األداء"نظام شامل لقياس  بأنه، و عرفا النموذج 19922
  3متهيدية واضحة". إجرائيةو مقاييس و قيم مستهدفة و خطوات  إسرتاتيجية أهداف إىل األعمالتنظيم 

هذه البطاقة على أهنا منوذج يعرض طرقا متنوعة إلدارة املؤسسة لكسب عوائد مرضية  :Robinsonكما عرف 
تأخذ يف احلسبان اآلثار املنعكسة على كل من احملور املايل و الزبائن و  من خالل صناعة قرارات إسرتاتيجية

 العمليات و املراحل الداخلية و تعلم األفراد.

                                                           

 .75.ص مرجع سبق ذكره،شوقي بورقيبة،  - 1
أهمية و مدى استخدام بطاقة العالمات المتوازنة في تقويم األداء، دراسة تطبيقية في عينة من الناصر نور،  ويلف، عبدحمسن حسن ز  - 2

 .20.ص ، 2005 ،األردن،20، العدد1، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، اجمللدالمصارف األردنية
متوازن في تعزيز األداء المالي االستراتيجي للمصارف الوطنية أثر تطبيق نموذج األداء الماهر موسى درغام، مروان حممد أبو فضة،  - 3

 ..750ص.،2009، فلسطني، 12، العدد17جملة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد  الفلسطينية العاملة في قطاع غزة،
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إحدى املناهج اليت تركز على حمركات األداء الرئيسية الغري املالية، إذ تزود اإلدارة بصورة عامة  بأنها: Nairعرف 
ية املؤسسة و متكنها من معرفة الطريقة جلعل اإلسرتاتيجية قابلة للتنفيذ و و سريعة عن احلالة الصحيحة إلسرتاتيج

 1التطوير.

هي عبارة عن نظام للتحقيق الكامل بني  :Balance Scovecard Instituteمعهد قياس األداء  اعتبر
ساسية اليت متتلك جمموعة من املقاييس األ إهنااالسرتاتيجيات و ليس جمرد نظام لتجميع املقاييس فحسب، بل 

 2تساعد على التغلب على ظاهرة إتاحة معلومات أكثر من الطاقة التحليلية ملتخذ القرار.

أهنا تبدأ من حتديد رؤية البنك  إذعمل فعلي،  إىل اإلسرتاتيجيةمفهوم يساعد على ترمجة  أهناكما مت تعريفها على 
م املقاييس اليت تساعد على وضع هذا اهلدف و تنظي إىل، و كذا حتديد العوامل احلرجة للنجاح إسرتاتيجيتهو 

   3قياس أدائه يف اجملاالت احلرجة بالنسبة لالسرتاتيجيات احملددة سابقا.

من خالل ما سبق من التعاريف نستخلص أن بطاقة األداء املتوازنة بالنسبة للبنك التجاري هو نظام شامل   
املايل باعتماد على  األداءايل و ربطه جبوانب أخرى تأثر على لقياس األداء االسرتاتيجي بالرتكيز على اجلانب امل

 جتعل البنك يسري يف االجتاه الصحيح.مقاييس مالئمة و هادفة تقيس األداء الفعلي املتحقق 

 وهي: توجد أربعة حماور يقوم عليها منوذج بطاقة األداء املتوازنة( محاور بطاقة األداء المتوازنة: 2

د هذه األهداف إىل منو وى األرباح احملققة و النمو و تستناألهداف املالية مبست تتحدد  ي:أوال: المحور المال
، حيوي هذا احملور أهدافا مالية حبثة مثل العائد على االستثمار، 4العائد و ختفيض التكلفة و حتسني اإلنتاجية

املالية و األرقام املالية املتعلقة تكلفة املنتجات، الرحبية، التدفق النقدي و يستخدم لقياس و معرفة النسب 
  5باملؤسسة.

                                                           

 .21.، صمرجع سبق ذكرهحمسن حسن زويلف، عبد الناصر نور،  - 1
يف إدارة األعمال، جامعة الريموك،  ، مذكرة ماجسترياألداء المتوازن في البنوك التجارية األردنية مدى تطبيق بطاقةمتاري مجال فالح الشريدة،  - 2

 .10.، ص2014األردن،
، أثر تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت على األداء التجاري و المالي للمصارف الفرنسية، حالة نشاط بنك عن بعدميهوب ، مساح  - 3

 .38.، ص2013اجلزائر،  االقتصادية، جامعة قسنطينة، العلوم دكتوراه يفمذكرة 
 .21.، صمرجع سبق ذكرهحمسن حسن زويلف، عبد الناصر نور،  - 4
 .18.ص مرجع سبق ذكره،متاري مجال فالح الشريدة،  - 5
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يرتكز  أنيعد هذا البعد احملصلة النهائية ألنشطة البنك و يهدف بتحقيق رضا و توقعات املسامهني، حيث       
يت ا؟  لذا نعتربه احملصلة النهائية لكل املتغريات الننظر ملسامهينن كيف   على اجلوانب املالية يف أداء البنك، مبعىن

فانه ينعكس على احملور املايل الذي ميثل ثروة  األخريةكان هناك جناح يف هذه   فإذا، األخرىحدثت يف اجلوانب 
و من مث فان  ، املستثمرة األموالاملسامهني من خالل تعظيم أرباح السهم الواحد أو من خالل تعظيم العائد على 

 أنأساسية يف حتديد أثر التغريات اليت متت داخل البنك، كما  ها هذا اجلانب متثل قيمةضماملؤشرات املالية اليت ي
 1أم ال. إسرتاتيجيةحقق البنك  إذاهذه املؤشرات تعترب مقياسا تبني ما 

ل و ييتضمن هذا البعد جمموعة من املقاييس منها: الربح التشغيلي، العائد على األصول و هوامش رحبية العم   
قاييس اعتمادا على طبيعة الصناعة و اسرتاجيية البنك، فعلى سبيل املثال من امل أخرىميكن استخدام جمموعة 

اهتمامها على مقاييس احلصة السوقية أكثر من اهتمامها مبؤشرات الرحبية التقليدية، و لكي حتقق أهدافها املالية 
 2حتتاج لتقدمي املنتجات و اخلدمات اليت حتقق احتياجات العمالء املستهدفني. فإهنا

و جتاهل املؤشرات  مؤشرات معينة ضمن احملور املايل  أن املالحظ من بطاقة األداء املتوازنة اعتمادها علىإال  
املالية األخرى كمؤشرات السيولة و مالءة  املؤشرات املالية األخرى تضمنت املؤشرات اخلاصة بالرحبية و جتاهل

   3و دقيقة و شاملة. بصورة كفوءة ال ميكن تقييم األداءرأس املال و غريها و اليت من دوهنا 

و  األمرهذا  ألمهيةوحدة مؤسسة الرتكيز على الزبائن و حتقيق رضاهم،  أييقع عاتق  ثانيا: محور الزبائن:
يتجه على األداء املايل، فيجب عليها لغرض االحتفاظ هبم أن تعمل أوال على رضاهم حىت ال  باإلجيابانعكاسه 

املنخفض هو مؤشر رئيسي الحندار املقبل حىت لو  األداءعلى أدائها العايل و اجليد ألن  غريها، من مث احملافظة إىل
تقوم بتحليل شرائحهم بناء  أنبدت الصورة املالية احلالية جيدة، و لتحقيق ذلك وفقا لبطاقة األداء املتوازن جيب 

   4ات.ليات اليت تستخدمها لتوفري املنتجات أو اخلدممعلى نوع الزبائن، نوع الع

                                                           

 .40.ص مرجع سبق ذكره،  ، ميهوب مساح - 1
 .40.،ص المرجع السابق - 2
 .49.ص ره،مرجع سبق ذكنصر محود مزنان فهد،  - 3
االستخدام المحاسبي للمقارنة المرجعية باعتماد النسب المالية و بطاقات حسون،  د حممود، علي إبراهيم حسني، ليث نعمانصدام حمم - 4

-2003األداء المتوازن كأدوات لها في تقويم األداء المالي للبنوك، دراسة تطبيقية في مصرف الموصل للتنمية و االستثمار للسنوات 
 .49.، ص2013، العراق،113، العدد 35جملة تنمية الرافدين، اجمللد  ،2006
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الطرق اليت ختلق قيمة مضافة للمتعاملني مع البنك، مبعىن هدف هذا احملور هو  أو باألساليبيهتم هذا اجلزء     
كاهتم، ميكن اعتبار هذا املؤشر من املؤشرات اهلامة در توقعاهتم و م إىلتلبية حاجات العمالء من خالل الوصول 

مل  إذا ألنهطاقة، بيعترب هذا احملور قلب ال إذوالئهم للبنك،  اليت تقيس رضا العمالء و تساهم يف معرفة درجة
الذي يرضي العميل فانه سوف مييل للبحث عن البديل يف البنوك املنافسة  بالشكليستطع البنك تقدمي خدمات 

 راتكما أن حتقيق قيمة جيدة يف مؤش  على العائدات الكلية للبنك، التأثريمما يؤثر على احلصة السوقية و من مث 
  1على احملور املايل و من مث على ثروة املسامهني. بإجياباحملور سوف ينعكس  هذا

و من املقاييس املستخدمة يف هذا احملور عدد الزبائن، حصة السوق، املبيعات السنوية، مؤشر والء العمالء،     
 2ملؤسسة.عدد الشكاوي، عدد زيارات العمالء للمؤسسة، عدد الغري الراغبني باالستمرار با

يركز هذا احملور على العمليات الداخلية اليت تعزز كال من احملور العمالء خبلق  ثالثا: محور العمليات الداخلية:
قيمة للعمالء، و احملور املايل بزيادة ثروة املسامهني و حتديد احللقة اليت سوف حتسن األهداف و تساعد يف معاجلة 

ات الداخلية سعيا إلرضاء العمالء و كذلك املسامهني، حيتوي هذا احملور على االحنرافات و تطوير األداء و العملي
 عمليات املختلفة و هي:

 ؛العمليات التشغيلية -

 ؛للعمالء اإلداريةالعمليات  -

 ؛اإلبداعيةالعمليات  -

 3العمليات التنظيمية و االجتماعية. -

اقة األداء املتوازن يتضمن معيار حتقيق الفاعلية الداخلية هو اجلانب الثالث يف منوذج بطجانب العمليات    
و ، الكمية املستهدفة مقابل أقل وقت عمل أو اقل تكلفة و اجلودة و النوعية  إىلالوصول  إىلو اهلادف  اإلنتاجية

 مسموح.خطأ  هو حيسب النسبة املثلى املقبولة من اجلودة يف الوحدات و اخلدمات املنتجة أو أقل نسبة 

                                                           

 .41-40.، صمرجع سبق ذكره،  ميهوب مساح - 1
 .20.ص مرجع سبق ذكره،متاري مجال فالح الشريدة،  - 2
ة( مجلة الزرقاء للبحوث و معوقات استخدام بطاقة األداء المتوازن في البنوك التجارية األردنية )دراسة ميدانيأمحد يوسف دودين،  - 3

 .8.، ص2009، األردن،2، العدد9، اجمللدالدراسات اإلنسانية
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يف املنتجات و اخلدمات املصرفية هبدف حتقيق مستوى من التقنية ينافس املعايري العاملية و  اإلتقان و يتضمن   
 باألهدافكما يقوم بتحديد مستوى االستخدام للموارد املتاحة مقارنة   ،معيار االخرتاق و النفاد للسوق

 1تفادة من الطاقة االستيعابية املتوفرة.املوضوعة، أما الكفاءة يف معاجلة املوارد املتاحة فهو حيدد مستوى االس

هذا احملور يشتمل على عدة مقاييس تعرب عن طبيعة األداء يف األنشطة و العمليات الداخلية للبنك التجاري و   
 اليت ميكن تقسيمها على نوعني من األنشطة:

دمات و أنشطة ثانوية أنشطة أولية تشتمل على األنشطة السوقية الداخلية و التشغيلية و التسويق و اخل -
)ساندة( و تتضمن تلك األنشطة اليت تدعم األنشطة األولية مثل املوارد البشرية، التكنولوجيا، االبتكار و التجديد 

 2و غريها.

وقت  العوائد الكلية،إدارية ،  مصاريفاملقاييس املستخدمة ملراقبة أداء العمليات الداخلية مايلي:  أهمني بو من   
مة، عدد مرات تقدمي اخلدمة يف املوعد، معدل الوقت الالزم لتطوير اخلدمات، معدل الوقت الالزم تقدمي اخلد

، مسعة نظم املعلومات/املستخدمني، صيانة نظم املعلومات، عدد مرات حجب اإلنتاجيةالختاذ القرار، تطوير 
 3اخلدمة عرب القنوات املصرفية .... اخل.

كز هذا احملور حول التعلم التنظيمي و النمو اللذين يؤديان إىل حتديد البنية يرت رابعا: محور النمو و التعلم:
 4التحتية و تشخيصها اليت جيب أن تبىن عليها املؤسسة لتحقيق االبتكار و التطوير طويل األجل.

كفاءات املهمة لنجاح البنك، حيث أنه يعمل على رفع مستوى املهارات و ال رب هذا احملور البنية األساسية وعتي
نه يعترب الشرط األساسي أو من مث فهو حيدد قدرة البنك على التجديد يف املدى البعيد، كما ، لدى العاملني 

  للبقاء إىل أمد بعيد و يهدف هذا احملور إىل توجيه األفراد حنو التطوير املستمر الضروري للبقاء.
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و فهم حاجات العمالء و لكن أيضا ملعاجلة الكفاءة جيب على البنوك أن تسعى ليس فقط لتطوير اخلربة ملعرفة    
و يشتمل حمور التعلم و النمو  1يهدف خلق قيمة مضافة للعميل يف الوقت احلاضر.و كل هذا  اإلنتاجو معدل 

 على عدة مقاييس منها:

 مقياس الرضا الوظيفي للعاملني؛ -

 مقياس إنتاجية العامل؛ -

 ألجور؛نتاجية الوحدة النقدية من امقياس إ -

 2مقياس تطوير األفراد. -
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 واجلدول التايل يلخص منوذج بطاقة األداء املتوازن

 نموذج لبطاقة األداء المتوازن (:1-2الجدول رقم )

 المقاييس األهداف المحور

 النمو يف املبيعات - المالي

 النمو يف معدل العائد على االستثمار -

 امللكيةالنمو يف معدل العائد على حق  -

 الرحبية -

 السيولة -

 تقييم السياسات املالية للبنك -

 كسب زبائن جدد  - الزبائن

 كسب أسواق جديدة  -

 التوسع -

 احملافظة على الزبائن -

 رضا الزبائن -

 حتليل رجبية الزبون -

 تقدمي خدمات جديدة - العمليات الداخلية

 تطوير اخلدمات املقدمة -

 زمن الدورة -

 ماتجودة اخلد -

 خدمات ما بعد البيع -

 مستوى التكاليف -

 النمو يف إنتاجية العاملني - التعلم و النمو

 تطوير املهارات الفنية و املهنية للعاملني -

 احملافظة على العاملني -

 درجة رضا العاملني -

 .52.المرجع السابق،ص ، نصر حمود مزنانالمصدر:
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 مايلي: إىلأمهية بطاقة األداء املتوازن  ترجع أهمية بطاقة األداء المتوازن: .3

كان اهتمامها   أنتركيز اهتمامها على حتقيق رسالتها، بعد  إىلتوجه بطاقة األداء املتوازن ملؤسسات األعمال  -
على املدى البعيد و املدى القصري، بعد  املؤسسات بأداءو بالتايل أصبح االهتمام ، منصبا على احملور املايل فقط 

 األداء يف املدى القصري؛مقتصرا على األداء املايل الذي يقيس كان   أن

تعد بطاقة األداء املتوازن أداة لإلدارة اإلسرتاتيجية، حيث تضمن حتقيق إسرتاتيجية تنتهي بتحقيق األهداف و  -
و ، وظف ، فتصبح هذه اإلسرتاتيجية حمور اهتمام كل ماملستمرتني الغايات احملددة يف ظل الرقابة و احملاسبة 

 1؛بالتايل ميكن اختاذ هذا النظام أداة لرتمجة االسرتاجتيات إىل أعمال

تساعد البطاقة على تشخيص و حتديد وضع املؤسسة بشكل عام و إعطاء صورة عامة عن قوهتا التنافسية يف  -
 ؛السوق لتحقيق أهداف املستهلك و املؤسسة يف آن واحد

 لة التنوع املنفصل لربامج املؤسسة ه لزيادة و تقدم األداء و تعمل كوسيتساعد يف الرتكيز على ما يستوجب عمل -
 التصميم و خدمة الزبون؛ إعادةمثل اجلودة و 

   2بعيدة املدى مع نشاطاهتا احلالية؛املؤسسة ال إسرتاتيجيةتعمل على ربط  -

ة مبواردها املادية و البشرية لتحقيق املتوازن طريقة منظمة تربط رؤية املؤسسة املستقبلي األداءيوفر أسلوب بطاقة  -
 3أفضل استثمار لتلك املوارد.

 االسرتاتيجيات املختلفة للمؤسسة؛ التقليدية اليت تعجز عن ربط اإلدارة بأنظمةمعاجلة النقص املوجود  -

ضع تسلسال لألهداف و توفر التغذية العكسية لإلسرتاتيجية و تربط توضيح الرؤية و حتسني األداء و ت -
 4ملكافآت معايري األداء.ا
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لنجاح منوذج بطاقة األداء املتوازن البد من توفر جمموعة من  األداء المتوازن: لنموذجالمقومات األساسية .4
 املقومات و هي:

حتليل البيئة الداخلية و اخلارجية و حتديد نقاط القوة و الضعف و الفرص املتاحة و املشاكل و التهديدات  -
 مل تقومي شامل على مستوى املؤسسة؛ا، و ذلك عن طريق عاملتوقع مراجعته

 عرفة جيدة لرؤية و رسالة املؤسسة؛إنشاء و بناء اسرتاتيجيات بعد دراسة و م -

  1جلميع احملاور الرئيسية للبطاقة؛ إسرتاتيجية أهدافوضع  -

دخل النظام على أن يستخدم مبنهج النظام يتوقف جناح استخدام منوذج بطاقة األداء املتوازن األخذ مب األخذ -
للنموذج يف شكل منظومة  األربعةدمج اجلوانب  أياسرتاتيجي و ليس نظام قياس  إدارةذلك املقياس نظام 

 متكاملة؛

و الضغوط اليت تتعرض هلا البد من االستجابة  البيئية  أيوجود الدافعية الختيار مقاييس األداء املتوازن  -
 2و الرتكيز على العميل؛ة املنافسة املؤسسات مثل شد

 حتليلية للمبادرات داخل املؤسسة؛ حتسني العمليات التشغيلية الداخلية عن طريق عمل دراسة -

 األمراستدعى  إذاجراء التعديالت املناسبة إالعمل على مراقبة أداء البطاقة و فعاليتها بني احلني و اآلخر و  -
 3ذلك.

هناك الكثري من املعوقات و الصعوبات اليت ميكن أن تواجه  لمتوازن:صعوبات تطبيق نموذج بطاقة األداء ا .5
 تطبيق األداء املتوازن و هي على النحو التايل:

 عدم املعرفة مبزايا هذا النموذج؛ نقص املعرفة عن بطاقة األداء املتوازن يف قياس األداء أو -

إلسرتاتيجية متفق عليها، لذلك قد ال تكون هناك  حيتاج إعداد النموذج بطاقة األداء املتوازن إىل رؤية مشرتكة -
 4ون واضحة لكل املستويات اإلدارية؛رؤية معينة متفق عليها، أو إذا اتفق عليها قد ال تك
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وجد معايري املستخدمة لكل مؤسسة حسب االسرتاتيجيات املوضوعة حيث ال ت األهدافاختالف املقاييس و  -
 ثابتة لكل املؤسسات؛

زية أو محاية أنفسهم من املرك اإلدارةبسبب  األقسامزام كايف لتطبيق هذه البطاقة من قبل مديري ال يوجد الت -
 1املسائلة؛

 عدم إدراك البنك مبزايا البطاقة؛ قلة املعرفة ببطاقة األداء املتوازن يف تقييم األداء أو -

و صعوبة معرفة العالقة بينهما مثل صعوبة ربط احملاور مع بعضها البعض نظرا الختالف املعايري املستخدمة  -
 احملور املايل و النمو و التعلم؛ عالقة بني

 2اليت متنع من تطبيق هذه البطاقة؛ نقص يف عدد املوظفني املدربني على بطاقة األداء و -

ثل من عملية وضع املقاييس و حتديدها يف بطاقة األداء املتوازن معقدة جدا إضافة إىل صعوبة حتديد العدد األم -
 3املقاييس املستخدمة اليت تظهر األداء بشكل متكامل.
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 صة الفصل الثاني : خال

و التأكد من سالمته و حتديد للبنك التجاري  املايل  املركز علىمن خالل عملية تقييم األداء  املايل يتم  التعرف 
إجراء حتليل  مع  عف يف نشاطه عن مواطن اخللل و الض تعمل على  الكشف ، كما االستمرارمدى قدرته على 

 .ملعاجلتهاشامل هلا مع بيان مسبباهتا ، و ذلك هبدف وضع احللول الالزمة 

من أهم و أقدم األساليب املستخدمة يف تقييم األداء املايل،  و جناح عملية التقييم   املالية كما تعترب  املؤشرات
الرحبية ،  قياس  مؤشرات  هذه املؤشرات جند ومن أهم  تعتمد بدرجة كبرية على دقة و مالئمة هذه املؤشرات ، 

 السيولة ، مؤشرات  قياس املخاطر . قياس  مؤشرات

كما تطورت طرق التقييم متاشيا مع التطورات احلاصلة يف البيئة املصرفية حيث ظهرت أساليب حديثة لتقييم 
وأداة مهمة تستخدم يف قيا س  مبدأ خلق القيمة األداء املايل من أمهها  منوذج القيمة املضافة  منوذج يرتكز على 

هذا النظام يوفر مدخل مشويل  وموحد لتقييم أداء  CAMELSخلق القيمة ، أيضا من األساليب احلديثة نظام 
 حيث العائد و املخاطرة. من البنوك وتصنيفها من  عدة جوانب 

بالرتكيز على ، فهو  نظام شامل لتقييم األداء املايل  منوذج بطاقة األداء املتوازن من األساليب احلديثة أيضا يعترب 
أخرى تساعد البنك على تشخيص و حتديد و ضع البنك بشكل عام و إعطاء صورة جبوانب اجلانب املايل وربطه 

 التنافسية يف السوق املصريف. ى قوتهشاملة عل

 

 

  

 



 

 

 

 
الثالث: أثر الهيكل المالي على الفصل 

 األداء المالي في البنوك التجارية بالجزائر 
البنوك من  مجموعةمقارنة بين دراسة 

الخاصةالبنوك العمومية و   
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 :تمهيد الفصل

بعد التطرق يف اجلزء النظري إىل اهليكل املايل و األداء املايل يف البنوك التجارية سيعاجل هذا الفصل الدراسة 
اجلزائر بالرتكيز على عينة متكونة من بداء املايل يف البنوك التجارية تعرف على أثر اهليكل املايل على األلالتطبيقية ل

من حتليل اهليكل املايل للبنوك التجارية  انطالقاوذلك  ،وجمموعة من البنوك اخلاصة  جمموعة من البنوك العمومية
على األساليب اإلحصائية لبناء النموذج املناسب حيث مت  باالعتمادو  ،ها املايلئقييم أداعينة الدراسة وت

على األداء املايل  يف البنوك اهليكل املايل ح مدى تأثري يقطعية لتوضامل الزمنية السالسل ياناتبحتليل  استخدام
 .عينة الدراسة العمومية و اخلاصة  التجارية 

 :ومن أجل التحليل و اختبار الفرضيات قمنا بتقسيم الفصل إىل ثالث مباحث كاآليت

 المبحث األول: منهجية الدراسة

  وميةالتجارية العمالمبحث الثاني: دراسة أثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك 

 المبحث الثاني: دراسة أثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك التجارية الخاصة 

 

. 
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 المبحث األول: منهجية الدراسة 

يتناول هذا املبحث عينة الدراسة ومتغرياهتا واألدوات املستخدمة من أجل حتديد نوع العالقة اليت تربط           
 اجلزائر.باء املايل يف البنوك التجارية ألدبني اهليكل املايل وا

 المطلب األول: عينة الدراسة ومتغيراتها

اجلزائرية حيث تكونت جمموعة  البنوك التجاريةعتمدنا يف هذه الدراسة على جمموعة من إ : عينة الدراسة (1
 . 2015-2006 للفرتة املمتدة من خاصةبنوك جتارية 6و بنوك جتارية عمومية 06البنوك اجلزائرية من 

 و اجلدول التايل يوضح عينة الدراسة:
 (: قائمة البنوك التجارية عينة الدراسة1 -3الجدول رقم )

 البنوك التجارية الخاصة البنوك التجارية العمومية

 CPAبنك القرض الشعيب اجلزائري  -

 BDL بنك التنمية احمللية -

 BNA البنك الوطين اجلزائري -

 BADRفية بنك الفالحة والتنمية الري -

 BEAالبنك اخلارجي اجلزائري -

 CNEP الوطين للتوفري و اإلحتياط   صندوق -

  ARAB BANK بنك العرب -

 AGB بنك اخلليج -

 SGبنك سوسييت جنرال  -

 THE HOWSING بنك اإلسكان والتجارة -

BANK 

 PNP BARIBAS باريسBNP  بنك  -

 NATIXIS  بنك ناتكسيس  -

 لبيانات المالية المجمعةبناءا على ا من  إعداد الباحثة المصدر :
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 متغيرات الدراسة:.2

 تتمثل يف نسب اهليكل املايل وهي: المتغيرات المستقلة:.أ

 املوجودات إمجايلالديون / إمجايلالموجودات:  إجمالينسبة االقتراض على 

 املوجودات إمجايلرأس املال املمتلك /الموجودات:  إجمالينسبة رأس المال الممتلك على 

 تتمثل يف نسب األداء املايل: يرات التابعة:المتغ-ب

 وهي : نسب الربحية: -

 الموجودات  إجمالينسبة العائد على الموجودات: صافي الربح بعد الضريبة /

  نسبة العائد على حقوق الملكية: صافي الربح بعد الضريبة / حقوق الملكية

   نسب قياس المخاطر: -

املوجودات و حتسب وفقا  إمجايلبة النقد واألرصدة النقدية على وتتمثل يف نس نسب مخاطر السيولة: -
 للمعادلة التالية:

 الموجودات  إجمالي/ البنكالنقد+األرصدة النقدية لدى 

 املوجودات وحتسب وفقا للمعادلة التالية: إمجايلوتتمثل يف نسبة القروض على  :االئتماننسب مخاطر  -

 اجمالي القروض /اجمالي الموجودات

: نسبة اخلصوم احلساسة لتغريات أسعار الفائدة على إمجايل اخلصوم وحتسب وفقا نسب مخاطر أسعار الفائدة -
 للمعادلة التالية:

 المطلوبات الحساسة  لسعر الفائدة /اجمالي المطلوبات
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 المستخدمة المطلب الثاني: األدوات 

 أساليب جمع المعلومات:-1

ت املتعلقة باجلانب النظري من املصادر العربية واألجنبية واليت ترتبط مبوضوع مت مجع املعلوما الجانب النظري:-أ
 الدراسة من كتب ودوريات ورسائل جامعية هبدف تغطية الدراسة.

 2006مت االعتماد على البيانات املالية السنوية الصادرة عن البنوك عينة الدارسة مابني  الجانب التطبيقي:-ب
 .2015إىل 

 ليل:أساليب التح-2

للوصول إىل النسب املالية   Excel مت استخدام النسب املالية وذلك باالستعانة بربنامج النسب المالية:2.1 
 كنسب اهليكل املايل ونسب الرحبية.

 مت استخدام األدوات التالية:األدوات اإلحصائية: 2.2  

فحصها وحتليلها مما يسمح لنا  ،سةأبعاد الدراب املعلومات املتعلقةعرض ألنه يساعدنا يف  فياملنهج الوص- 
 باخلروج باالستنتاجات و اقرتاحات واقعية.

  .  للمقارنة بني البنوك التجارية العمومية والبنوك التجارية اخلاصة يف النتائج املتوصل إليها  املنهج املقارن -

عمومية و البنوك اخلاصة  حالة جمموعة من البنوك اليتيح التعمق يف البحث احلالة املدروسة  منهج دراسة حالة -
  .من أجل الوصول إىل تعميمات علمية

   PANAL DATAالمقطعيةالزمنية  تحليل بيانات السالسل 3.2

اليت تتكرر عند   املشاهدات  جمموعة من نعين مبصطلح بيانات السالسل الزمنية املقطعية أو معطيات البانل    
يث جتمع بني خصائ  كل البيانات املقطعية والسالسل الزمنية يف جمموعة من األفراد يف عدة فرتات من الزمن، حب

مؤسسات  أو الوحدات املقطعية ) املفرداتنفس الوقت، فبالنسبة للبيانات املقطعية فهي تصف سلوك عدد من 
ة، أو دول( عند فرتة زمنية حمددة، بينما تصف بيانات السالسل الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فرتة زمنية معين
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وتكمن أمهية استخدام بيانات السالسل الزمنية املقطعية كوهنا حتتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع ديناميكية 
  1الوقت على مفردات متعددة.

ا يف استخدامها مقارنة باستخدام مناذج البيانات املقطعية مبفرده السالسل الزمنية املقطعية و تتمتع مناذج البيانات
 منية مبفردها بالعديد من املزايا منها:السلسلة الز أو 
 التحكم يف عدم جتانس التباين اخلاص الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو حالة البيانات الزمنية؛ -
كفاءة أفضل و زيادة يف درجات احلرية، و كذلك أقل تعددية خطية بني البيانات السالسل الزمنية   تعطي  -

 2؛املتغريات
أكثر من تلك يف البيانات املقطعية أو الزمنية ، مما  يانات السالسل الزمنية املقطعية  حمتوى معلومايتتتضمن ب -

حدة من املشرتك بني املتغريات تكون أقل  االرتباطيعين احلصول على تقديرات ذات ثقة أعلى ، كما أن مشكلة 
قطعية من يريها بعدد أكرب من درجات بيانات السالسل الزمنية، ومن جانب آخر تتميز بيانات السالسل امل

 احلرية وبكفاءة أفضل؛
تسهم يف احلد من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملة الناجتة عن خصائ  املفردات يري املشاهدة، واليت  -

 تؤدي عادة إىل تقديرات متحيزة يف اإلحندرات املفردة؛
سواء يري امللحوظ و اخلاص مبفردات العينة  االختالفكذلك تأخد يف االعتبار ما يوصف بعدم التجانس أو  -

 3املقطعية أو الزمنية
 بيانات السالسل الزمنية المقطعية :نماذج 1.3.2

يعترب هذا النموذج من أبسط مناذج البيانات السالسل املقطعية حيث تكون فيه  : نموذج  التجميعيال -أ
زمنية ، مبعىن آخر يهمل تأثري البعد الزمين يف هذا النوع من جلميع الفرتات ال ثابتةاملقدرة  االحندارمعامالت 
 .4النماذج

                                                           
 18من  لعينة  لنامية، دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل، تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي في الدول ابدراوي شهيناز- 1

 . 201، ص.2014كتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، مذكىرة د ، (2012-1980دولة نامية )
، 2012، 21اإلحصائية، العدد، اجمللة العراقية للعلوم اختيار النموذج  في نماذج البيانات الطولية الثابتة و العشوائيةزكريا حيىي مجال،  -2
 . 269ص.
-1980العالقة بين لالمساواه في توزيع الدخل والنمو اإلقتصادي ) دراسة تطبيقية على مجموعة دول للفترة أمحد مصطفى البطران، -3

  .100، ص. 2013(، مذكرة ماجستري يف االقتصاد ، جامعة األزهر، يزة ، فلسطني ،2010
.101، ص.لمرجع السابقا- 4
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بعني االعتبار تغري امليل و املقطع من وحدة إىل  يأخذإن استخدام هذا النموذج :  الثابتةنموذج التأثيرات  -أ
، ثابتأسلوب أن املعلمات تتغري ب افرتاضأخرى ملشاهدات املقطع العرضي ضمن العينة املدروسة ،حبيث سيتم 

 .1النموذج مبقارنة األفراد ) البنوك( مع الزمنمعا لذلك ميكن تقدير إذن فهي متثل البعد الفردي والزمين 

مع اآلثار على عكس منوذج التأثريات الثابتة يتعامل منوذج التأثريات العشوائية : نموذج التأثيرات العشوائية-ب 
ة و ليست معامل ثابتة ، حبيث يقوم االفرتاض أن العينة املستخدمة يف املقطعية و الزمنية على أهنا معامل عشوائي

التطبيق مسحوبة بشكل عشوائي ، و بالتايل فإن معلمات احندار النموذج متثل العينة بأكملها ، وهلذا يعامل األثر 
 .2الفردي كمكون عشوائي عرب املفردات إىل قاطع متوسط اجملموعة ككل

مالئمة ولتحديد النموذج األكثر وذج المالئم لبيانات السالسل الزمنية المقطعية: اختيار النمأساليب 2.3.2
 : 3إحصائية على مرحلتني اختباراتجترى 

التجميعي ومنوذج التأثريات الثابتة ، فإذا أشارت النتائج ألفضلية يل بني النموذج ضاملرحلة األوىل تتمثل يف التف    
ت نتوقف عند هذه املرحلة ونعترب النموذج التجميعي هو األكثر مالئمة ، بينما ومالئمة النموذج التجميعي للبيانا

إذا أشارت النتائج ألفضلية ومالئمة منوذج التأثريات الثابثة على النموذج التجميعي، ننتقل للمرحلة الثانية وهي 
 التفضيل بني النموذج التأثريات الثابثة ومنوذج التأثريات العشوائية .

أكرب من  االحتماليةاملقيد فإذا كانت القيمة   Fاختبار باستخدامتطبيق املرحلة األوىل من التقييم ويتم      
 0,05 وتساوي أ أقل االحتماليةيكون النموذج التجميعي هو األكثر مالئمة ، بينما إذا كانت القيمة  0,05

 فإن منوذج التأثريات الثابثة هو األكثر مالئمة لبيانات الدراسة.

كما يتم تطبيق املرحلة الثانية  للتفضيل بني النموذج التأثريات الثابثة ومنوذج التأثريات العشوائية بإستخذام     
الفرضية الصفرية اليت تفرتض مالئمة منوذج التأثريات العشوائية ، مقابل الفرضية  الختبار (Hausman) اختبار

 لبيانات الدراسة . البديلة اليت تفرتض مالئمة منوذج التأثريات الثابثة 

 لالختبار االحتماليةإذا كانت القيمة ويكون منوذج التأثريات الثابثة أكثر مالئمة من منوذج التأثريات العشوائية     
 فإن النموذج التأثريات العشوائية هو األكثر مالئمة. 0,05، وإذا كانت أكرب من 0,05أقل تساوي 

                                                           
  .209، ص.مرجع سبق ذكرهبدراوي شهيناز، 1

.213، ص.المرجع السابق 2  
 . 104-103، ص ص.، مرجع سبق ذكرهأمحد مصطفى البطران 3
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 نوك العموميةبداء المالي في الي على األدراسة أثر الهيكل المال: الثانيلمبحث ا

 املايل يف البنوك العمومية أي معرفة املؤشرات األداءاهليكل املايل على  أثرعلى  املبحث سنتعرفيف هذا      
 املايل.مع مؤشرات اهليكل تأثري معنوي   اليت هلا   األداء املايل 

     الهيكل المالي نسب المطلب األول: تحليل

إمجايل على  االقرتاض نسبة إمجايل و هي نسبتني: حتليل نسب اهليكل املايل املطلب إىل يف هذا سنتطرق  
  إىل 2006املوجودات و نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات يف البنوك العمومية للفرتة املمتدة من 

2015 . 

         :  الموجودات  إجمالي علىنسبة االقتراض  -1

 (: نسبة االقتراض على إجمالي الموجودات في البنوك التجارية العمومية2-3قم )الجدول ر 

 الدراسة العمومية عينة على البيانات المالية  للبنوك  اعتماداالمصدر : من إعداد الباحثة 

 

 

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

CPA 
83,62 82,35 81,47 84,22 84,49 85,48 86,31 86,67 89,31  / 

84,88  

BDL 
70,65 68,52 66,31 67,99 38,5 69,08 68,29 74,8 87,9 83,91 

69,59  

BNA 
80,14 81,44 85,37 76,02 74,7 77,63 71,17 71,53 73,95 80,35 

77,23  

CNEP 
93,03 91,12 91,93 92,08 91,76 92,67 92,95 93,18 92,85 90,42 

92,19  

BADR 
77,9 87,91 88,84 89,48 89,87 90,92 90,82 92,03 92,91 92,16 

89,28  

BEA 
88,86 92,59 92,23 82,16 88,03 87,38 85,34 84,76 85,48 84,01 

87,08  

 
          

 83.37 
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( الذي يوضح نسبة االقرتاض على امجايل املوجودات يف البنوك العمومية نالحظ 2-3من خالل اجلدول رقم )
 :خالل سنوات الدراسة تفاوت و تباين يف هذه النسبة

حيث ( %89,3- 81,47%)قد تراوحت هذه النسبة ما بني  ي الجزائريبنك القرض الشعبيف        
و هذا  ، 2008سنة  %81.47بلغت  حىت اخنفضت بشكل طفيفمث   2006سنة %83.62بلغت   

مث شهدت هذه النسبة  الديون،زيادة املوجودات بنسبة أكرب من زيادة حجم  إىلاالخنفاض يرجع بالدرجة األوىل 
و هذا االرتفاع سببه ارتفاع حجم الديون و  2014سنة %89.31بلغت  أن إىلذب و متذب ارتفاعا ملحوظا

باألخ  حجم الودائع بنسبة أكرب من زيادة حجم موجوداته، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك 
 خالل فرتة الدراسة. 84.88%

، من سنة إىل أخرى باالرتفاع و االخنفاض نالحظ تباين يف هذه النسبة  بنك التنمية المحلية يف  أما        
مث أخذت ،  2006سنة  % 70.65( إذ بلغت هذه النسبة %87.9 - %38.5حيث تراوحت ما بني )

و هذا االخنفاض كان سببه ارتفاع حجم  2008سنة  % 66.31 بلغتالنسبة يف االخنفاض إىل أن  ه هذ
كرب أبسبب ارتفاع حجم الديون بنسبة  2009سنة  %67.99إىل  ارتفعت الديون مث إمجايلباملوجودات قياسا 

  2010سنة  %38.5اخنفاضا كبريا هذه النسبة حيث بلغت  تمن زيادة حجم موجودات هذا البنك مث اخنفض
بشكل  االرتفاعأخذت يف حجم الودائع إال أهنا يف خنفاض الكبري االو هذا االخنفاض راجع بدرجة كبرية إىل  ،

و ذلك الرتفاع حجم الودائع بنسبة أكرب من نسبة زيادة حجم  2014سنة   % 87.9 حيث بلغت  متذبذب
فقد بلغ  هذا البنكه النسبة يف احلسايب هلذاملتوسط  و  2015سنة  % 83.91اخنفضت إىل مث  املوجودات 
69.59% . 

إذ بلغت  ،أخرىنالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة من سنة إىل  لبنك الوطني الجزائريلبالنسبة  أما     
وهي أعلى مستوى  2008سنة  %85.37 الرتفاع إىل أن بلغتمث أخذت يف ا 2006سنة   80.14%
مث أخذت يف االخنفاض إىل أن ، حجم الودائع زيادة  إىل يعود سبب هذا االرتفاع  و ، النسبةإليه هذه  بلغت 
ياسا بإمجايل الديون بنسبة أكرب من املوجودات ق ارتفاعو هذا االخنفاض راجع إىل  2010سنة  %74.7بلغت 

سنة  %80.35إىل  بلغت إىل أن  االخنفاضو  يف االرتفاعأحذت هذه النسبة  مث ،زيادة حجم املوجودات
 .%77.23 فقد بلغ النسبةحجم الودائع قياسا بإمجايل املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه  الرتفاع 2015
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نالحظ تباين يف نسبة االقرتاض إىل إمجايل املوجودات حيث  االحتياطتوفير و لل الصندوق الوطنيأما     
حجم الديون و ارتفاع  الخنفاض  2007سنة  %91.12مث اخنفضت إىل  2006سنة  % 93.06بلغت 
و هذا  2009سنة  %92.08إىل  بلغت مث أخذت يف االرتفاع بشكل متذبذب إىل أن  املوجودات،حجم 

مث اخنفضت ، جم الديون و بصفة أساسية حجم الودائع قياسا بإمجايل املوجودات االرتفاع راجع إىل ارتفاع ح
و ذلك راجع  2013سنة  %93.18بلغت إىل أن  االرتفاعمث عاودت  %91.76حيث بلغت  2010سنة 
مث أخذت يف االخنفاض خالل السنتني ، حجم الودائع بنسبة أكرب من نسبة ارتفاع حجم املوجودات  ارتفاعإىل 
خنفاض و ذلك ال 2015سنة  %90.42حيث بلغت سنة   2015و   2014الدراسة فرتة  ريتني من األخ

 .%92.19فقد بلغ  أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك  ، حجم الودائع و ارتفاع حجم املوجودات

الدراسة حيث بلغت  تباين يف هذه النسبة خالل سنوات أيضانالحظ  بنك الفالحة و التنمية الريفيةأما   
سنة  %92.91هذه النسبة  بلغت أن  إىليف االرتفاع بشكل متذبذب  أخذتمث  2006سنة  77.9%
 إىل 2015اخنفضت يف سنة  أهنا إال، كرب من ارتفاع املوجودات أبسبب ارتفاع حجم الودائع بنسبة  ،2014
مقارنة بسنة  2015سنة  وداتو ذلك الخنفاض حجم الودائع بالريم من اخنفاض حجم املوج،  92.16%
 .%89.28البنك فقد بلغ  سايب هلذه  النسبة يف هذا ، أما املتوسط احل2014

خالل فرتة   أخرىسنة  إىلتباين يف هذه النسبة من سنة  أيضانالحظ  البنك الخارجي الجزائريأما      
ب ارتفاع حجم بسب 2007سنة  %92.59 إىلمث ارتفعت  2006سنة  %88.86حيث بلغت الدراسة، 

 2009سنة  % 82.16يف االخنفاض بشكل طفيف اذ بلغت  أخذتمث ، املوجودات بإمجايلالودائع قياسا 
 %88.03حيث بلغت  2010مث ارتفعت سنة  ،املوجودات بإمجايلالودائع قياسا  بسبب اخنفاض حجم
 2015سنة     %84.01أن  بلغت  إىليف االخنفاض بشكل متذبذب  أخذتمث  ،الرتفاع حجم املوجودات

املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك  أما و ذلك بسبب ارتفاع حجم املوجودات و اخنفاض حجم الودائع،
 .%87.08قد بلغ 

بنك الفالحة والتنمية الريفية  ،صندوق الوطين للتوفري و االحتياطال أن نالحظ  نتائج هذه النسبة ح وعند تف
 ت هذه البنوك إذ حقق، مقارنة بالبنوك األخرى  مقدمة البنوك العمومية عينة الدراسة والبنك اخلارجي اجلزائري يف

بنسبة أكرب  هذه البنوك تعتمد  على الديون يف متويل أصوهلا   دل أنيمما  ،أعلى متوسط حسايب هلذه النسبة 
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البنوك العمومية عينة الدراسة فقد يف أما املتوسط العام لنتائج هذه النسبة  البنوك األخرى عينة الدراسة.بمقارنة 
 %83.37بلغ 

على رأس البنك  اعتماد تقيس هذه النسبة مدى   نسبة رأس المال الممتلك على إجمالي الموجودات:-2
 املال املمتلك يف متويل موجوداته و يتم حساهبا وفقا للمعادلة التالية: 

 الموجوداتإجمالي رأس المال الممتلك / 

 في البنوك التجارية العمومية نسبة رأس المال الممتلك على إجمالي الموجودات :(3-3الجدول رقم )

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

CPA 
9,53 11,17 9,88 10,71 11,23 10,43 10,13 8,65 8,44  / 

10,01  

BDL 
7,18 5,81 8,68 8,9 6,98 7,16 7,53 5,55 4,96 7,52 

7,02  

BNA 
3,48 4,33 5,05 10,06 11,94 12,2 10,25 9,26 7,64 8,25 

8,24  

CNEP 
4,1 5,54 7,21 4,97 4,58 4,24 4 3,62 3,54 6,09 

4,78  

BADR 
3,48 3,01 3,91 3,79 5,19 5,97 6,41 4,78 4,03 4,15 

4,47  

BEA 
2,7 3,27 4,8 6,82 6,9 7,14 9,21 9,66 8,73 9,46 

6,86  

 
          

 6,89 

 العمومية عينة الدراسة المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك 

تفاوت البنوك عينة الدراسة يف نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل نالحظ ( 3-3من خالل اجلدول رقم ) 
 املوجودات.

من سنة إىل أخرى إذ بلغت نالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة  بنك القرض الشعبي الجزائريففي  
نتيجة ارتفاع حقوق امللكية بنسبة أكرب من  %11.17مث ارتفعت هذه النسبة إىل  2006سنة  9.53%

و ذلك بسبب  ،%9.88حيث بلغت  2008إال أهنا اخنفضت سنة  ،ا البنكهذارتفاع حجم املوجودات 
و  2009شكل متذبذب خالل سنيت عاودت هذه النسبة يف االرتفاع ب.مث ارتفاع استثمارات هذا البنك 

يف االخنفاض بشكل  باح احملتجزة، مث أخذتالرتفاع حقوق امللكية بزيادة رأمساهلا و االحتياطات و األر  2010
،  2014سنة  %4.44 بلغت إىل أن 2014إىل  2011متذبذب خالل السنوات األخرية من الدراسة من 
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بنك بالريم من ارتفاع حقوق ملكيته، أما املتوسط احلسايب هلذه و هذا راجع إىل ارتفاع حجم املوجودات هلذا ال
 .%10.01النسبة يف هذا البنك فقد بلغ 

نالحظ أيضا ارتفاع هذه النسبة من سنة إىل أخرى خالل سنوات الدراسة  بنك التنمية المحلية يف  أما      
مث اخنفضت سنة 2006سنة  %7.18 ( إذ بلغت هذه النسبة 3-3) اجلدول رقمعلى النحو التايل كما هو يف 

و ذلك  %8.9لتصل إىل  2009و  2008مث عاودت يف االرتفاع خالل سنيت  %5.18لتصل إىل  2007
مث  ،كرب من ارتفاع موجودات هذا البنكأالرتفاع حقوق امللكية من االحتياطات و األرباح احملتجزة بنسبة 

إال أهنا عاودت يف االرتفاع لتصل   ،ستثماراتهالخنفاض حقوق امللكية و ارتفاع ا 2010اخنفضت سنة 
و ذلك الرتفاع حجم  ، 2014سنه   %4.9اخنفضت إىل أن وصلت  ،  مث2012سنه     7.53%

 %7.52لتصل إىل  2015ارتفعت خالل السنة األخرية من الدراسة سنة .مث موجوداته مقارنة حبقوق ملكيته 
احتياطاته بريم من ارتفاع موجوداته، أما املتوسط زادت اله و الن هذا البنك خالل هذه السنة رفع من رأس م

 .%7.02احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

يف  %3.48حيث بلغت خالل سنوات الدراسة  نالحظ تباين هذه النسبة  البنك الوطني الجزائريأما يف    
و  2011يف سنة  %12.2كل متذبذب إىل أن وصلت إىل شمث أخذت النسبة يف االرتفاع ب 2006سنة 

يم من ارتفاع موجوداته االحتياطات و األرباح احملتجزة بالر ذلك بسبب ارتفاع حقوق امللكية املتمثلة يف رأمساله و 
يف السنوات األخرية من الدراسة إىل  متذبذبيف االخنفاض بشكل هذه النسبة  خالل هذه الفرتة إال أهنا أخذت 

قوق ملكيته إال أهنا خالل سنة حبع حجم موجوداته مقارنة و ذلك الرتفا  2014سنة  %7.64بلغت أن 
و ذلك بسبب رفع رأس املال و زيادة االحتياطات أدت إىل  %8.25شهدت ارتفاعا حيث بلغت  2015

 . %8.24زيادة حقوق ملكيته، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

خالل فرتة الدراسة أيضا اخنفاض و ارتفاع هذه النسبة نالحظ  وفير و االحتياطالوطني للتصندوق الأما يف     
وهي أعلى   %7.21إىل  2008سنة  بلغتمث أخذت يف االرتفاع إىل أن  2006سنة  %4.1حيث بلغت 

ذا البنك بالريم هلو هذا االرتفاع راجع إىل ارتفاع االحتياطات و األرباح احملتجزة مستوى تصل إليه هذه النسبة ، 
إىل أن  2014إىل  2009جوداته و أخذت يف االخنفاض بشكل متذبذب خالل الفرتة من من زيادة حجم مو 

و السبب الرئيسي يف هذا االخنفاض ارتفاع حجم موجوداته بالريم من زيادة  %3.52إىل  2014سنة بلغت 
اجع إىل و هذا ر  2015سنة  %6.09إال أهنا ارتفعت إىل ، و األرباح احملتجزة خالل هذه الفرتة  تاالحتياطا
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أن هذا البنك خالل هذه السنة رفع من رأمساله مما رفع من حقوق ملكيته، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد 
 .%4.78بلغ 

نالحظ تباين يف هذه النسبة من ارتفاع و اخنفاض خالل فرتة الدراسة  بنك الفالحة و التنمية المحليةأما يف   
مث   2007 سنة %3.01مث اخنفضت اىل  2006سنة  %3.48ن هذه النسبة بلغت أحيث نالحظ ،

دت اىل رفع حقوق أ اليت  ةرباح احملتجز األاحتياطاته و  ارتفاعو ذلك بسبب  2008سنة  %3.91 إىلارتفعت 
 %3.71حيث بلغت  2009اخنفضت سنة   مث ،أقلحجم موجوداته لكن بنسبة  من ارتفاعريم الملكيته ب

أن  إىلسبة اكرب من زيادة حقوق ملكيته مث عاودت هذه النسبة يف االرتفاع بسبب ارتفاع حجم موجوداته بن
خذت هذه النسبة يف االخنفاض أو األرباح احملتجزة مث  االحتياطاتالرتفاع  %6.41 حوايل 2012سنة بلغت 

من زيادة  بالريمارتفاع حجم املوجودات  إىلو هذا راجع  2014سنة  %4.03بشكل متذبذب حيث بلغت
حيث بلغت  2015هنا ارتفعت بشكل طفيف يف سنة إ إالرباح احملتجزة خالل هذه الفرتة ياطات و األاالحت

االحتياطات و االخنفاض يف حجم املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف و ذلك الرتفاع  4.15%
 .%4.47هذا البنك بلغت 

سنة  %2.7ذ بلغت إ أخرى إىل هذه النسبة من سنة نالحظ ارتفاع و اخنفاض البنك الخارجي الجزائريأما    
 إىل أن بلغت  2013 إىل 2007 سنة خذت يف االرتفاع بشكل متذبذب خالل الفرتة املمتدة منأمث  2006
و ذلك نتيجة ارتفاع حقوق امللكية من خالل زيادة  ،خالل فرتة الدراسة ها بلغت نسبة  أعلىي و ه 9.66%

 إىلاخنفضت  أهنا إالتجزة بالريم من ارتفاع حجم املوجودات خالل هذه الفرتة احمل األرباحاالحتياطات و 
الرتفاع االحتياطات و  2015سنة  %9.46 إىلالرتفاع حجم املوجودات مث ارتفعت  2014سنة  8.73%
 . %6.86نسبة اكرب من ارتفاع حجم املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ باحملتجزة  األرباح

وعند مالحظة نتائج هذه النسبة يف البنوك العمومية خالل فرتة الدراسة جند أن البنك القرض الشعيب اجلزائري ، 
البنك الوطين اجلزائري و البنك التنمية احمللية يف مقدمة البنوك إذ حققت هذه البنوك أعلى متوسط حسايب هلذه  

مقارنة ببقية البنوك األخرى  املال املمتلك يف متويلها بنسبة أكرب النسبة ، مما يعين أن هذه البنوك تعتمد على رأس
وهذا ما يتوافق مع النتائج  نسبة  إمجايل الديون على إمجايل املوجودات اليت مت التوصل إليها سابقا أن هذه  .

لديون بنسبة أقل البنوك بنك القرض الشعيب اجلزائري ، بنك الوطين اجلزائري و بنك التنمية احمللية تعتمد على ا
 مقارنة بالبنوك األخرى.
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     المطلب الثاني: تحليل نسب األداء المالي في البنوك العمومية

 يف هذا املطلب سنتطرق اىل حتليل نسب األداء املايل املتمثلة: نسب الرحبية، نسب املخاطر يف البنوك العمومية     
 .2015 إىل 2006املمتدة من للفرتة 

 املتمثلة يف نسبة العائد على املوجودات و نسبة العائد على حقوق امللكية. نسب الربحية:-1

ل املستثمرة أي مقياس لرحبية  امو قيس هذه النسبة معدل العائد على األت :نسبة العائد على الموجودات1 -1
  للمعادلة التالية:  اكافة استثمارات البنك القصرية و الطويلة األجل، و يتم حساهبا وفق

 العائد على الموجودات : صافي الربح بعد الضريبة / اجمالي الموجودات نسبة

 في البنوك العمومية  (: نسبة العائد على الموجودات4-3الجدول رقم )
 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

 المتوسط 
 العام الحسابي 

CPA 

1,61 0,67 1,39 1,45 1,58 1,34 1,33 1,22 1,28  / 

1,31  

BDL 
0,1 0,19 0,25 0,54 0,19 0,43 0,45 0,38 0,25 0,86 

0,36  

BNA 
0,6 0,73 0,94 1,66 2,29 2,14 1,31 1,38 1,13 1,08 

1,32  

CNEP 
0,018 0,017 0,02 0,26 0,11 0,13 0,12 0,021 0,19 0,42 

0,13  

BADR 
-2,67 -1,24 0,55 0,14 1,33 1,09 0,57 0,45 0,44 0,43 

1,09  

BEA 
0,41 0,78 0,94 1,51 0,8 1,14 1,54 0,9 1,15 1,28 

1,04  

 
          

 0,87 

 اسةعينة الدر المصدر: من إعداد الباحثة بناءا على البيانات المالية للبنوك العمومية 

 . سة يف نسبة العائد على املوجودات( يتضح تفاوت البنوك عينة الدرا4-3من خالل اجلدول رقم )  

 %0.67 إىلمث اخنفضت  2006سنة  %1.61بلغت هذه النسبة  بنك القرض الشعبي الجزائرييف       
و ذلك الخنفاض صايف الربح يف هذه السنة و ارتفاع حجم املوجودات مث أخذت هذه النسبة يف  2007سنة 

البنك  أنو هذا يدل على ،  ها هذه النسبةبلغتو هي أعلى نسبة  2010سنة  %1.58أن بلغت  إىلاالرتفاع  
مث ارتفعت  2013سنة  %1.22بلغت أن  إىليف االخنفاض بشكل متذبذب  أخذتمث  ،حقق أرباحا متزايدة
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اخنفاض و ارتفاع  إىلرجع يو هذا التباين يف هذه النسبة بشكل عام يف هذا البنك ،  2014سنة  %1.28 إىل
   .%1.31صايف الربح قياسا بإمجايل املوجودات، أما املتوسط احلسايب فقد بلغ 

مث أخذت هذه النسبة يف االرتفاع  2006يف سنة  %0.1بلغت هذه النسبة  بنك التنمية المحليةما يف أ       
مما يعين أن هذا البنك حيقق أرباحا لكن ليست  2009سنة  %0.54بلغت أن  إىلمتذبذب و طفيف  بشكل
 إىلمث شهدت هذه النسبة ارتفاعا  2010سنة  %0.19 إىلمث اخنفضت قياسا بإمجايل املوجودات  كبرية   أرباحا
قياسا  األرباحو ذلك الخنفاض  2014سنة  %0.25 إىلمث اخنفضت  2012سنة  %0.45 بلغت أن 
بالريم من ارتفاع حجم األرباح و ذلك الرتفاع  2015سنة  %0.86 إىلارتفعت  أهنا إالاملوجودات  بإمجايل

 .%0.36، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك بالنسبة للبنك وهذا مؤشر جيد املوجودات

نالحظ اخنفاض و ارتفاع هذه النسبة خالل فرتة الدراسة حيث بلغت  الجزائريالبنك الوطني أما يف       
و هي أعلى  2010سنة  %2.29ىل أن وصلت إمث أخذت يف االرتفاع بشكل متذبذب  2006سنة  0.6%
هنا مل تستمر يف هذا االرتفاع حيث شهدت هذه النسبة اخنفاضا و أإال ،خالل فرتة الدراسة  اليهإ بلغت نسبة 
متزايد و  مستمر    بشكل  أرباحاحيقق ال مما يدل أن البنك  2015سنة  %1.08 بلغت أن  إىلاعا ارتف

الخنفاض و ارتفاع صايف الربح و حجم املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقط بلغ 
1.32%  . 

سنة أخرى خالل فرتة  إىلبة من سنة تباين هذه النس نالحظواالحتياط الوطني للتوفير  الصندوقأما     
األرباح،   الخنفاض  2007سنة  %0.017 إىلمث اخنفضت  2006سنة  %0.018حيث بلغت ، الدراسة 
يف االرتفاع و  أخذتمث  2010سنة  %0.26 بلغت ن أ إىلمتذبذب  بشكلهذه يف االرتفاع  أخذتمث 

و هي أعلى مستوى  2015سنة   %  0,42بلغت إىل أن  من فرتة الدراسة األخريةاالخنفاض خالل السنوات 
ا التذبذب يف هذه و هذ ،ارتفاع صايف الربح قياسا إلمجايل املوجودات إىلراجع  وهذا ، إليه هذه النسبةبلغت 

يف تشغيل موجوداته، أما املتوسط  اإلدارةالنسبة يدل أن هذا البنك يري مستقر يف حتقيق األرباح و عدم كفاءة 
  . %0.13لنسبة يف هذا البنك فقد بلغ احلسايب هلذه ا

 % -2.67نالحظ تباين هذه النسبة خالل فرتة الدراسة حيث بلغت  بنك الفالحة و التنمية الريفيةأما      
يف السنتني  األوىل  هذه النسبة كانت سالبة نالحظ أن  2007سنة  % -1.24 إىلمث ارتفعت  2006سنة 

سنة  %0.55مث ارتفعت هذه النسبة اىل  قق ارباحا بل حقق خسارة مما يدل أن البنك مل حيمن الدراسة 
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هذه النسبة يف االرتفاع و   مث أخذت ،  أرباحاحيقق بدأ  البنك  أنو هي نسبة موجبة مما يدل  2008
بشكل مستمر بسبب عدم   اإلرباح يدل أن البنك يري قادر على حتقيق وهذا  االخنفاض خالل فرتة الدراسة 

 . %1,09ذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغت ته يف تشغيل موجوداته، أما املتوسط احلسايب هلكفاءة ادار 

خالل فرتة الدراسة  أخرى إىلنالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة من سنة البنك الخارجي الجزائري أما يف    
مما  2009سنة  %1.51بلغت أن  إىلاالرتفاع  هذه النسبة يف خذتأمث  2006سنة  %0.41حيث بلغت 

مجايل قياسا بإ األرباحو ذلك الخنفاض  2010سنة  %0.8 إىلاخنفضت   مث متزايدة أرباحايدل أن البنك حيقق 
صايف  الرتفاع واخنفاض 2015سنة  %1.28 بلغت  أن إىليف االرتفاع و االخنفاض  أخذتاملوجودات مث 
 . %1.04ه النسبة يف هذا البنك قد بلغ أما املتوسط احلسايب هلذ ،بإمجايل املوجودات الربح قياسا

 األخرىقياسا بالبنوك  البنك الوطني الجزائري( أن أعلى متوسط سجل يف 4-3بني من اجلدول رقم )تو ي   
، أما يف استثمارات مرحبة  يف توظيف موارده املالية البنك   هذا إدارةو هذه النتيجة تعكس حسن  عينة الدراسة 

مما يدل على عدم كفاءته يف استغالل  الوطني للتوفير واالحتياط الصندوق سجل يف أدىن متوسط حسايب فقد
 مقارنة بالبنوك عينة الدراسة.  موجوداتة

 يف  ة نسبحتليل هذه   مع نتائج هذه  النسبة  تتقارب  %0.87وهذه النتائج اليت تبلغ يف متوسطها العام  
 .%3  -%0.43اليت بلغت مابني   البنوك العربية و األجنبية

رباح األمن حيصل عليه املسامهون يف البنك ما  النسبة نصيب: تقيس هذه نسبة العائد على حقوق الملكية1-2
 للمعادلة التالية: ااستثماراهتم ألمواهلم يف نشاطات البنك و مت حساهبا وفقعن  الناجتة

 يةح بعد الضريبة / حقوق الملكنسبة العائد على حقوق الملكية: صافي الرب
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 البنوك العمومية التجارية  في (: نسبة العائد على حقوق الملكية5-3الجدول رقم )
 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

CPA 

16,98 6,03 14,1 13,53 14,09 12,87 13,18 14,16 15,26  / 

13,35  

BDL 
4,26 3,33 2,99 6,13 2,75 6,1 6,08 6,96 5,07 11,49 

5,51  

BNA 
17,47 16,95 18,68 16,55 19,2 17,6 12,86 14,94 14,86 13,15 

16,22  

CNEP 
0,46 0,32 0,29 5,39 2,52 3,09 3,14 0,6 5,42 6,8 

2,80  

BADR 
-76,67 -41,23 14,11 3,92 25,78 18,37 8,92 9,59 11,03 10,45 

-1,57  

BEA 
15,41 23,85 19,59 22,75 11,74 16,06 16,72 10,25 13,22 13,56 

16,31  

 
          

 8,77 

 العمومية عينة الدراسة المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك 

( الذي يوضح نسبة العائد على حقوق امللكية يف البنوك العمومية نالحظ تباين 5-3من خالل اجلدول رقم )  
 ىل آخر.إيف هذه النسبة من بنك 

سنة %16.98نسبة العائد على حقوق امللكية قد بلغت  أننالحظ  بنك القرض الشعبي الجزائريففي      
و هذا االخنفاض راجع الرتفاع ، 2007سنة  %6.03 إىلهذه النسبة بشكل كبري  مث اخنفضت  2006

بنسبة أكرب من زيادة  األرباحالرتفاع  2008سنة  %14.4 إىلحقوق امللكية و اخنفاض االرباح مث ارتفعت 
و  2014سنة  %15.26 بلغت أن إىللنسبة يف االرتفاع بشكل متذبذب مث أخذت هذه ا ، حقوق امللكية

اجيايب يف هذه النسبة، أما املتوسط احلسايب هلذه  بشكلذلك الرتفاع صايف الربح قياسا حبقوق امللكية مما أثر 
 .%13.35النسبة يف هذا البنك 

 %4.26ذ بلغت إخرى أىل إن سنة نالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة م بنك التنمية المحليةما يف أ    
و ذلك الرتفاع  ،2008سنة  %2.99 إىل بلغت أن إىل مث أخذت هذه النسبة يف االخنفاض 2006سنة 

إىل بلغت  أن إىل خذت يف االرتفاع و االخنفاض أان هذه النسبة  إال األرباححقوق امللكية بالريم من ارتفاع 
 أرباحاالسنة  هذهحقق يف  ن البنكو ذلك أل ،ه النسبةمستوى بلغته هذو هي أعلى  2015سنة  11.49%
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 ،األرباحقل من زيادة أ ن هذه الزيادةأل ،أكرب من السنوات السابقة بالريم من زيادة حقوق امللكية يف هذه السنة
 .%5.51أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك 

سنة %17.47عائد على حقوق امللكية قد بلغت نالحظ أن نسبة ال البنك الوطني الجزائريأما يف     
 األرباحو ذلك الرتفاع حقوق امللكية بزيادة االحتياطات و ،  2007سنة  %16.95 إىلمث اخنفضت  2006

أن  إىلهذه النسبة يف االرتفاع و االخنفاض  أخذتمث  ، ريم من ارتفاع صايف الربحالب السنة  احملتجزة يف هذه
خالل هذه  باحر األو ذلك الرتفاع و تزايد ، هذه النسبة ه بلغتمستوى أعلى  وهو  2010سنة  %19.2بلغت 
و هذا راجع  2015سنة   %13.15بلغت أن  إىل االخنفاض و االرتفاع هذه النسبة  يفأخذت ، مث السنة 

البنك فقد بلغ ، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا قياسا بإمجايل حقوق امللكية  وارتفاع األرباح الخنفاض 
16.22%. 

ذ بلغت إنالحظ تباين هذه النسبة خالل سنوات الدراسة الوطني للتوفير و االحتياط  صندوق اليف  أما   
و ذلك راجع ،  2008سنة  %0.29مث أخذت هذه النسبة يف االخنفاض حيث بلغت  2006سنة  0.46%

و  2015سنة  %6.8أن بلغت  إىلت هذه النسبة ارتفع ، إال أهنا الربحالرتفاع حقوق امللكية مقارنة بصايف 
ه من ؤ أن البنك حتسنت رحبية و أداأي هذا مؤشر جيد  الدراسة وخالل فرتة  هذه النسبةقيمة  بلغتها  أعلىهي 

 .%2.80أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغ  النسبة،ه خالل هذ

 ة من فرتة الدراسة كانت هذه النسب األولتني نالحظ خالل السنتني  بنك الفالحة و التنمية الريفيةأما      
و ذلك  2008سنة  %14.11 إىلارتفعت هذه النسبة مث  حقق خسارة وهذا راجع أن هذا البنك  ،سالبة 
 أن إال ،بعدما كان حيقق خسارة و هذا مؤشر جيد بالنسبة للبنك أرباحامما يدل أن البنك حقق ،  األرباحالرتفاع 

 %25.78 إىل مث ارتفعت األرباحالخنفاض  2009سنة  %3.92 إىلحيث اخنفضت  ،هذا االرتفاع مل يستمر
 أن بلغت إىلو االخنفاض  االرتفاعأخذت يف مث ، قيمة هلا خالل فرتة الدراسة و هي أعلى  2010سنة 

نه مؤشر أكن احلكم عليه نه ميأإال  األرباحيري مستقر يف حتقيق  مما يعين أن هذا البنك 2015سنة  10.45%
يف السنوات   بعدما كان حيقق خسارة زايد التيفبالريم من عدم االستمرار  أرباحاجيد مادام هذا البنك حيقق 
  .% 1.57-، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغاألوىل من فرتة الدراسة 

حيث بلغت ،  أخرى إىلاخنفاض هذه النسبة من سنة  نالحظ ارتفاع و البنك الخارجي الجزائريأما      
و ذلك الرتفاع األرباح قياسا حبقوق امللكية ،  2007سنة  %23.85مث ارتفعت اىل  2006سنة  14.51%
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رباح الن كلما  مل تستقر يف حتقيق اال أيفرتة الدراسة  خالليف االرتفاع و االخنفاض  أخذتن هذه النسبة أإال 
كلما كان ذلك أفضل بالنسبة هلذا البنك حيث ميكن هلذا البنك بشكل مستمر    ارتفاع كانت هذه النسبة يف
 .%16.31رباح على املسامهني، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ ألتوزيع املزيد من ا

 البنك الوطني الخارجي ( نالحظ أن أعلى متوسط حسايب قد سجل يف5-3و من خالل اجلدول رقم )   
لبنوك عينة الدراسة و هذا مؤشر جيد يدل ل احلسابية  توسطاتاملو هو أعلى بكثري من  %16.22لغ حيث ب

حيث بلغ  حسايبكما نالحظ أن أدىن متوسط   ، على كفاءة قراراته االستثمارية ألمواله يف حتقيق العائد املطلوب
ألمواله يف  االستثماراءة قرارات  عدم كف على يدل  مما، الفالحة والتنمية الريفيةبنك سجل يف قد  1,57%-

 .حتقيق العائد املطلوب

يف  البنوك العمومية  تتقارب مع نتائج  حتليل هذه  نسبة    % 8,77وهذه النتائج اليت تبلغ يف متوسطها العام  
 .%38-%2البنوك العربية و األجنبية اليت بلغت مابني  يف 

، نسبة النقد و (االئتمان) خماطر  املوجودات إمجايلض على املتمثلة يف نسبة القرو  نسب قياس المخاطر: -2
سعر الفائدة على  اجتاه املطلوبات احلساسة، نسبة ) خماطر السيولة( املوجودات إمجايلاألرصدة النقدية على 

 )خماطر أسعار الفائدة (. إمجايل املطلوبات

ئتمان حيث كلما ارتفعت هذه و هي نسبة تقيس خماطر اال الموجودات: إجمالينسبة القروض على 2-1
  النسبة دلت على ارتفاع خماطر االئتمان يف البنك و حتسب هذه النسبة وفق املعادلة التالية:

 نسبة القروض على إجمالي الموجودات= إجمالي القروض/إجمالي الموجودات
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 العموميةالتجارية  في البنوك  لموجوداتا إجمالي(: نسبة القروض على 6-3الجدول رقم )

 العمومية عينة الدراسة المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك 

يف خالل فرتة الدراسة املوجودات  إمجايل( نالحظ تباين يف نسبة القروض على 6-3من خالل اجلدول رقم )  
 عينة الدراسة.العمومية  البنوك 

 %46.23ايل املوجودات فقد بلغت إمجنسبة القروض على  أننالحظ  بنك القرض الشعبي الجزائري يف   
إليه  أعلى مستوى وصلتو هي ، 2009سنة  %76.18بلغت أن  إىل رتفاعاالمث أخذت يف  2006سنة 

 إمكانيةمن يزيد ا و هذ ،للعمالء منوحة من قبل البنك ارتفاع القروض امل إىلو هذا االرتفاع راجع ، هذه النسبة 
مث  ، ااستحقاقهتواريخ   خماطر االئتمان اليت تنشأ يف حالة عدم القدرة يف استعادة قروضه يف إىلتعرض البنك 

املوجودات،  بإمجايلهذه النسبة يف االخنفاض و االرتفاع و ذلك راجع الرتفاع أو اخنفاض القروض قياسا  أخذت
 .%62.14بلغ أما املتوسط احلسايب يف هذا البنك قد 

حيث بلغت  أخرى،  إىلاخنفاض و ارتفاع هذه النسبة من سنة  أيضانالحظ  بنك التنمية المحلية أما     
الرتفاع حجم القروض  2009 سنة %59.25بلغت  االرتفاع حىتيف  أخذتمث  2006سنة  38.72%

 %56.08 إىلاخنفضت هذه النسبة  مث  االئتمان،خماطر  إىلاملمنوحة مما يعين ارتفاع احتمال تعرض هذا البنك 
و ذلك ألن هذا البنك توسع ،  2014سنة  %70.60أن بلغت  شكل متذبذب إىلمث أخذت يف االرتفاع ب

 السنوات

 البنوك 

ط المتوس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 الحسابي 

المتوسط 

 العام 

CPA 

46,23 46,78 60,81 76,18 41,35 72,66 71,62 74,02 69,68  / 

62,14  

BDL 
38,72 50,58 59,7 59,25 56,08 59,03 59,52 69,2 70,61 69,88 

59,25  

BNA 
61,33 65,84 73,99 69,48 60,41 65,25 68,63 67,9 74,97 74,23 

68,20  

CNEP 
84,68 81,91 81,18 47,89 45,68 52,74 50,37 50,06 54,07 58,75 

60,73  

BADR 
52,14 52,03 73,1 68,18 65,83 66,83 61,39 66,5 69,39 63,29 

63,86  

BEA 
67,88 71,64 84,09 76,29 80,94 78,5 74,55 66,04 63,2 67,37 

73,05  

 
          

 64,53 
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خماطر االئتمان، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  إىل هتعرضاحتمال يف منح القروض و بالتايل ارتفاع 
59.25%. 

خذت يف االرتفاع حيث أمث  2006سنة  %61.33فقد بلغت هذه النسبة  البنك الوطني الجزائريما أ  
خذت أارتفاع خماطر االئتمان الرتفاع القروض، مث  إىلشري و هذا االرتفاع  ي 2008سنة  %73.99بلغت 

و هذا  %74.97حيث بلغت  2014هلا سنة مستوى  علىأبلغت أن  إىلهذه النسبة يف االرتفاع و االخنفاض 
ات إال انه يرفع من ميكن اعتباره مؤشر جيد يدل على زيادة االستثمار الذي  ع القروض املمنوحة راجع الرتفا 

 .%68.20االئتمان، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ إىل خماطر إمكانية تعرضه 

اسة كانت مرتفعة من فرتة الدر  األوىلنه يف السنوات أنالحظ  و االحتياطللتوفير  صندوق الوطنيالبنك أما     
ا يعين مم 2010سنة  %45.68بلغت  ىتيف االخنفاض ح أخذتمث  ،2006سنة  %84.68حيث بلغت 

 %58.75 بلغت أن إىلارتفعت هذه النسبة بشكل متذبذب ، مث خمطر االئتمان إىلتعرض الاخنفاض احتمال 
، أما املتوسط احلسايب االئتمانمما جيعل البنك أكثر عرضة ملخاطر  ،بسبب التوسع يف منح القروض 2015سنة 

 . %60.73هلذه النسبة يف هذا البنك قد بلغ 

حيث بلغت  %73.1اىل  %52.03فقد تراوحت هذه النسبة ما بني  بنك الفالحة و التنمية الريفيةأما    
 %73.1 إىلمث ارتفعت 2007سنة    %52.03إىل  مث اخنفضت بشكل طفيف 2006سنة  52.14%
و ذلك  %61.39 بلغت إىل أن إىلمث اخنفضت بشكل متذبذب  ، ارتفاع خماطر االئتمانمما يعين 2008سنة 

  %63.29إىل اخنفضت ،  مث  2014سنة    %69.39إىل أن بلغت  الخنفاض القروض املمنوحة مث ارتفعت 
فقد بلغ  أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك، اخنفاض خماطر االئتمان  إىلا يشري مم 2015سنة 

63.86%. 

نالحظ اخنفاض و ارتفاع هذه النسبة من سنة اىل اخرى نالحظ ارتفاعها من  البنك الخارجي الجزائريأما      
مما يدل أن هذا البنك خالل هذه الفرتة توسع يف منح  2008يف سنة  %84.09اىل  2006سنة  67.88%

و هذا راجع  2014سنة  %63.2صل اىل القروض مث اخذت هذه النسبة يف االخنفاض بشكل متذبذب لت
سنة  %67.77الخنفاض القروض املمنوحة مما جيعل هذا البنك أقل عرضة ملخاطر االئتمان، مث ارتفعت اىل 

 خالل سنوات الدراسة. %73.85، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 2015
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و  البنك الخارجي الجزائري د سجل يف على متوسط حسايب قأن أ( نالحظ 6-3من خالل اجلدول رقم )    
 إىلأكثر عرضة  مما يعين أن هذه البنوك  على الرتتيبالجزائري و بنك الفالحة و التنمية الريفية بنك  الوطني 

 ستعادة قروضها يف أوقاهتا تزيد احتماالت عدم ا خماطر االئتمان بسبب زيادة حجم القروض املمنوحة و بالتايل

مما يدل على اخنفاض احتماالت  %59.25التنمية احمللية فقد سجل أقل متوسط حسايب بنك  أما .احملددة
 خماطر االئتمان مقارنة بالبنوك عينة الدراسة. إىلتعرض هذا البنك 

 %64.53أما املتوسط العام هلذه النسبة يف البنوك العمومية عينة الدراسة فقد بلغ  

تعد هذه النسبة من النسب  لبنك على اجمالي الموجودات:نسبة النقد و االرصدة النقدية لدى ا 2-2  
اخنفاض خماطر السيولة باعتباره  إىل هذه النسبة  ارتفاع اس خماطر السيولة يف البنوك إذ يشري املستخدمة لقي

 حساهبما وفق املعادلة التالية: متيعكس زيادة األرصدة النقدية اليت يواجه البنك التزاماته املختلفة و 

         لنقد و األرصدة النقدية لدى البنك/ إجمالي الموجوداتنسبة ا

في البنوك  الموجودات إجمالي(: نسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك على 7-3الجدول رقم )
 التجارية العمومية

 العمومية عينة الدراسة  المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك 

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

CPA 

16,78 15,25 15,23 13,67 21,55 19,04 21,28 20,29 21,61  / 

18,3  

BDL 
14,03 9,58 10,17 10,57 11,29 12,24 14,55 13,04 17,57 16,61 

12,96  

BNA 
19,05 15,52 10,87 6,56 8,55 6,52 11,96 14,12 9,16 11,98 

11,42  

CNEP 
6,3 7,02 7,26 7,7 8,55 8,29 10,01 13,42 12,63 14,01 

9,51  

BADR 
13,82 21,07 16,71 22,15 16,27 15,47 19,48 18,71 17,86 23,77 

18,53  

BEA 
11,94 13,13 6,62 4,43 4,05 4,49 9,37 18,48 20,02 14,05 

10,65  

 13,56 
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يف نسبة النقد و األرصدة النقدية لدى  ( يتبني تفاوت البنوك عينة الدراسة7-3من خالل مالحظة اجلدول رقم )
 . خالل فرتة الدراسة املوجودات إمجايلالبنك على 

حيث بلغت  %21.61اىل  %13.67تراوحت النسبة ما بني  بنك القرض الشعبي الجزائريففي       
و هذا االخنفاض راجع  2009سنة  %13.67أن بلغت  إىلخذت يف االخنفاض أمث  2006سنة  16.78%
 2010سنة  %21.55 إىلمث ارتفعت  ،املوجودات بإمجايلفاض النقد و األرصدة النقدية لدى البنك قياسا الخن
على  مما يدل  ن يف هذه السنة ارتفعت لديه نسبة النقد و األرصدة النقدية بالريم من زيادة حجم املوجودات أل

و ذلك  2015سنة  %21.61 بلغت  أن إىليف االخنفاض و االرتفاع  أخذتمث ، خماطر السيولة  اخنفاض
و هذه النسبة  %18.3البنك، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ لزيادة النقد و األرصدة النقدية لدى 

مما يدل أن هذا البنك ليس لديه مشكل يف السيولة و بالتايل اخنفاض خماطر  %25مقبولة حيث أهنا مل تتجاوز 
 السيولة يف هذا البنك.

 %14.03حيث بلغت  %16.61و  %9.58 تراوحت هذه النسبة ما بني بنك التنمية المحليةيف  أما   
قد و األرصدة النقدية و ارتفاع نو ذلك الخنفاض ال،  2007سنة  %9.58ىل إمث اخنفضت  2006سنة 

ذه حجم موجودات هذا البنك مما يدل ارتفاع احتمال التعرض اىل خماطر السيولة حيث أن كلما اخنفضت ه
 %16.61 بلغت إىلأن  إىلهذه النسبة يف االرتفاع بشكل متذبذب   أخذتمث ، النسبة ارتفعت خماطر السيولة 

املتوسط احلسايب  أماخماطر السيولة،  إىلو هذا مؤشر جيد يدل على اخنفاض احتمال التعرض ،  2015سنة 
مما يدل على أن  %25وهي  املعيارية و هذه النسبة منخفضة كثريا عن النسبة %12.96هلذه النسبة فقد بلغ 

 ة التزاماته املختلفة.األرصدة النقدية ملواجهعدم كفاية خماطر السيولة أي  إىلعرض مهذا البنك 

خرى خالل فرتة الدراسة أىل إنالحظ اخنفاض و ارتفاع هذه النسبة من سنة  البنك الوطني الجزائريأما يف    
و سبب هذا  %6.56بلغت ىل أن إهذه النسبة يف االخنفاض خذت أمث  2006سنة  %19.05حيث بلغت 

األرصدة النقدية مما يدل أن البنك لديه مشكل يف السيولة مما يرتتب عليه ارتفاع  الخنفاضاالخنفاض الكبري راجع 
اىل مث اخنفضت  2013سنة  %14.12أهنا ارتفعت هذه النسبة لتبلغ  إال خماطر السيولة يف هذا البنك،

، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 2015سنة  %11.98مث ارتفعت اىل  2014 سنة 9.16%
عن النسبة املعيارية مما يدل أن البنك لديه نق  يف السيولة و بالتايل كثريا   و هذه النسبة منخفضة  11.42%

  ارتفاع خماطر السيولة.
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ذه النسبة منخفضة على العموم فقد تراوحت ما نالحظ ه و االحتياط الوطني للتوفير صندوقال أما يف       
مما يعين أن هذا البنك ليس لديه أرصدة نقدية كافية اليت يواجه هبا التزاماته   %14.01 إىل %6.3بني 

و هي نسبة منخفضة كثريا جدا و بالتايل البنك  %9.51املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  أمااملختلفة، 
 مما جيعله معرض ملخاطر السيولة. لديه مشكل يف السيولة

حيث  %23.77اىل  %13.82فقد تراوحت هذه النسبة ما بني  بنك التنمية الريفية المحليةأما يف       
النسبة املعيارية  و هي نسبة قريبة من  2007سنة  %21.07مث ارتفعت اىل  2006سنة  %13.82بلغت 
 أن بلغت إىلمث أخذت يف االخنفاض و االرتفاع  ،تزاماته املختلفةن البنك لديه أرصدة كافية ملواجهة الأمما يدل 
و هذا مؤشر جيد أن البنك ليس لديه مشكل يف السيولة، أما املتوسط احلسايب هلذه  2015سنة  23.77%

  .%18.53النسبة فقد بلغ 

حيث بلغت  ،%20.02 إىل %4.05هذه النسبة ما بني  تراوحتفقد  البنك الخارجي الجزائري أما يف   
 بإمجايللزيادة األرصدة النقدية قياسا  2007سنة %13.13 إىلمث ارتفعت  2006سنة  11.94%

و ، هذه النسبة  مستوى بلغتهأدىن  و هو 2010سنة  %4.05 إىليف االخنفاض لتصل  أخذتاملوجودات مث 
 ،اطر السيولة يف هذا البنكهي نسبة منخفضة جدا أي أن هذا البنك لديه نق  يف السيولة و بالتايل ارتفاع خم

مما يعين أن هذا البنك عاجل ،  2014سنة  %20.02بلغت أن  إىلأخذت هذه النسبة يف االرتفاع  أهناإال 
املتوسط احلسايب هلذه  أما، 2015سنة  %14.05 إىلاخنفضت  إال أهنامشكل السيولة بزيادة األرصدة النقدية 

و بالتايل ارتفاع خماطر السيولة  %25جدا عن النسبة املعيارية  و هي نسبة منخفضة %10.58النسبة فقد بلغ 
 يف هذا البنك.

بنك القرض ،الفالحة والتنمية الريفية  بنكهلذه النسبة قد سجل يف متوسط حسايب أعلى نالحظ أن       
  باعتبارالبنكني  ذينه خماطر السيولة يف اخنفاضوهذا مؤشر على  على التوايل وبنك التنمية احمللية الشعيب اجلزائري

بالريم من هذا فإن أنه و إال   ،االقرتاضكفاية األرصدة النقدية ملواجهة السحوبات املفاجئة و تلبية طلبات 
بنك الفالحة يف كل  مؤشرات الرحبية يعيق يف حتقيق األرباح وما يعزز ذلك اخنفاض السيولة من شأنه أن  ارتفاع

 .لية وبنك التنمية احمل والتنمية الريفية
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تعد هذه النسبة من النسب  الفائدة على إجمالي المطلوبات:لسعر  الحساسة  لمطلوبات نسبة ا2-3 
املستخدمة يف قياس خماطر أسعار الفائدة يف البنوك اذ يشري ارتفاع هذه النسبة اىل ارتفاع خماطر أسعار الفائدة و 

 يتم حساهبا وفقا للمعادلة التالية:

 عر الفائدة / إجمالي المطلوباتالمطلوبات الحساسة لس

 في البنوك المطلوبات إجماليعلى لسعر الفائدة  الحساسة المطلوبات  نسبة (: 8-3الجدول رقم )
 العمومية 

 العمومية عينة الدراسة المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك    

املطلوبات  إمجايلعلى الفائدة  ملطلوبات احلساسة لسعرا( الذي يوضح نسبة 8-3من خالل اجلدول رقم )
 اختالف يف هذه البنوك عينة الدراسة: نالحظ

 إىلمث اخنفضت  2006سنة  %83.62النسبة قد بلغت هذه  أننالحظ  بنك القرض الشعبيففي    
ن اخنفاض خماطر أسعار أو ذلك الخنفاض حجم الودائع و بالتايل ميكن القول ، 2008سنة   81.47%
هذه النسبة يف  أخذتمث  ، ن الودائع من اخلصوم احلساسة ألسعار الفائدة خاصة الودائع االدخاريةالفائدة أل
و هذا راجع الرتفاع الودائع بنسبة أكرب من ارتفاع املوجودات و  2014سنة  %89.31بلغت أن  إىلاالرتفاع 

و هي نسبة مرتفعة  %84.88بالتايل ارتفاع خماطر أسعار الفائدة، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 
 .ملخاطر أسعار الفائدة  أكثر عرضة البنك أن تدل على 

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

CPA 
83,62 82,35 81,47 84,22 84,49 85,48 86,31 86,67 89,31   

84,88  

BDL 
70,65 68,52 66,31 67,99 38,5 69,08 68,29 74,8 87,9 83,91 

69,59  

BNA 
80,14 81,44 85,37 76,02 74,7 77,63 71,17 71,53 73,95 80,35 

77,23  

CNEP 
93,03 91,12 91,93 92,08 91,76 92,67 92,95 93,18 92,85 90,42 

92,19  

BADR 
77,9 87,91 88,84 89,48 89,87 90,92 90,82 92,03 92,91 92,16 

89,28  

BEA 
88,86 92,59 92,23 82,16 88,03 87,38 85,34 84,76 85,48 84,01 

87,08  

 
          

 88,37 
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حيث بلغت  ، أخرى إىلالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة من سنة ن بنك التنمية المحليةأما يف     
بسبب اخنفاض املوجودات مث  2008سنة  %66.31 إىلمث اخنفضت هذه النسبة  2006سنة  70.65%
الفائدة و بالتايل ارتفاع خماطر أسعار  ألسعارالرتفاع حجم الودائع احلساسة  2009سنة %67.94إىل ارتفعت 
البنك أقل هنا الخنفاض حجم الودائع و  2010سنة  %38.5ضت بدرجة كبرية حيث بلغت مث اخنف، الفائدة 

سنة  %83.91بلغت  أن  إىلخذت هذه النسبة يف االرتفاع و االخنفاض عرضة ملخاطر أسعار الفائدة مث أ
 القول أن  ميكن نسبة يري مرتفعة كثريا و بالتايل %69.59النسبة فقد بلغ  املتوسط احلسايب هلذه أما، 2015

 البنك ليس معرض بشكل كبري ملخاطر أسعار الفائدة.

حيث بلغت ،  أخرىسنة  إىلنالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة من سنة  البنك الوطني الجزائريأما يف     
و ذلك لزيادة حجم الودائع  2008سنة  %85.44أن بلغت  إىلمث ارتفعت  2006سنة  80.14%

 إىلالفائدة و بالتايل ارتفاع خماطر أسعار الفائدة إال أهنا أخذت هذه النسبة يف االخنفاض احلساسة لتغريات أسعار 
سنة  %80.35بلغت  أن إىلمث أخذت يف االرتفاع بشكل متذبذب  2010سنة  %74.7بلغت  أن

لبنك و نالحظ أن هذه النسبة مرتفعة مما جيعل ا %77.23، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 2015
 معرض ملخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.

 ة الدراسة حيث تراوحت نالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة خالل فرت  صندوق التوفير و االحتياط أما يف    
سنة  %91.12مث اخنفضت اىل  2006سنة  %93.03حيث بلغت  %92.95اىل  %91.12ما بني 
سنة  %92.08بلغت  أن إىلخذت يف االرتفاع ، مث أائع و هذا االخنفاض راجع الخنفاض حجم الود،  2007
 بلغت أن  إىليف االرتفاع  خذتأمث  ، 2008سنة  %91.76مث اخنفضت بشكل طفيف  2009
زيادة و اخنفاض  إىلو هذا التذبذب راجع  2015سنة  %90.42 إىلمث اخنفضت  2014سنة  92.85%

و  %92.19ط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغ حجم الودائع قياسا بإمجايل املطلوبات، اما املتوس
 هي نسبة مرتفعة جدا مما جيعل البنك أكثر عرضة ملخاطر تغريات أسعار الفائدة.

نالحظ ارتفاع و اخنفاض هذه النسبة خالل سنوات الدراسة حيث  بنك الفالحة و التنمية الريفيةأما       
مما  2012سنة  %90.92بلغت أن  إىلالنسبة يف االرتفاع  هذه أخذتمث  2006سنة  %77.9بلغت سنة 

 إىل اخنفضت بشكل طفيفالفائدة الرتفاع اخلصوم احلساسة لتغريات أسعار الفائدة مث  أسعاريعين ارتفاع خماطر 
و بالتايل ارتفاع خماطر  2014سنة  %92.91 حىت بلغت  يف االرتفاع أخذتمث  2012سنة  90.82%
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و هي نسبة مرتفعة جدا و بالتايل ارتفاع  %89.28املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  أسعار الفائدة، أما
 خماطر أسعار الفائدة يف هذا البنك.

حيث بلغت ،  %92.23 إىل %82.16فقد تراوحت النسبة ما بني  البنك الخارجي الجزائريأما      
و بالتايل ارتفاع  ع حجم الودائع بسبب ارتفا 2007سنة  %92.59 إىلمث ارتفعت  2006سنة 88.86%

سنة  %82.16هذه النسبة يف االخنفاض الخنفاض حجم الودائع حيث بلغت  أخذتخماطر أسعار الفائدة مث 
سنة  %84.76هذه النسبة يف االخنفاض لتبلغ  أخذتمث  2010سنة  %88.03 إىلمث ارتفعت  2009
و ذلك الرتفاع حجم  2014سنة  %85.48و ذلك الرتفاع حجم املوجودات مث ارتفعت لتبلغ  2013

بسبب اخنفاض حجم الودائع و ارتفاع حجم املوجودات، أما  2015سنة  %84.01 إىلالودائع مث اخنفضت 
البنك أكثر عرضة  أنو هي نسبة مرتفعة جدا تدل على  %87.08املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

 ملخاطر تغريات أسعار الفائدة.

أن  للبنوك العمومية عينة الدراسة  بة املطلوبات احلساسة لسعر الفائدة على إمجايل املطلوباتتوضح نتائج نس
، بنك الفالحة والتنمية الريفية،  االحتياطصندوق الوطين للتوفري و ال قد سجل يف كل من أعلى متوسط حسايب

ونالحظ  ، ضة ملخاطر أسعار الفائدة ه البنوك أكثر عر ذوبنك  اخلارجي اجلزائري على التوايل  مما يدل على أن ه
خماطر  اخنفاضمما يدل على     %69.59أن أدىن متوسط حسايب قد سجل يف بنك التنمية احمللية حيث بلغ 

يعيق من حتقيق العوائد وما يعزز ذلك نالحظ أن هذا ميكن أن  أن هذا األمر إال  ، أسعار الفائدة يف هذا البنك
 ملوجودات  .البنك  حقق عائد خمفض على ا

المطلب الثالث: التحليل القياسي ألثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك التجارية 
 العمومية

بيانات متغريات الدراسة لبنوك عينة البنوك العمومية سنقوم بدراسة العالقة بني حتليل    بعد التطرق إىل      
وذلك باستخدام منوذج االحندار اخلطي املتعدد وذلك   2015-2006املتغريات املستقلة والتابعة خالل الفرتة 

 كما يلي:

 معادلة االنحدار العائد على الموجودات على المتغيرات المستقلة: -1

 اخلطي املتعدد ملعرفة أثر املتغريات املستقلة على املتغريات التابعة حتليل االحندارمت استخدام 
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 د:نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعد1-1
 R0Ait= a+b1Debtit +b2 Equity it+Eit 

 حيث:    

 ROAit   :يف البنوك التجارية العمومية   متثل نسبة العائد على املوجوداتi  للفرتةt 

    Debtit: يف البنوك التجارية العمومية  متثل نسبة االقرتاض على امجايل املوجوداتi  للفرتةt 

   Equityitللفرتة  التجارية العمومية  : متثل نسبة رأس املال املمتلك للبنوكt 

      a:   ثابت االحندار 

Eit       متثل اخلطأ العشوائي وميثل ذلك اجلزء من الرحبية الذي يتغري بشكل عشوائي نتيجة عوامل أخرى ال :
 يتضمنها النموذج.

 تقدير النماذج:  1-1-1

، منوذج اآلثار pooled modelقدير النماذج الثالثة اخلاصة ببيانات البانل ) النموذج التجميعيسنقوم أوال بت
مث بعد ذلك ، ( random effect modelاآلثار الفردية العشوائية  ، منوذج fixed effect model  )الفردية الثابتة

 .نفاضل بني هذه النماذج باستخدام االختبارات اإلحصائية املناسبة

ونقصد بذلك املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة ، : ثار فردية ثابتةآاختبار وجود -أ
أي معرفة فيما إذا كانت  البنوك تسلك سلوكا موحدا )هناك جتانس( فيما خي  احلد الثابت )احلد الثابت يفسر 

للقيام هبذه املفاضلة مت استخدام االختبار الذي حسب املوضوع الدراسة(  أم أن لكل بنك سلوكه اخلاص ، و 
يعتمد أيضا على اختبار فيشر   لذيا Redundant Fixed Effects Testsهو اختبار  9eviewsيوفره برنامج 

 0,000حيث بلغت   0,05نالحظ أن احتمالية االختبار  أقل من  1ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم 
الصفرية وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة ، أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية مما يعين رفض الفرضية 

 الثابتة مقارنة مع النموذج التجميعي.
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املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة،  وذلكاختبار وجود آثار فردية عشوائية:-ب
ومن خالل اجلدول . Breusch-Paganوهو اختبار  9eviewsذي يوفره برنامج وللقيام هبذه املفاضلة االختبار ال

مما  0,05من   أقل ومجيع اإلختبارات املماثلة  Breusch-Paganاحتمالية اختبار نالحظ أن  1املبني يف امللحق رقم 
مقارنة بنموذج ي النموذج العشوائ اآلثار الفردية العشوائية، أي النموذج األفضل هو وجود يعين قبول فرضية 

 التجميعي.
للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج

خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار  1املبني يف امللحق رقم  من خالل اجلدول ، Hausmanاختبار 
Hausman (0,001 أقل من )يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على  مما 0,05

 أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الثابثة هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام 
   ملناسبة لدراسة صالحيته .باالختبارات ا

 ومنه معادلة احندار العائد على املوجودات على املتغريات املستقلة
ROAit =- 0.373 +0.008 Debtit +0.10 Equityit 

  العائد على الموجودات( المتغير التابع )(: تحليل االنحدار الخطي المتعدد9-3الجدول رقم )
 مية في البنوك التجارية العمو 

معامالت  املتغريات املستقلة املتغري التابع
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
 التحديد 

%R
2 

 اختبارقيمة 
 فيشر

القيمة 
 االحتمالية
 لفيشر

العائد على 
 املوجودات

نسبة اإلقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,008 0,02 83,3 37,12 0,00 

نسبة رأس املال املمتلك 
 وجودات على إمجايل امل

0,10 0,00 

 (1)الملحق رقم   Eviews9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج 
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 تحليل النتائج: 1-2

 إجيايب بني نسبة االقرتاض على امجايل املوجوداتيوجد تأثري أنه  نالحظ (9-3من خالل اجلدول رقم )      
ؤدي إىل رفع العائد على تزيادة يف إمجايل الديون بوحدة واحدة سوعليه فإن أي  ونسبة العائد على املوجودات 

 0.05عند مستوى معنوية  0.02حيث بلغت القيمة االحتمالية وهذا التأثري معنوي  0.008املوجودات بـــــ 
 زيادة نصيب املوجودات من األرباح حتسني رحبية البنوك من خالل زيادة الديون تعمل على  يدل أن  وهذا.

 من الوفورات الضريبية اليت توفرها الديون. االستفادةمن خالل  وذلك

العائد على  على نسبة  تأثري إجيايبأيضا يظهر لنا أن نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات هلا         
دي إىل رفع نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات بوحدة واحدة يؤ  يف  رتفاعاال أن  املوجودات حيث

عند مستوى معنوية  0.00حيث بلغت القيمة االحتمالية وهذا التأثري معنوي  0.10ــــــ العائد على املوجودات بـــ
أي  ،متويل البنوك بواسطة حقوق امللكية يؤدي إىل ارتفاع معدل رحبية املوجودات عند هأنهذا يدل على ،  0.05
 لبنك.ملوجودات من األرباح اليت حيققها انصيب ا

Rالتفسريية للنموذج نالحظ أن معامل التحديدالقوة أما         
2

مما يعين أن املتغريات املستقلة  %83,3فقد بلغ 
 %83,3املوجودات تفسر  إمجايلاملال املمتلك على  املوجودات ونسبة رأس إمجايلاملمثلة يف نسبة االقرتاض على 

ملتغريات أخرى يرجع والباقي  .0.05عند مستوى معنوية ية عالمن تغريات العائد على املوجودات وهي نسبة 
 خارج النموذج.

من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار أن النموذج معنوي  الكلية للنموذج تبني  للمعنوية أما بالنسبة        
غري احلاصل يف أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري الت 0,05اليت كانت أقل من  (prob F-statistic)فيشر

 0,05 ستوى معنويةمل 0.00حيث بلغت القيمة االحتمالية  (ROA)املتغري التابع 

 :  المعايير القياسية -1-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
حيث  0,05أكرب من  Probنالحظ احتمالية االختبار 1رقم  من خالل  اجلدول املبني يف امللحق   LMاختبار 
 مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية. 0,67بلغت 
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 :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية  -ب
النتائج الذي أعطى Jarque-Bera للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار     

يتبني لنا أن  سلسلة  1هو يف الشكل البياين املوضح يف امللحق رقم  كمااإلختبار   هذا  من خالل نتائج التالية :
 .0,37حيث بلغت  0,05اكرب من ( probabilityالبواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية )

 من خالل سبق نستنتج مايلي:

نسب على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس ب االقرتاضاهليكل املايل املقاس بنسبة  تأثري معنوي بني يوجد -
 الرحبية املقاسة بنسبة العائد على املوجودات.

تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء املايل يوجد -
 .قاس بنسبة العائد على املوجوداتاملقاس بنسب الرحبية امل

 العائد على حقوق الملكية على المتغيرات المستقلة:انحدار نسبة معادلة  -2

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:2-1

ROEit= ait+b1 Debtit+b2Equityit+Eit 

ROEitالعمومية : نسبة العائد على حقوق امللكية للبنوك i   للفرتةt. 

Debtit:  العمومية املوجودات للبنوك إمجايلمتثل نسبة االقرتاض على  i  للفرتةt. 

Equityit: العمومية  متثل نسبة رأس املال املمتلك للبنوك i  للفرتةt. 

ait  االحندار.: ثابت 

Eit: ة عوامل أخرى ال يتضمنها متثل اخلطأ العشوائي وميثل ذلك اجلزء من الرحبية الذي يتغري بشكل عشوائي نتيج
 النموذج.
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 تقدير النماذج:  2-1-1

سنقوم أوال باختبار وجود اآلثار الفردية أي املفاضلة بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة والعشوائية مع النموذج 
 ة. التجميعي، مث بعد ذلك نفاضل بني منوذج اآلثار الفردية الثابتة مع منوذج اآلثار الفردية العشوائي

اضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة، مت استخدام للمف اختبار وجود أثار فردية ثابتة:-أ
من خالل  اجلدول املبني  Redundant Fixed Effects Testsوهو اختبار  9eviews االختبار الذي يوفره برنامج

ا يعين مم0,00  االحتماليةحيث بلغت القيمة   0,05من احتمالية االختبار أقل نالحظ أن  2يف امللحق رقم 
رفض الفرضية الصفرية اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي 

 .النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعي

املفاضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة،  لكوذ اختبار وجود آثار فردية عشوائية:-ب
ومن خالل اجلدول  .Breusch-Paganوهو اختبار  eviewsوللقيام هبذه املفاضلة االختبار الذي يوفره برنامج 

  0,05 من أقل ومجيع اإلختبارات املماثلة  Breusch-Paganاحتمالية اختبار نالحظ أن  6املبني يف امللحق رقم 
النموذج  اآلثار الفردية العشوائية، أي النموذج األفضل هو وجود مما يعين قبول فرضية 0,0 0حيث بلغت 
 التجميعي.مقارنة بنموذج العشوائي 

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج
 Hausmanنالحظ أن احتمالية اختبار  2املبني يف امللحق رقم  ن خالل اجلدول م ،Hausmanاختبار 

مما يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار  0,05( أقل من 0,004)
 الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

ثابث هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام هبذا يتبني أن منوذج األثر ال
 باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته

 ومنه معادلة احندار العائد على حقوق امللكية على املتغريات املستقلة.              

ROEit= 3,526+0,127Debtit-0,242 Equityit 
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في البنوك  المتغير التابع: العائد على حقوق الملكية( (تحليل االنحدار الخطي(: 10-3الجدول رقم )
 التجارية العمومية

معامالت  املتغريات املستقلة املتغري التابع
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
 التحديد 

%R
2 

قيمة اختبار 
 فيشر

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

العائد على 
 حقوق امللكية

اض على نسبة اإلقرت 
 إمجايل املوجودات

0,127 0,012 53,92 8,69 0,000 

نسبة رأس املال املمتلك 
 على إمجايل املوجودات 

-0,242 0,18 

 (2)الملحق رقم  Eviews9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج 

 : تحليل النتائج2-2

بني نسبة االقرتاض على امجايل املوجودات ونسبة إجيايب يوجد  تأثري ( نالحظ أنه 10-3من خالل اجلدول رقم )
ملستوى  0.012حيث بلغت القيمة االحتمالية وهذا التأثري ذو داللة إحصائية  حقوق امللكية، العائد على 
 حقوق امللكية من األرباح.نصيب وهذا يدل على أن التمويل بواسطة الديون يزيد من  ، 0.05معنوية 

بني نسبة رأس املال معنوي يري  و أنه يوجد تأثري سليب يف اجلدول أعاله  تائج املتوصلأيضا نالحظ من الن 
ملستوى  0.18املمتلك على امجايل املوجودات ونسبة العائد على حقوق امللكية حيث بلغت القيمة اإلحصائية 

من  نصيبهعمل على زيادة ياليف البنوك العمومية رأس املال املمتلك مما يدل أن التمويل بواسطة  0.05معنوية 
 .األرباح 

وهي   تدل على قوة  %53,92التفسريية للنموذج نالحظ أن معامل التحديد قد بلغلقوة لبالنسبة أما    
من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف  %53,92تفسريية معتربة للنموذج  أي 
 ه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها.النموذج والباقي ميكن عزو 
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  احملسوبة Fقيمة  ومقبولة حيث بلغت  يدة بالنسبة للمعنوية الكلية للنموذج نالحظ أن معادلة االحندار ج 
أي  .0.05 عند مستوى معنوية  0.000وهي ذات داللة إحصائية حيث بلغت القيمة االحتمالية  8,69

 وذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع .ميكن االعتماد على النم

 :  المعايير القياسية2-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي -أ 
مما  0,05 من أكرب Probنالحظ احتمالية االختبار  2، فمن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم  LMاختبار 

 يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية.

 للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار اختبار طبيعية األخطاء العشوائية -ب
Jarque-Bera  لنا أن  سلسلة  يتبني 2 خالل نتائج اختباركما هو موضح يف الشكل البياين يف امللحق رقم

 .0,05كرب من أ (probability)مستوى املعنوية  نالبواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك أل
 من خالل ماسبق  نستنتج مايلي: 

على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس بنسب  االقرتاضتأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة  يوجد -
 العائد على حقوق امللكية .الرحبية املقاسة بنسبة 

معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء املايل  تأثري ال يوجد- 
 املقاس بنسب الرحبية  املقاسة بنسبة العائد على حقوق امللكية.

 وبناءا على النتائج السابقة:

وجود تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة اإلقتراض على  نقبل الفرضية األولى التي تنص على -
 واألداء المالي المقاس بنسب الربحية . إجمالي الموحودات 

نقبل الفرضية الثانية التي تنص على وجود تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة رأس المال 
 مقاس بنسب الربحية. الممتلك على إجمالي الموجودات و األداء المالي ال
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 معادلة االنحدار نسبة القروض على اجمالي الموجودات على المتغيرات المستقلة: -3

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:3-1

RCRit= ait+ b1 Debt it+ b2Equityit+Eit 

 

 حيث:

RCRit:  العمومية املوجودات للبنوك إمجايلنسبة القروض على i  للفرتةt. 

Debtit:  العمومية  املوجودات للبنوك  إمجايلمتثل نسبة االقرتاض علىi  للفرتةt. 

Equityit: العمومية املوجودات للبنوك إمجايلعلى   متثل نسبة رأس املال املمتلك i  للفرتةt. 

ait :  االحندار.ثابت 

Eit : متثل اخلطأ العشوائي 

 تقدير النماذج:  -3-1-1

اضلة بني النموذج التجميعي مع منوذج اآلثار الفردية الثابتة، مت استخدام للمف بتة:ختبار وجود أثار فردية ثاإ-أ
احتمالية نالحظ أن  3من خالل  اجلدول املبني يف امللحق رقم Redundant Fixed Effects Testsاالختبار 

اليت تن   ية الصفر  ا يعين رفض الفرضية مم0,014حيث بلغت القيمة اإلحتمالية    0,05االختبار أقل من 
على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردية 

 .الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعي

بني النموذج التجميعي مع نفاضل  Breusch-Paganاختبار من خالل  وجود آثار فردية عشوائية: ختبارا-ب
-Breuschاحتمالية اختبار نالحظ أن  3ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم . ثار الفردية الثابتةمنوذج اآل

Pagan  مما يعين قبول فرضية وجود اآلثار 0,0035حيث بلغت    0,05من  أقل املماثلة  االختباراتومجيع
 ذج التجميعي.الفردية العشوائية، أي النموذج األفضل هو  النموذج العشوائي مقارنة بنمو 
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للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: المفاضلة -ج
Hausman (0,98 ) اختبارالحظ أن احتمالية 3من خالل اجلدول  املبني يف امللحق رقم ، Hausmanختبار إ

هو املالئم تن  على أن منوذج اآلثار الفردية العشوائية مما يعين  قبول  الفرضية  العدم اليت  0,05أكرب من 
   ل، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته .للتحلي

  ومنه معادلة احندار نسبة القروض على امجايل املوجودات على املتغريات املستقلة. .
RCRit=40,5 +0 ,3 3 Debtit 0,284- Equityit 

 إجمالي( تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: نسبة القروض على 11-3الجدول رقم )

 في البنوك التجارية العمومية الموجودات(

معامالت  املتغريات املستقلة املتغري التابع
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
 التحديد 

%R2 

قيمة اختبار 
 فيشر

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

نسبة القروض 
على إمجايل 

 املوجودات

نسبة االقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,330 0,02 13,2 4,353 0,017 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

-0,284 0,37 

 (3)الملحق رقم   Eviews9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 تحليل النتائج:  -3-2

على إمجايل املوجودات  االقرتاض نسبة معنوي بنييوجد تأثري ( نالحظ أنه 11-3من خالل اجلدول رقم )      
 وهذا يدل  0.05ملستوى معنوية  0.02حيث بلغت القيمة االحتمالية ، املوجودات إمجايلالقروض على  ونسبة

كلما زادت الديون زادت أي     ك العموميةيف البنو   االئتمانأن التمويل عن طريق الديون يعمل على رفع خماطر 
األموال اليت مصدرها الديون يتم توظيفها مباشرة يف عملية منح القروض ويكون ذلك مبعىن أن ،القروض املمنوحة
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متويل يف الوطين على التمويل من طرف البنوك العمومية  االقتصاد اعتماديرجع ذلك إىل  .حسب طلبات القروض
 . ملهمة املشاريع التنموية ا

بني نسبة يوجد تأثري معنوي  ال أنه أعاله  أيضا من خالل  النتائج املتوصل إليها كما هي موضحة يف اجلدول 
رأس املال املمتلك على امجايل املوجودات ونسبة القروض على امجايل املوجودات حيث بلغت القيمة االحتمالية 

 خماطر اإلئتمانيعمل على إرتفاع  سطة حقوق امللكية ال مما يعين أن التمويل بوا 0,05 ملستوى معنوية 0,37
  . األموال ال مينحها يف شكل قروض  للعمالء هذه  أي

وهي   تدل على قوة تفسريية ضعيفة  % 13,2قيمة معامل التحديد أما القوة التفسريية للنموذج نالحظ أن 
ره املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفس %13,2للنموذج  أي أن 

 .والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها أو متغريات أخرى مل تدرج يف النموذج
عند مستوى معنوية  0.017والقيمة االحتمالية  4,35بلغت  Fأما املعنوية الكلية للنموذج نالحظ أن قيمة  

يتبني لنا  0,05اليت كانت أقل من  (prob F-statistic)مستوى املعنوية الختبار فيشر ةمن خالل قيم،  0.05
  .املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع 

 : المعايير القياسية3-3

باط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام : من اجل اختبار وجود االرتاختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
أكرب  Probنالحظ احتمالية االختبار  3من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول املبني يف امللحق رقم ، LMاختبار 
 مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  0,05من 

 تحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار لل:اختبار طبيعية األخطاء العشوائية-ب
Jarque-Bera ( يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع 3من خالل نتائج  املوضحة يف الشكل البياين يف امللحق رقم)

 .0,05من  أكرب  (probability)ن مستوى املعنوية ألالتوزيع الطبيعي وذلك 

 مايلي:من خالل ماسبق نستنتج 

اهليكل املايل املقاس بنسبة االقرتاض على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس بنسب تأثري معنوي بني  يوجد -
 ؛خماطر االئتمان املقاسة بنسبة القروض على إمجايل املوجودات
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املوجودات و األداء املايل تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك  على إمجايل ال يوجد  -
 .املقاس بنسب خماطر االئتمان املقاسة بنسبة القروض على إمجايل املوجودات

 الموجودات على المتغيرات المستقلة. إجماليعلى  النقدية  واألرصدةمعادلة االنحدار نسبة النقد -4

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:-4-1

RLRit= ait+b1Debtit+b2Equityit+Eit  

 حيث:

RLRit:  العمومية التجارية  املوجودات للبنوك إمجايلنسبة النقد واألرصدة النقدية على i  للفرتةt. 

Debtit:  العمومية  املوجودات للبنوك إمجايلمتثل نسبة االقرتاض على i  للفرتةt. 

Equityit: التجارية العمومية  للبنوك على امجايل املوجودات  متثل نسبة رأس املال املمتلك  i  للفرتةt. 

ait  : االحندار.ثابت 

Eit : متثل اخلطأ العشوائي.  

    تقدير النماذج:  -4-1-1

كما هو موضح  يف Redundant Fixed Effects Tests ختبارامن خالل  ،ثار فردية ثابتةآختبار وجود إ-أ
ا مم0,00  االحتماليةحيث بلغت القيمة   0,05قل من احتمالية االختبار أنالحظ أن 4 رقماجلدول بامللحق  
اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي العدم  يعين رفض الفرضية 

 .هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعياملالئم  النموذج 

بني النموذج التجميعي مع نفاضل  Breusch-Pagan ختبارامن خالل  :اختبار وجود آثار فردية عشوائية-ب
-Breuschاحتمالية اختبار نالحظ أن  4ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم منوذج اآلثار الفردية الثابتة. 

Pagan أن احتمالية اختبار  نالحظBreusch-Pagan  بول مما يعين ق 0,05ومجيع االختبار املماثلة  أقل  من
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منوذج اآلثار الفردية العشوائية مقارنة بالنموذج  فرضية وجود اآلثار الفردية العشوائية ، أي النموذج األفضل هو
 . التجميعي

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج
Hausman (0,03 ) اختبارنالحظ أن احتمالية 4بني يف امللحق رقم من خالل اجلدول  امل ،Hausman اختبار
مما يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار الفردية  0,05أقل من 

 الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

ملالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل القيام هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الثابثة هو النموذج ا
 .باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته 

 ومنه معادلة احندار نسبة النقد واألرصدة النقدية على امجايل املوجودات على املتغريات املستقلة.

 RLRit= 9 ,855+0 ,136 Debteit-0 ,430Equityit 

تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: نسبة النقد واألرصدة النقدية (: 12-3جدول رقم )ال
 في البنوك العمومية الموجودات( إجماليعلى 

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
  االحتمالية

معامل 
 التحديد 
%R

2      

 اختبارقيمة 
 فيشر 

القيمة 
 االحتمالية
 لفيشر

بة النقد واألرصدة نس
النقدية لدى البنك 
على إمجايل 

 املوجودات

على  االقرتاضنسبة 
 إمجايل املوجودات

0 ,136 0,02 62,6 12,448 0,00 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

-0,430 0,03 

 (4) الملحق رقم  Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 تحليل النتائج: -4-2
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بني نسبة االقرتاض على امجايل  املوجودات يوجد تأثري معنوي نالحظ أنه ( 12-3من خالل اجلدول رقم )      
ملستوى معنوية  0.02 االحتماليةونسبة النقد واألرصدة النقدية على إمجايل املوجودات حيث بلغت القيمة 

بزيادة النقد و األرصدة النقدية لدى  السيولةالديون يعمل على زيادة لى ع االعتماد زيادة يفالمما يعين أن  .0.05
وهذا ما يفسر أن البنوك العمومية حتتفظ جبزء من األموال الديون يف شكل  اخنفاض خماطر السيولة وبالتايلنك الب

 ئها. أرصدة نقدية ملواجهة السحوبات املفاجئة للودائع و اجلزء األخر متنحه  يف شكل قروض لعمال

معنوي بني نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات  سليب و نالحظ من خالل اجلدول أعاله يوجد تأثري
 و، 0,03االحتماليةونسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات حيث بلغت القيمة 

  ،خيفض من خماطر السيولة يف البنوك العمومية ال . مما يعين التمويل بواسطة حقوق امللكية 0.05ملستوى معنوية 
تستخدمه البنوك  أي عند زيادة رأس املال املمتلك تنخفض نسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنوك أي ال

 .وتستخدمه يف أنشطتها البنكية األخرى كزيادة يف عدد فروعها  السيولة  العمومية  يف زيادة

وهي   تدل على قوة  % 62,6بلغت قيمة معامل التحديد  تفسريية للنموذج نالحظ أنأما بالنسبة للقوة ال      
من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف  %62تفسريية متوسطة للنموذج  أي أن 

 .النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها

 Fالكلية للنموذج نالحظ أن معادلة االحندار جيدة حيث بلغت قيمة  اإلحصائيةأما بالنسبة للمعنوية       
من خالل قيمة مستوى املعنوية  .0.05عند مستوى معنوية  00,0 والقيمة االحتمالية  44, 12 احملسوبة

ة الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد يتبني لنا املعنوي 0,05اليت كانت أقل من  (prob F-statistic)الختبار فيشر
 يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع. على النموذج

 المعايير القياسية:  4-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
 Prob(نالحظ احتمالية االختبار 4ول املبني يف امللحق رقم)من خالل النتائج  املوضحة يف اجلد،  LMاختبار 

 .مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  0,05أكرب من 

 اختبار طبيعية األخطاء العشوائية -ب
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نتائج إختبار من خالل  Jarque-Bera للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار 
(يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك 4املوضحة يف الشكل البياين املوضحة يف امللحق رقم )

 0,05كرب من أ (probability)الن مستوى املعنوية 
 مايلي:  ومن خالل ماسبق نستنتج

إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس  على االقرتاضتأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة يوجد  -
 ؛بنسب خماطر السيولة  املقاسة بنسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات

رأس املال املمتلك  على إمجايل املوجودات و األداء املايل  تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة يوجد  -
 السيولة  املقاسة بنسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات. املقاس بنسب خماطر

المتغيرات  المطلوبات على على إجماليالفائدة  الحساسة لسعرلمطلوبات معادلة االنحدار نسبة ا-5
 المستقلة.

 :نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد5-1
IRRit= ait+b1Debtit+b2Equityit+Eit 

 حيث:

IRRit:  العمومية للبنوك املطلوبات إمجايلعلى املطلوبات احلساسة لسعر الفائدة  نسبة i  للفرتةt. 

Debtit :العمومية  متثل نسبة االقرتاض على امجايل املوجودات للبنوك i  للفرتةt. 

Equityit: وميةالعم على امجايل املوجودات للبنوك  متثل نسبة رأس املال املمتلك i  للفرتةt. 

ait :  االحندار.ثابت 

Eit : متثل اخلطأ العشوائي 

 تقدير النماذج:     -5-1-1

كما هو موضح  يف  Redundant Fixed Effects Testsاختبار من خالل  ثار فردية ثابتة:آختبار وجود إ-أ
ا مم 0,00 االحتماليةقيمة حيث بلغت ال  0,05احتمالية االختبار أقل من نالحظ أن  5اجلدول بامللحق  رقم 
اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي العدم  يعين رفض الفرضية 

 .هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعياملالئم  النموذج 
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نفاضل بني النموذج التجميعي مع  Breusch-Pagan اختبارخالل من  وجود آثار فردية عشوائية: ختبارا-ب
-Breuschنالحظ أن احتمالية اختبار  5منوذج اآلثار الفردية الثابتة. ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم 

Pagan  مما يعين قبول فرضية وجود اآلثار الفردية العشوائية ، أي  0,05ومجيع االختبار املماثلة  أقل  من
 . منوذج اآلثار الفردية العشوائية مقارنة بالنموذج التجميعي النموذج األفضل هو

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج
 Hausmanنالحظ أن احتمالية اختبار   5من خالل اجلدول  املبني يف امللحق رقم، Hausmanاختبار 

مما يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار  0,05( أقل من 0,001)
 الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

مل القيام هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الثابثة هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونك
 باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته.

 على املتغريات املستقلة. إمجايل املطلوباتعلى احلساسة  نسبة املطلوباتومنه معادلة احندار        

IRRit =2.27+ Debtit – 2.62 Equityit 

 

ساسة على (: تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: نسبة الخصوم الح13-3جدول رقم )
 في البنوك التجارية العمومية الموجودات( إجمالي

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية 

معامل 
 التحديد 
%R

2      

قيمة اختبار 
 فيشر 

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

طلوبات نسبة امل
احلساسة على إمجايل 

  املطلوبات

 نسبة االقرتاض على
 إمجايل املوجودات

1 0,00 100 3,88 0,000 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

-2,62 0,04 

 (5) الملحق رقم  Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج
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 تحليل النتائج:5-2

على  االقرتاضبني نسبة  ة إحصائية دالليوجد تأثري إجيايب  ذو ( نالحظ أنه 13-3من خالل اجلدول رقم )
 0.00حيث بلغت القيمة االحتمالية  املطلوبات احلساسة على إمجايل املطلوبات  نسبة  إمجايل املوجودات و
 التعرض  احتماالتيزيد من  أن عند زيادة التمويل بواسطة الديون على وهذا يدل،  0.05ملستوى معنوية 

 .ر الفائدة االيت تتأثر مبخاطر تغريات أسع الودائع    الرتفاع  خاطر أسعار الفائدةمل

احلساسة على  نسبة املطلوباتنسبة رأس املال املمتلك و بني يوجد تأثري سليب معنوي أيضا نالحظ أنه       
وهذا يدل أن التمويل عن طريق  0.05ملستوى معنوية  0.04حيث بلغت القيمة االحتمالية  ،املطلوبات إمجايل 
 .يعمل على خفض احتمال التعرض إىل خماطر ارتفاع أسعار الفائدة خلاصة  ااألموال 

مما يدل أن املتغريات املستقلة تؤثر  %100بالنسبة للقوة التفسريية للنموذج بلغت قيمة معامل التحديد أما   
كاملة للنموذج    وهي   تدل على قوة تفسريية،  املطلوبات احلساسة على إمجايل نسبة املطلوبات على  %100بنسبة 
 من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج . %100أي أن 

أي ميكن االعتماد على النموذج يف معنوي  نموذج ال أن هذا  يتبني لنا معنوية اإلحصائية الكلية للنموذجللأما بالنسبة  

حيث بلغت 0,05اليت كانت أقل من  من خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر  بعاملتغري التا تفسري التغري احلاصل يف
0.00 . 

 ومن خالل ماسبق نستنتج مايلي: 

تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة االقرتاض على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس يوجد  -
 املطلوبات احلساسة لسعر الفائدة على إمجايل املطلوبات  .بنسب خماطر  أسعار الفائدة املقاسة بنسبة 

رأس املال املمتلك  على إمجايل املوجودات و األداء املايل  تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة يوجد -
 طلوبات  .املقاس بنسب خماطر  أسعار الفائدة   املقاسة بنسبة املطلوبات احلساسة لسعر الفائدة على إمجايل امل

 المعايير القياسية:5-3
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جل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام أ: من اختبار مشكلة االرتباط الذاتي -أ
أكرب من  Probنالحظ احتمالية االختبار  5من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يف امللحق رقم ،  LMاختبار 
 انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية . مما يعين قبول فرضية 0,05

 للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار : ختبار طبيعية األخطاء العشوائيةا -ب
Jarque-Bera  يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع  5من خالل نتائج  املوضحة يف الشكل البياين يف امللحق رقم

 .0,05كرب من أ (probability)يع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية التوز 

 وبناءا على النتائج السابقة :

يوجد تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة اإلقتراض على إجمالي الموجودات واألداء المالي  -
 المقاس بنسب قياس المخاطر المصرفية 

لمقاس بنسبة رأس المال الممتلك على إجمالي الموجودات و يوجد تأثير معنوي بين الهيكل المالي ا -
 . قياس المخاطر المصرفيةاألداء المالي المقاس بنسب 
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 الخاصةالتجارية  المبحث الثالث: دراسة أثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك 

 اخلاصة.التجارية  يف البنوك داء املايل معرفة أثر اهليكل املايل على األ سنحاول املبحثيف هذا        

 في البنوك الخاصة  المطلب األول: تحليل نسب الهيكل المالي

 على إجمالي الموجودات:  االقتراضنسبة -1

 الخاصةالتجارية  (: نسبة االقتراض على إجمالي الموجودات في البنوك 14-3الجدول رقم )

 الخاصة  عينة الدراسة  المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك  

البنوك اخلاصة  يفاملوجودات ( الذي يوضح نسبة االقرتاض على إمجايل 14-3من خالل اجلدول رقم )      
 تباين يف هذه النسبة من بنك إىل آخر: نالحظ 

سنة  %57.9( حيث بلغت %71.33- %53.09النسبة ما بني )فقد تراوحت هذه  بنك العربففي     
وهذا االرتفاع راجع إىل زيادة حجم الديون بنسبة  2008سنة  %67.95 بلغت  مث ارتفعت إىل أن 2006

وذلك الخنفاض حجم الديون  2010سنة  %53.09إال أهنا اخنفضت إىل  ، أكرب من ارتفاع حجم املوجودات
بسبب ارتفاع حجم  2013سنة  %68.14إىل بلغت  االرتفاع تدرجييا إىل أن والودائع مث أخذت النسبة يف

 %71.33مث ارتفعت إىل  2014سنة  %66.43مث اخنفضت إىل  ،الديون بالريم من ارتفاع حجم املوجودات

 السنوات

 

 البنوك

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي

المتوسط 
 العام

Arab 

57,9 64,93 67,95 / 53,09 58,68 64,78 68,14 66,43 71,33 

63,69  

AGB 
70,63 78,19 54 54 67,21 66,77 72, 12 75,17 76,81 77,39 

69,40  

SG 
73,14 72,98 74,91 74,91 74,52 79,1 79,69 81,83 81,38 79,73 

77,09  

Howsing 
41,43 50,95 38,76 38,76 44,65 42,53 44,54 48,87 45,63 38,67 

43,11  

BNP  
PARIBAS 

51,37 58,36 65,35 65,35 73,55 76,91 75,5 82,28 81,06 78,04 

71,70  

NATIXISE 
87,14 82,75 63,88 63,88 65,32 68,45 71,51 / 82,01 79,61 

73,91  

 66,48 
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ع النسبة وهذا يفسر أن البنك توسع يف تلقي الودائع مما أدى إىل رفهذه  بلغت إليه وهي أعلى قيمة  2015سنة 
 .%63.69هذه النسبة إىل هذا املستوى، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

سنة  %70.63( حيث بلغت %78.19-%54فقد تراوحت هذه النسبة ما بني ) بنك الخليجأما     
 أعلى مستوى بلغته هذه النسبة خالل سنوات الدراسة   وهو 2007سنة  %78.19مث ارتفعت إىل  2006
 %54إال أهنا اخنفضت إىل  ،بواسطة السندات املطروحةحجم الودائع والديون  بارتفاعجم الديون الرتفاع ح

بلغت وذلك الخنفاض حجم الديون وارتفاع حجم املوجودات مث أخذت هذه النسبة يف االرتفاع تدرجييا إىل أن 
يعين أن البنك رفع من وذلك الرتفاع حجم الديون قياسا بإمجايل املوجودات مما  2015سنة  %77.39إىل 

 .%69.40حجم ديونه يف السنوات األخرية من الدراسة، أما املتوسط احلسايب فقد بلغ 

( حيث بلغت %81.83-%72.98فقد تراوحت  هذه النسبة ما بني )جنرال بنك سوسيتي أما      
بة وذلك الرتفاع حجم املوجودات بنس 2007سنة   %72.98مث اخنفضت إىل  2006سنة  73.14%

 2013سنة  %81.83مث ارتفعت هذه النسبة بشكل متذبذب إىل أن بلغت ، أكرب من ارتفاع حجم الديون 
على  باالعتمادو هذا راجع لسياسة البنك التمويلية  ،قياسا بإمجايل املوجوداتوذلك الرتفاع حجم الديون 

الديون و ارتفاع حجم  اخنفاض بسبب 2015سنة  %79.73إىل  اخنفضتإال أهنا  استثماراتهالديون يف متويل 
 . %77.09املوجودات. أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

( حيث بلغت %50.95 - %38.67فقد تراوحت هذه النسبة ) بنك اإلسكان و التجارةأما     
حجم الديون قياسا بإمجايل  الرتفاعو ذلك  2007سنة  %50،95إىل  ارتفعتمث  2006سنة  41،43%
حجم  اخنفاضو ذلك نتيجة  2009سنة  %35،14كبريا لتبلغ   اخنفاضاهذه النسبة  اخنفضتجودات مث املو 
إىل  ارتفعتإال أهنا  ،الودائع و الديون املطروحة يف شكل سندات و ارتفاع حجم املوجودات من  ديون

ذت هذه النسبة مث أخ ،نتيجة ارتفاع حجم الودائع بالريم من ارتفاع حجم املوجودات 2010سنة  44،65%
إىل  اخنفضتحيث  االرتفاعو مل يستمر هذا  2013سنة  %48،87إىل أن بلغت  االخنفاضو  االرتفاعيف 

حجم املوجودات بنسبة أكرب من ارتفاع حجم الديون، أما املتوسط  الرتفاعنتيجة  2015سنة  38،67%
 .%43،11احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

 %51.37و ارتفاع هذه النسبة من سنة إىل سنة أخرى حيث بلغت  فاضاخننالحظ  باريس BNPبنك أما  
 الرتفاعنتيجة  االرتفاعو هذا  ،2009سنة  %74.6لتبلغ  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف  2006سنة 
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 االخنفاضإال أن هذه النسبة أخذت يف  ، حجم الديون خاصة حجم الودائع بالريم من ارتفاع حجم املوجودات
 الرتفاعإليها هذه النسبة و ذلك بلغت و هي أعلى قيمة  2013سنة  %82،28إىل أن بلغت  اعاالرتفو 

و ذلك  2015سنة  %78،04هذه النسبة لتصل إىل  اخنفضتمث ، حجم الديون قياسا بإمجايل املوجودات 
 .  %71.78حجم الديون قياسا بإمجايل املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  الخنفاض

سنة  %87.14 هذه النسبة من سنة إىل أخرى حيث بلغت اخنفاضنالحظ ارتفاع و  بنك ناتكسيسأما      
إليها هذه النسبة خالل فرتة الدراسة مث أخذت هذه النسبة مستوى بلغت إليه هذه النسبة و هي أعلى  2006

ات بالريم من ارتفاع حجم الديون حجم املوجود الرتفاع 2008سنة  %63.88تنخفض تدرجييا إىل أن بلغت 
و ذلك نتيجة ارتفاع حجم الديون  2014سنة  %82.01تدرجييا لتصل إىل  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف 

 2015سنة  %79،61إىل  مث اخنفضت  ، استثمارات هذا البنكمبا فيها حجم الودائع بالريم من ارتفاع 
حجم املوجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة  الرتفاعضا حجم الديون خاصة حجم الودائع و أي الخنفاض
 . %73،91فقد بلغ 

نتائج هذه النسبة يف البنوك اخلاصة عينة الدراسة  جند بنك سوسيت جنرال ، بنك ناتكسيس وبنك  وعند تفح 
BNP  سط حسايب باريس يف مقدمة البنوك اخلاصة  مقارنة بالبنوك األخرى إذ حققت هذه البنوك  أعلى متو

هلذه النسبة ، مما يدل أن  هذه البنوك تعتمد  على الديون يف متويل أصوهلا  بنسبة أكرب مقارنة البنوك األخرى 
 .% 66.48عينة الدراسة.أما املتوسط العام لنتائج هذه النسبة  يف البنوك اخلاصة  عينة الدراسة فقد بلغ

البنك على أمواله  اعتمادو هي نسبة تقيس مدى  :نسبة رأس المال الممتلك على إجمالي الموجودات -2
 اخلاصة.
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 ( : نسبة رأس المال الممتلك على إجمالي الموجودات في البنوك التجارية الخاصة15–3الجدول رقم )
 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

Arab 

9,08 11,89 15,47 / 39,45 30,8 30,26 26,31 28,02 23,47 

23,86  

AGB 
29,36 21,81 14,97 25 21,62 17,92 14,91 13,63 11,52 12,94 

18,36  

SG 
5,53 5,25 7,21 13,23 13,8 14,57 13,39 10,5 11,24 13 

10,77  

Howsing 
31,93 28,83 31,6 53,32 42,24 37,09 29,5 29,16 27,67 23,79 

33,51  

BNP  
PARIBAS 

8,84 9,5 8,59 10,83 10,71 12,02 10,99 9 8,6 9,54 

9,86  

NATIXIS
E 

11,07 15,29 14,08 21,76 22,32 19,98 17,83 / 12,71 14,31 

16,59  

 18,82 

 عينة الدراسة   الخاصةالمصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك 

( الذي يوضح نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات يف البنوك 15 – 3اجلدول ) من خالل      
 التجارية اخلاصة نالحظ تباين هذه النسبة من بنك إىل آخر.

سنة   %9.08( حيث بلغت  %39.45 -  %9.08فقد تراوحت هذه النسبة ) بنك العربففي      
حقوق امللكية  الرتفاعو ذلك  2011سنة  %39.45أن بلغت إىل  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف  2006

إىل  االخنفاضمث أخذت هذه النسبة يف ،  احملتجزة و األرباح االحتياطاترتفاع القياسا بإمجايل املوجودات نتيجة 
 ، حقوق امللكية و ارتفاع حجم املوجودات اخنفاضنتيجة  االخنفاضو هذا  2013سنة  %26.31بلغت  أن 

 اخنفضت، مث حجم املوجودات اخنفاضحقوق امللكية و  الرتفاع 2014سنة  %28،02إىل  ارتفعتإال أهنا 
، أما املتوسط  و ارتفاع حجم املوجوداتواألرباح احملتجزة   االحتياطات الخنفاض  2015سنة  %23،47إىل 

 . %23.86احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك بلغ 

 %29،36( حيث بلغت %29.36 - %11.52ذه النسبة مابني )فقد تراوحت ه بنك الخليجأما      
حجم املوجودات بنسبة أكرب من  الرتفاعو ذلك ،  2008سنة  %14.97إىل  اخنفضتمث  2006سنة 

و األرباح  االحتياطات ارتفاعبحقوق امللكية  الرتفاع 2009سنة  %25إىل  ارتفعتارتفاع حقوق امللكية مث 
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 اخنفاضو ذلك نتيجة  2014سنة  %11.52إىل أن بلغت   االخنفاضسبة يف مث أخذت هذه الن ، احملتجزة
حقوق امللكية  الرتفاعو ذلك  2015سنة  %12.94إىل  ارتفعتمث  ،حقوق امللكية و ارتفاع حجم املوجودات
 بنسبة أكرب من ارتفاع حجم املوجودات.

( حيث بلغت %14.57 -%5.25جنرال فقد تراوحت هذه النسبة ما بني )  بنك سوسيتيأما      
حجم  الرتفاعو ذلك  2007سنة  %5،25إىل  بشكل طفيف  اخنفضتمث  2006سنة  5.53%

مث أخذت هذه النسبة ترتفع تدرجييا أدت إىل خفض هذه النسبة، حقوق امللكية  ارتفاعاملوجودات بنسبة أكرب من 
حقوق  الرتفاعبة و ذلك نتيجة إليها هذه النس بلغت و هي أعلى قيمة  2011سنة  %14.57إىل أن بلغت 

حجم  الرتفاعو ذلك  2013سنة  %10.5إىل  اخنفضتامللكية بالريم من ارتفاع حجم املوجودات إال أهنا 
و  االحتياطاتحقوق امللكية بزيادة  الرتفاع 2015سنة  %13لتبلغ  ارتفعتإال أهنا ، موجودات هذا البنك 

 . %10.77وجودات، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ األرباح احملتجزة بالريم من ارتفاع حجم امل

(حيث بلغت %53.32 -%27.67فقد تراوحت هذه النسبة مابني)  بنك اإلسكان و التجارةأما       
حجم املوجودات بالريم من زيادة  الرتفاع 2007سنة  %28.83إىل  اخنفضتمث  2006سنة  31.99%

 و هي أعلى قيمة  2009سنة  %53.32إىل أن بلغت  االرتفاعسبة يف مث أخذت هذه الن، حقوق امللكية
و هذا  راجع لسياسة البنك  حقوق امللكية قياسا بإمجايل املوجودات الرتفاعو ذلك  ،هذه النسبة ا إليهبلغت 
السنة  خال ل هذهو األرباح احملتجزة إىل هذا املستوى أدت إىل رفع حقوق ملكية  االحتياطاتبرفع  انتهجهااليت 
حقوق قياسا بإمجايل  الخنفاض 2014سنة  %27.67إىل أن بلغت  االخنفاضإال أن هذه النسبة أخذت يف  ،

، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغ  2015سنة  %28.79إىل  ارتفعتاملوجودات مث 
33.51% . 

( حيث بلغت  %12.02 -  %8.59فقد تراوحت هذه النسبة مابني )  باريس BNPبنك أما      
حقوق امللكية بالريم من ارتفاع حجم  الرتفاع 2007سنة  %9.5إىل  ارتفعتمث  2006سنة  8.84%

 أن بلغت  إىلبشكل متذبذب  االرتفاعت هذه النسبة يف ذمث أخ سنة  %8،59إىل  اخنفضتاملوجودات مث 
حجم  الرتفاع االخنفاضمث أخذت يف مستوى بلغت إليه هذه النسبة أعلى  و هو 2011سنة  12،02%

 2015سنة  %9.54إىل  ارتفعتمث  2014سنة  %8،6حقوق امللكية إىل أن بلغت  اخنفاضاملوجودات و 
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، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد يف هذه السنة  حجم املوجودات اخنفاضحقوق امللكية و  الرتفاعو ذلك 
 . %9.86بلغ 

( حيث بلغت  %22.32 -%11.07فقد تراوحت هذه النسبة مابني ) بنك ناتكسيسأما         
حقوق امللكية من  الرتفاعو هذا راجع  2007سنة  %15،29إىل  ارتفعتمث  2006سنة  11،07%
سنة  %14،08هذه النسبة إىل  اخنفضتو األرباح احملتجزة بالريم من ارتفاع حجم املوجودات مث  االحتياطات
سنة  %22.32لتبلغ  االرتفاعامللكية و ارتفاع حجم املوجودات مث أخذت يف حقوق  اخنفاضنتيجة  2008
و األرباح احملتجزة قياسا بإمجايل  االحتياطات الرتفاعهذه النسبة و ذلك  إليهبلغت  قيمةو هي أعلى  2010

حجم املوجودات مث  الرتفاع 2014سنة  %12.71لتصل  االخنفاضاملوجودات مث أخذت هذه النسبة يف 
حجم  اخنفاضو األرباح احملتجزة و  االحتياطات الرتفاع 2015سنة  %14،31هذه النسبة إىل  تفعتار 

 . %16،59املوجودات ، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

وعند مالحظة نتائج هذه النسبة يف البنوك اخلاصة خالل فرتة الدراسة جند  بنك اإلسكان و التجارة ، بنك 
اخلليج يف مقدمة البنوك إذ حققت هذه البنوك أعلى متوسط حسايب هلذه  النسبة ، مما يعين أن  العرب و بنك

هذه البنوك تعتمد على رأس املال املمتلك يف متويلها بنسبة أكرب مقارنة ببقية البنوك األخرى املتبقية . وهذا ما 
اليت مت التوصل إليها سابقا أن هذه البنوك  يتوافق مع النتائج  نسبة  إمجايل االقرتاض  على إمجايل املوجودات

عينة ملتوسط العام لنتائج هذه النسبة يف البنوك اخلاصة أما ا .تعتمد على الديون بنسبة أقل مقارنة بالبنوك األخرى
 %18.82الدراسة فقد بلغ 
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 الخاصة  البنوك التجاريةفي  المطلب الثاني: تحليل نسب األداء المالي

  املتمثلة يف نسبة العائد على املوجودات ونسبة العائد على حقوق امللكيةة: نسب الربحي-1

 :نسبة العائد على الموجودات1-1

  التجارية الخاصة(: نسبة العائد على الموجودات في البنوك 16 – 3الجدول رقم )

 المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك الخاصة  عينة الدراسة

تباين البنوك التجارية اخلاصة عينة الدراسة يف نسبة العائد على ( نالحظ 16 – 3من خالل اجلدول رقم )  
 املوجودات.

حيث كانت سالبة نتيجة أن البنك حقق  2006سنة  % 2،11-بلغت هذه النسبة  بنك العربففي      
ألن البنك بدأ حيقق أرباح مما أثر بشكل إجيايب  2007سنة  % 2،76إىل  ارتفعتخسارة خالل هذه السنة مث 

  االرتفاعحجم األرباح الصافية مث أخذت يف  الخنفاض 2008سنة  %2.05إىل   اخنفضتمث  ى هذه النسبةعل
حجم األرباح مما  الرتفاعو هي أعلى قيمة وصلت إليها هذه النسبة  2012سنة  %5,09بلغت تدرجييا إىل أن 

تدرجييا إىل أن  االخنفاضخذت يف يدل أن هذا البنك حيقق أرباحا عالية و هذا مؤشر جيد بالنسبة للبنك مث أ
 .لرتاجع حجم األرباح و ارتفاع املوجودات 2015سنة   %3.71بلغت 

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

 المتوسط العام 

Arab 

-2,11 2,76 2,05 / 3,97 3,16 5,09 4,97 4,34 3,71 

3,1  

AGB 
3,3 3,59 3,92 3,16 3,54 3,44 3,79 3,62 2,26 2,04 

3,26  

SG 
0,97 1,03 1,3 1,67 2,16 2,6 2,55 1,88 2,11 1,77 

1,8  

Howsing 
0,1 1,09 2,4 0,14 2,05 3,59 3,55 3,31 3,13 2,17 

2,15  

BNP  
PARIBAS 

1,72 1,99 2 2,38 2,41 2,86 2,2 1,63 1,7 1,47 

2,03  

NATIXISE 
0,68 0,51 0,87 1,69 2,42 1,81 2,83 / 2,2 0,88 

1,54  

 2,31 
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 . %3.1أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  

حقق هذا البنك حيث ت قيما خمتلفة خالل سنوات الدراسة ذأن هذه النسبة أخنالحظ  بنك الخليجأما     
األرباح  ارتفاعبسبب  2008سنة  %3.92 أقصاها  بلغنوات الدراسة حيث يف مجيع س%  2معدالت فوق 

مما يدل أن  2015سنة  %2.04إىل أن بلغت  االرتفاعو  االخنفاضالصافية احملققة مث أخذت هذه النسبة يف 
توسط أما املاليت تدل على قدرته وكفاءته على توليد األرباح،   أرباح متزايدة بشكل مستمر حيقق  هذا البنك 

 . %3.26احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

و هي نسبة منخفضة إال أهنا أخذت  2006سنة  %0،97بلغت هذه النسبة  بنك سوسيتي جنرال يف أما   
وهي أقصى   2011سنة  %2،6حجم األرباح بشكل متزايد حيث بلغت  الرتفاعبشكل تدرجيي  االرتفاعيف 

إىل أن بلغت  االرتفاعو  االخنفاضمث أخذت بعدها يف الدراسة  قيمة  بلغت إليه هذه النسبة خالل سنوات
 مما يعين أن هذا البنك حيقق أرباحا لكن ليست مستقرة و على العموم مؤشر جيد طاملا 2015سنة  1.77%
 . %1.80هذا البنك حيقق أرباحا. أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  أن

و ارتفاع هذه النسبة من سنة إىل أخرى حيث بلغت  اخنفاضنالحظ أيضا  ةو التجار  السكانبنك اأما يف     
بسبب تزايد حجم األرباح الصافية قياسا بإمجايل  2008سنة  %2،04لتبلغ  ارتفعتمث  2006سنة  0.1%

األرباح الصافية  اخنفاضبسبب  %0.14حيث بلغت  2009كبريا سنة   خنفاضاإ اخنفضتإال أهنا  ،املوجودات
 ارتفعت مث  ،األرباحمرحبة أدت إىل تراجع  استثماريةيف فرص  أمواله يستطع توظيف  هذا البنك مل أن مما يعين

يعين أن البنك حقق  أعلى مستوى وصلت إليه هذه النسبة و هذا هوو  2011سنة  %3.59بشكل كبري إىل 
ملتوسط احلسايب هلذه ، أما ا2015سنة  %2.17املستوى إىل أن بلغت هذا و بقي يف حدود أرباحا عالية 
 . %2.15النسبة فقد بلغ 

 %1.72( حيث بلغت  %2.86 - %1.47فقد تراوحت هذه النسبة ما بني ) باريس BNPبنك أما      
هذه هي أقصى قيمة بلغت و  2011سنة  %2.86مث أخذت هذه النسبة ترتفع إىل أن بلغت  2006سنة 

 االخنفاضإال أهنا أخذت يف  ، من ارتفاع حجم املوجوداتالنسبة نتيجة ارتفاع األرباح الصافية بنسب أكرب
سنة % 1.70إىل  ارتفعتاألرباح احملققة مث  اخنفاضبسبب  2013سنة  %1،63بشكل تدرجيي حىت بلغت 

 اخنفاضاألرباح الصافية بالريم من  اخنفاضو ذلك نتيجة ،  2015سنة  %1.47لتبلغ  اخنفضتمث 2014
 .%2،03ة، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ حجم موجوداته خالل هذه السن
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بشكل طفيف إىل  اخنفضتمث  2006سنة  %0،68فقد بلغت هذه النسبة  بنك ناتكسيسأما      
األرباح الصافية إال  الخنفاضراجع إىل ارتفاع حجم املوجودات و ليس  االخنفاضو هذا  2008سنة  0،52%

حجم األرباح  الرتفاع 2012سنة  % 2.83لتصل إىل بشكل متذبذب  االرتفاعأهنا أخذت هذه النسبة يف 
يف  %0,88لتصل إىل  االخنفاضاحملققة بنسبة أكرب من ارتفاع حجم املوجودات مث بعدها أخذت هذه النسبة يف 

أما املتوسط احلسايب ، حجم أصوله مقارنة بالسنوات السابقة  ارتفاعبسبب الرتاجع يف حتقيق األرباح و  2015
 . %1،54هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغ 

( نالحظ أن أعلى متوسط حسايب فقد سجل يف بنك اخلليج حيث 16 – 3و من خالل اجلدول رقم )      
 ،% 2.15مث بنك اإلسكان والتجارة حيث بلغ   % 3.1مث يأيت بعده بنك العرب حيث بلغ  %3,26بلغ 

من خالل قدرهتم العالية على توليد األرباح  االستثماريةالتشغيلية و   هذه النتيجة تعكس كفاءة إدارة هذه البنوك
تتقارب  مع نتائج  حتليل نسب البنوك العربية و األجنبية  %2.31. وهذه النتائج اليت تبلغ يف متوسطها العام  

 .%3 -%0.43اليت بلغت مابني  

 :نسبة العائد على حقوق الملكية1-2

 (: نسبة العائد على حقوق الملكية في البنوك التجارية الخاصة17 – 3الجدول رقم )

 اخلاصة عينة الدراسة : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات املالية  للبنوك  المصدر

        

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

Arab 

-23,29 23,24 13,29 / 10,07 10,26 16,84 18,89 15,49 15,82 

11,17  

AGB 
11,25 16,5 26,18 12,65 16,38 19,22 25,47 26,58 19,68 15,8 

18,97  

SG 
17,66 19,7 18,09 12,61 15,66 17,88 19,06 17,18 18,77 13,65 

17,02  

Howsing 
0,34 3,8 7,45 0,27 4,86 9,69 12,04 11,38 11,31 9,15 

7,02  

BNP  
PARIBAS 

19,54 21,02 23,35 21,98 22,55 23,8 29,14 18,16 19,82 15,44 

21,48  

NATIXISE 

6,18 3,35 6,18 7,77 10,84 9,05 15,91   17,32 6,21 

9,2  

 
          

 14,14 
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 .مللكية ( نالحظ تباين البنوك عينة الدراسة يف نسبة العائد على حقوق ا17 – 3من خالل اجلدول رقم )

نالحظ أن هذه النسبة كانت سالبة  2006سنة  % -23.29فقد بلغت هذه النسبة  بنك العربففي      
حقوق امللكية و ارتفاع صايف الربح  الخنفاض  % 23.24إىل  ارتفعتألن البنك حقق خسارة يف هذه السنة مث 

سبب ارتفاع حقوق امللكية بزيادة ب 2010سنة  %10،07هذه النسبة إىل أن بلغت  اخنفضتبعد الضريبة مث 
أخذت هذه النسبة مث  ،بالريم من ارتفاع صايف الربح بعد الضريبة  و األرباح  احملتجزة  االحتياطاترأس املال و 

مث  اخنفاضبسبب ارتفاع األرباح الصافية و  2013سنة  %18،89إىل أن بلغت  االرتفاعيف  حقوق امللكية ُ
األرباح الصافية. أما املتوسط  ارتفاعفاع حقوق امللكية بنسبة أكرب من بسبب ارت %15،49إىل  اخنفضت
 .%11.17سايب هلذه النسبة فقد بلغاحل

بلغت هذه النسبة  أخذت هذه النسبة قيم خمتلفة خالل سنوات الدراسة حي فقد بنك الخليجأما      
 الربح بعد الضريبة صايف الرتفاع 2008سنة  %26.18إىل أن بلغت  ارتفعتمث  2006سنة  11.25%

حقوق امللكية أو رأس املال  الرتفاع 2009سنة   %12،65إىل  اخنفضتقياسا بإمجايل حقوق امللكية مث 
 الرتفاع وهي أقصى قيمة ،  2013سنة  %26.58إىل أن بلغت  االرتفاعاملمتلك مث أخذت هذه النسبة يف 

حقوق امللكية  ارتفاعاألرباح الصافية و  الخنفاض ضتاخنفحقوق امللكية مث  اخنفاضصايف الربح بعد الضريبة و 
. أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد 2015سنة  %15.8حيث بلغت  احملتجزةو األرباح  االحتياطاتبزيادة 
 . %18.97بلغ 

بلغت هذه  حيثخالل سنوات الدراسة   %12حقق معدالت تفوق  فقد  سوسيتي جنرالأما بنك      
األرباح الصافية بنسبة أكرب من  الرتفاع 2007سنة  %19،7إىل  ارتفعتمث  2006سنة  %17،66النسبة 

و هذا  2009سنة  %12.61حىت بلغت  االخنفاضارتفاع حجم حقوق امللكية مث أخذت هذه النسبة يف 
 االرتفاع إال أن هذه النسبة أخذت يف، صايف الربح بعد الضريبة  ارتفاعحقوق امللكية بالريم من  الرتفاعراجع 

و يعود ذلك لتزايد األرباح  أعلى مستوى تصل إليه هذه النسبة ،  ، وهو 2013سنة  %19.06حىت بلغت 
. أما املتوسط احلسايب هلذه  حقوق امللكية الرتفاع 2015سنة  %13.65 اخنفضتمث  قياسا حبقوق امللكية 

 . %17.02النسبة يف هذا البنك فقد بلغت 

بشكل كبري إىل  ارتفعتمث  2006سنة  %0،34فقد بلغت هذه النسبة    التجارة بنك اإلسكان وأما     
و هو  %12.04إىل أن بلغت  االخنفاضو  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة قي  ، صايف الربح الرتفاع 3،8%
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مث ، ية حقوق امللك اخنفاضيعود إىل ارتفاع صايف الربح و  االرتفاعإليه هذه النسبة و هذا  بلغت  أعلى مستوى
ارتفاع  بريم من حقوق امللكية الرتفاع 2014سنة  %11،31بشكل تدرجيي حىت بلغت  االخنفاضأخذت يف 

صايف الربح و ارتفاع حقوق امللكية.  اخنفاضيرجع إىل  2015سنة  %9،15االخنفاض إىل أما  حجم األرباح 
 . %7،02أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

هذه النسبة  بلغت خالل فرتة الدراسة حيث   %15حقق معدالت تفوق  فقد باريس BNPبنك أما      
و يرجع هذا  2008سنة  %23،35حىت بلغت  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف  2006سنة  19،54%
 بالدرجة األوىل إىل ارتفاع األرباح الصافية بالريم من ارتفاع حقوق امللكية مث أخذت هذه النسبة يف االرتفاع
صايف الربح بالريم من  الخنفاضو ذلك  2013سنة  %18،16إىل  اخنفضتحىت  االخنفاضو  االرتفاع
 اخنفاضصايف الربح و  الرتفاع %19.82إىل  2014سنة  ارتفعتحقوق امللكية خالل هذه السنة مث  اخنفاض

و  2015سنة  %15.49إىل  اخنفضتحيث  االرتفاعإال أن هذه النسبة مل تستمر يف  ، حقوق امللكية معا
األرباح الصافية خالل هذه السنة، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد  اخنفاضحقوق امللكية و  الرتفاعذلك 
 . %21.48بلغ 

 %6،18و ارتفاع هذه النسبة حيث بلغت  اخنفاضنالحظ تذبذب يف هذه النسبة ما بني  بنك ناتكسيسأما   
حقوق امللكية بالريم من تزايد األرباح  الرتفاعو ذلك  2007 سنة %3،35إىل  اخنفضتمث  2006سنة 

و هو  2014سنة  %17.32إىل أن بلغت هذه النسبة  االخنفاضو  االرتفاعالصافية مث أخذت هذه النسبة يف 
إال أن هذه ، حقوق امللكية  اخنفاضأعلى مستوى وصلت إليه هذه النسبة و ذلك لتزايد األرباح الصافية و 

الكبري لألرباح و ارتفاع حقوق امللكية  لالخنفاضو ذلك  2015سنة  %6.21اجعت بشكل كبري إىل النسبة تر 
 . %9.2خالل هذه السنة، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

باريس إذ بلغ  BNP( نالحظ أن أعلى متوسط حسايب قد سجل يف بنك 17 – 3من خالل اجلدول رقم )     
مما يدل ارتفاع العائد الذي حيصل عليه املسامهون  %18.97عده بنك اخلليج حيث بلغ مث يأيت ب  21.48%

أما  ،التشغيلية يف هذين البنكني و االستثماريةعلى أمواهلم املوظفة يف رأس مال البنك و يدل على كفاءة القرارات 
العائد الذي  اخنفاضمما يعين  %7.02أدىن متوسط حسايب قد سجل يف بنك اإلسكان و التجارة حيث بلغ 

وهذه النتائج اليت تبلغ البنك.  هذا و التشغيلية يف االستثماريةحيصل عليه املسامهون مما يستدعي مراجعة القرارات 
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يف  البنوك العمومية  تتقارب مع نتائج  حتليل هذه  نسبة  يف البنوك العربية و   % 14.14يف متوسطها العام 
 .%38 -%2األجنبية اليت بلغت مابني  

 :المخاطرنسب قياس  -2

 نسبة القروض على إجمالي الموجودات:2-1

 ( : نسبة القروض على إجمالي الموجودات في البنوك التجارية الخاصة18 – 3الجدول رقم )

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

Arab 

65,88 70,46 38,78  / 85,42 86,97 88,48 52,05 63,79 77,33 

69,9  

AGB 
57,97 64,45 67,66 49,23 46,26 59,35 61,73 58,48 57,25 64,28 

58,66  

SG 
61,46 72,02 83,03 65,48 73,49 74,86 70,42 65,54 61,83 74,73 

70,28  

Howsing 
42,6 43,15 63,98 80,81 83,71 79,62 71,41 52,14 40,11 34,84 

59,23  

BNP  
PARIBAS 

54,07 64,32 67,69 78,69 77,65 78,69 68,51 75,8 78,25 73,3 

71,69  

NATIXISE 

53,42 60,68 59,31 58 67,39 65,46 63,79   56,75 67,71 

61,39  

 
          

 65,19 

 صة عينة الدراسة المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك  الخا

( نالحظ تباين البنوك عينة الدراسة يف نسبة القروض على إمجايل 18 – 3من خالل اجلدول رقم )     
 املوجودات:

سنة  %65،88هذه النسبة من سنة إىل أخرى حيث بلغت  ارتفاعو  اخنفاضنالحظ  بنك العربففي      
إىل  اخنفضتا بإمجايل املوجودات إال أهنا حجم القروض قياس الرتفاع %70،46إىل  ارتفعتمث  2006
 االئتمانخماطر  اخنفاضحجم القروض و ارتفاع حجم املوجودات و بالتايل  الخنفاض 2008سنة  38.78%

إال  ، املتمثل يف منح القروض البنك استثمارات الخنفاضمؤشر يري جيد  اعتبارهإال أنه ميكن  خالل هذه السنة
إليه هذه بلغت و هو أعلى مستوى  2012سنة  %88.12ل تدرجيي حىت بلغت بشك االرتفاعأهنا أخذت يف 

إىل  اخنفضتإال أهنا ، بشكل كبري االئتمانحجم القروض مما يعين ارتفاع خماطر  الرتفاعالنسبة و هذا راجع 
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حىت بلغت  ، مث ارتفعتحجم القروض و ارتفاع حجم املوجودات الخنفاض 2013سنة  52.05%
، أما االئتمانو بالتايل البنك أكثر عرضة ملخاطر   بسبب ارتفاع حجم القروض 2015سنة  77.33%

 . %69.9املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

سنة  %57،97و ارتفاع هذه النسبة من سنة إىل أخرى فقد بلغت  اخنفاضنالحظ  بنك الخليجأما     
حجم القروض  الرتفاعو ذلك  2008سنة  %67،66حىت بلغت  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف  2006
حجم  الخنفاض 2010سنة  %46،26إىل  اخنفضتإال أن هذه النسبة  االئتمانخماطر  ارتفاعو بالتايل 

مث أخذت هذه  االئتمانخماطر  اخنفاضيؤدي إىل   االخنفاضالقروض املمنوحة و ارتفاع حجم املوجودات هذا 
و هذا راجع لتذبذب حجم القروض  2015سنة  %64.28بلغت إىل أن  االخنفاضو  االرتفاعالنسبة يف 
  .%58.66. أما املتوسط احلسايب هبذه النسبة فقد بلغ  املمنوحة

 2009سنة  %83،03إىل  ارتفعتمث  2006سنة  %61،46فقد بلغت  بنك سوسيتي جنرالأما      
 اخنفضتمث  ،االئتمانخماطر  ارتفاعيل حجم القروض املمنوحة بالريم من ارتفاع حجم املوجودات و بالتالزيادة 
مث أخذت هذه  ، حجم القروض الرتفاع 2011سنة  %74،86إىل  ارتفعتمث  2009سنة  %65،48إىل 

إىل  ارتفعتمث  االئتمانخماطر  اخنفاضو بالتايل  2014سنة  %61،83حىت بلغت  االخنفاضالنسبة يف 
 .%70،28بة فقد بلغ ، أما املتوسط احلسايب هلذه النس 2015سنة  74،73%

تدرجييا  االرتفاعمث أخذت هذه النسبة يف  2006سنة  %42،6فقد بلغت  بنك اإلسكان و التجارةأما      
رتفاع حجم إليه هذه النسبة و هذا نتيجة إلبلغت و هو أعلى مستوى  2010سنة  %83.71حىت بلغت 

تدرجييا  ، مث أخذت هذه النسبة تنخفض الئتماناالقروض املمنوحة من قبل هذا البنك و بالتايل ارتفاع خناطر 
حجم القروض  الخنفاضإليه هذه النسبة و ذلك  مستوى بلغتو هو أدىن  2015سنة  %34.84حىت بلغت 
 .%59،23يف هذا البنك، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  االئتمانخماطر  اخنفاضمما يعين 

 2008سنة  %78,69مث ارتفعت  2006سنة  % 54,07لغت فقد ب باريس BNPبنك أما يف        
وهذا االرتفاع يشري إىل ارتفاع خماطر االئتمان بسبب ارتفاع حجم القروض املمنوحة اليت ميكن أن ال تسرتجع يف 

مث ارتفعت إىل أن بلغت ، خنفاض حجم القروضال 2011سنة % 68,51تواريخ استحقاقها مث اخنفضت إىل
سنة  %73,3تفاع حجم القروض ممنوحة قياسا بإمجايل املوجودات مث اخنفضت إىل ار  2013سنة  % 78,8
 .%71,69املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ ، أما االئتمانإىل اخنفاض خماطر  وهذا يشري 2015
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و بالتايل ارتفاع  %60,68مث ارتفعت إىل  2006سنة  %53,42فقد بلغت  بنك ناتكسيسأما        
هذا االخنفاض يدل على اخنفاض  2009سنة  %58بسبب ارتفاع القروض مث اخنفضت إىل  ئتماناالخماطر 
و  %56,75ال أهنا اخنفضت بعد ذلك إىل أن بلغت ، إ2010سنة  %67,39مث ارتفعت إىل  االئتمانخماطر 

مث  ئتماناالذلك بسبب مراجعة السياسة االقراضية و خفض حجم القروض املمنوحة و بالتايل اخنفاض خماطر 
 .%61,39. أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة يف هذا البنك فقد بلغ 2015سنة %67,71ارتفعت إىل 

باريس حيث  BNP( نالحظ أن أعلى متوسط حسايب قد سجل يف بنك18-3من خالل اجلدول رقم )       
هذه البنوك  ا يعين أن مممث بنك العرب   % 70,69مث يأيت بعده بنك سوسييت جنرال الذي بلغ %71,28بلغ 

 ارتفاعهلذه البنوك  من خالل  بالنسبةمؤشر جيد يف نفس الوقت   اعتباره، وميكن   االئتمانأكثر عرضة ملخاطر 
حيث أن عملية  منح القروض تعترب من الوظائف األساسية للبنوك التجارية ومصدر  املمنوحة، حجم القروض 

نسبة يف  يف متويل أنشطة يري مناسبة مما يزيد خماطر يف حالة توجيهها  لألرباح و اإليرادات وتعرض البنوك إىل
 القروض املتعثرة .

  نسبة النقد و االرصدة النقدية على اجمالي الموجودات :2-2

(: نسبة النقد و االرصدة النقدية لدى البنك على اجمالي الموجودات في البنوك 19-3الجدول رقم )
 التجارية الخاصة

 السنوات

 بنوك ال

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

Arab 

9,73 11,14 46,91  / 7,17 7,2 5,22 42,67 16,25 
 

18,45 

18,3  

AGB 
22,41 17,1 12,07 35,28 45,03 27,93 30,14 33,66 34,06 27,81 

28,54  

SG 
31,27 23,85 13,4 19,99 16,69 21,07 26,09 31,55 33,25 20,11 

23,72  

Howsing 
30,28 34,84 10,02 9,47 8,23 9,04 13,46 28,72 35,7 29,89 

20,96  

BNP  
PARIBAS 

10,39 8,32 9,24 10,4 12,36 15,57 26,04 16,92 14,54 19,11 

14,28  

NATIXISE 
10,32 7,38 8,51 20,03 17,58 23 27,12   39,32 27,85 

20,12  

 
          

 20,98 

 المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات المالية  للبنوك  الخاصة عينة الدراسة
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( نالحظ تباين بنوك عينة الدراسة يف نسبة النقد و األرصدة النقدية لدي 19-3من خالل اجلدول رقم )      
 البنوك على إمجايل املوجودات .

و ذلك لزيادة النقد و األرصدة  %46,91مث ارتفعت إىل أن بلغت %9,73غت فقد بل بنك العربيف      
، %25كرب من أأي النقدية لدي البنك مما يدل أن البنك ليس معرض ملخاطر السيولة ألنه جتاوز النسبة املعيارية 
البنك قلت فرص  ويعترب هذا من ناحية أخرى مؤشر يري جيد ألنه جتاوز النسبة املعيارية ألن كلما ارتفعت سيولة

الرحبية، إال أهنا اخنفضت إىل  وائد عالية ألن جناح أي بنك يتوقف على التوازن بني السيولة وعالبنك على حتقيق 
الخنفاض نسبة  األموال السائلة و بالتايل ارتفاع خماطر السيولة فالبنك هنا يري  2012سنة %5,22أن بلغت 
سنة  %18,45مث اخنفضت إىل  2013سنة  %42,67ارتفعت إىل  السحوبات املفاجئة مثب يفاءقادر على اال
 .%18,3أما املتوسط احلسايب هلذه السنة فقد بلغ  2015

وهي نسبة مقبولة قريبة من مستوى النسبة املعيارية  2006سنة  %22,41فقد بلغت  بنك الخليجأما       
د و األرصدة النقدية لدى البنك و بالتايل وهذا نتيجة اخنفاض النق 2008سنة  %12,07أال أهنا اخنفضت إىل 

أي  % 45.03و %27.81 ت هذه النسبة يف االرتفاع و االخنفاض مابنيذارتفاع خماطر السيولة مث أخ
. أما املتوسط السيولة و يري معرض ملخاطر السيولة جتاوزت النسبة املعيارية و بالتايل البنك ليس لديه مشكل يف

 . %28,54بلغ احلسايب هلذه النسبة فقد 

سنة  %13.4مث اخنفضت لتصل إىل  2006سنة  %31,27فقد بلغت  بنك سوسيتي جنرالأما       
الخنفاض النقد و األرصدة النقدية لدى البنك و ارتفاع حجم املوجودات وهي نسبة منخفضة عن النسبة  2008

سنة  %33,25خنفاض إىل أن بلغت يف االرتفاع و اال أخذتاملعيارية و هنا البنك معرض ملخاطر السيولة مث 
إليه هذه النسبة و هي نسبة أكرب من النسبة املعيارية أي اخنفاض خماطر بلغت  أعلى مستوى و هو  2014

، أما املتوسط 2015سنة  %20,11السيولة و لكن نسبة تتعارض مع مبدأ جين االرباح إال أهنا اخنفضت إىل 
 .%23,72احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

سنة  %34,84مث ارتفعت لتبلغ  2006سنة  %30,28فقد بلغت  بنك اإلسكان و التجارةأما      
  2010سنة 8,23 اخنفضت لتصل إىل  و ذلك لزيادة املوجودات السائلة و ارتفاع حجم املوجودات مث 2007
فضة جدا عن النسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك و ارتفاع إمجايل املوجودات و هي نسبة منخ الخنفاض
و بالتايل البنك معرض بشكل كبري إىل خماطر السيولة إال اهنا أخدت هذه النسبة يف االرتفاع لتصل إىل  ،املعيارية
لكنها   2015سنة  %29,89و هي نسبة مرتفعة عن النسبة املعيارية مث اخنفضت إىل  2014سنة  % 35,7

فاض خماطر السيولة أي البنك قادر على مواجهة أي أزمة سيولة بقيت متجاوزة للنسبة املعيارية و بالتايل اخن
 حمتملة.
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 2007سنة  8,32مث اخنفضت إىل  2006سنة  %10,39فقد بلغت  باريس BNPبنك أما        
 %26,04إال أهنا ارتفعت تدرجييا هذه النسبة لتصل إىل  ،خنفاض األموال السائلة و ارتفاع حجم املوجوداتال
إليه هذه النسبة متجاوزة النسبة املعيارية وذلك لزيادة األموال السائلة و بلغت  أعلى مستوى  و هو 2012سنة 

جيعل البنك أكثر  الكبريهذا االخنفاض  2014سنة  %14,54بالتايل اخنفاض خماطر السيولة مث اخنفضت إىل 
قل عرضة ملخاطر نسبة جتعل البنك أوهي  2015سنة  %19,11ارتفعت إىل مث  عرضة ملخاطر السيولة 

 .%14,27، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ السيولة 

سنة  % 7,38مث اخنفضت إىل  2006سنة  % 10,32فقد بلغت هذه النسبة  بنك ناتكسيسأما         
وذلك نتيجة اخنفاض املوجودات السائلة و ارتفاع حجم املوجودات وهي نسبة منخفضة جدا مما جيعل  2007
هذه النسبة يف االرتفاع بشكل متذبذب لتصل إىل أعلى مستوى  أخذتمث  ، ك أكثر عرضة ملخاطر السيولةالبن

و هذا االرتفاع مؤشر جيد بالنسبة للبنك جيعل البنك قادر على مواجهة أي أزمة  2014سنة  %39,32و هو 
أهنا اخنفضت هذه النسبة إىل سيولة لكن يف نفس الوقت يري جيد ألنه جتاوز النسبة املعيارية كثريا، إال 

يف  لبقاءوذلك لتوظيف األموال السائلة للحصول على العوائد مع احلفاظ على ا 2015نسبة   27,85%
 .%20,12حدود النسبة املعيارية ، أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

يف بنك اخلليج مث يف بنك  ن أعلى متوسط حسايب فقد سجلأ( نالحظ 19-3من خالل اجلدول رقم )         
مما يدل على احتفاظهم بأرصدة نقدية كافية  ،%23,72و  %28,45سوسييت جنرال حيث بلغ على التوايل 

 BNPملواجهة أي أزمة سيولة حمتملة و نالحظ أيضا أن أدىن متوسط حسايب سجل يف بنك العرب و بنك 
كلما اخنفضت هذه النسبة كلما ارتفعت خماطر   أنهتبار على اع باريس مما يدل على أهنما معرضان ملخاطر السيولة
 واجهة أي أزمة سيولة حمتملة.ملكانت يف الصندوق أو لدى البنوك  السيولة أي عدم كفاية األرصدة النقدية سواء
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 :لمطلوبات على اجمالي السعر الفائدة  الحساسة المطلوبات  سبة 2-3

في البنوك نسبة  المطلوبات الحساسة  لسعر الفائدة على اجمالي المطلوبات  (: 20-3الجدول رقم )
 التجارية الخاصة

 عينة الدراسة اخلاصة  : من إعداد الباحثة اعتمادا على البيانات املالية  للبنوك  المصدر

على  ملطلوبات احلساسة دراسة يف نسبة ا(: نالحظ تباين البنوك عينة ال20-3من خالل اجلدول رقم )       
 الدراسة:خالل فرتة  إمجايل املطلوبات

سنة  %67,95مث ارتفعت إىل  2006سنة  %57,9فقد بلغت هذه النسبة  بنك العربففي      
احلساسة املطلوبات  الرتفاع حجم الودائع و هذا االرتفاع يدل على ارتفاع خماطر أسعار الفائدة الرتفاع 2008
مث أخذت يف االرتفاع إىل أن  2010سنة  %53,09مث اخنفضت إىل وهي الودائع  غريات أسعار الفائدة ملت

 2014سنة  %66,43و بالتايل ارتفاع خماطر أسعار الفائدة مث اخنفضت إىل  2013سنة  %68,14بلغت 
الفائدة.أما املتوسط كثر عرضة ملخاطر تغريات اسعار أمما يعين أن البنك  2015سنة  %71,33مث ارتفعت إىل 

 . %63,69احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 

و ذلك  2008سنة  %78,19مث ارتفعت إىل 2006سنة  %70,63فقد بلغت  بنك الخليجأما         
 2008سنة  %54نتيجة ارتفاع حجم الودائع احلساسة لتغريات أسعار الفائدة مث اخنفضت اخنفاضا كبريا إىل 

الودائع اليت أدت إىل خفض هذه النسبة و ارتفاع حجم املوجودات و بالتايل البنك يف  تلقيإخنفاض يف بسبب 

 السنوات

 البنوك 

المتوسط  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
 الحسابي 

المتوسط 
 العام 

Arab 

57,9 64,93 67,95 / 53,09 58,68 64,78 68,14 66,43 71,33 

63,69  

AGB 
70,63 78,19 54 54 67,21 66,77 72, 12 75,17 76,81 77,39 

69,40  

SG 
73,14 72,98 74,91 74,91 74,52 79,1 79,69 81,83 81,38 79,73 

77,09  

Howsing 
41,43 50,95 38,76 38,76 44,65 42,53 44,54 48,87 45,63 38,67 

43,11  

BNP  
PARIBAS 

51,37 58,36 65,35 65,35 73,55 76,91 75,5 82,28 81,06 78,04 

71,70  

NATIXISE 
87,14 82,75 63,88 63,88 65,32 68,45 71,51 / 82,01 79,61 

73,91  

 
          

 66,48 
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هذه احلالة ليس معرض بشكل كبري إىل خماطر تغريات أسعار الفائدة مث ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل 
معرض جتعل البنك  ت أسعار الفائدة و هي نسبة الودائع احلساسة لتغريازيادة بسبب  2015سنة  77,39%

 .%69,40ما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ أبشكل كبري إىل خماطر تغريات أسعار الفائدة . 

 %72,88مث اخنفضت إىل  2006سنة  %73,3فقد بلغت هذه النسبة  بنك سوسيتي جنرالفي  أما       
ساسة لكنها مل تؤثر حجم الودائع احل لديهبسبب ارتفاع حجم املوجودات مع أن البنك ارتفعت  2007سنة 

و هذا االرتفاع و  %73,68مث اخنفضت إىل  2008سنة  %74,91مث ارتفعت إىل  ،برفعها على النسبة 
 %81,83االخنفاض راجع إىل اخنفاض و ارتفاع حجم الودائع مث أخذت يف االرتفاع بشكل مستمر حىت بلغت 

مستمر و بالتايل ارتفاع خماطر اسعار الفائدة مث  مما يدل أن البنك يتلقى الودائع بشكل متزايد و ، 2013سنة 
 أسعارخماطر بسبب اخنفاض حجم الودائع و بالتايل اخنفاض  2015سنة   %79,73اخنفضت لتصل إىل 

 . %77,09املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ  الفائدة. أما

سنة  %50,95رتفعت إىل مث ا 2006سنة  %41,43فقد بلغت  بنك االسكان و التجارةيف  أما       
بسبب اخنفاض  2009سنة  %35.14يف االخنفاض لتصل إىل  الرتفاع حجم الودائع مث أخذت 2007

حجم الودائع و بالتايل اخنفاض خماطر أسعار الفائدة مث أخذت هذه النسبة يف االرتفاع و االخنفاض لتصل إىل 
بالتايل البنك أكثر عرضة ملخاطر تغريات  و هو أعلى مستوى تصل إليه هذه النسبة و 2013سنة  48,87%

و من هذه القيم هلذه النسبة يف هذا البنك جندها  2015سنة  %38,37أسعار الفائدة إال أهنا اخنفضت إىل 
منخفضة ليست مرتفعة مما يعين أن البنك ليس معرض بشكل كبري إىل خماطر أسعار الفائدة. أما املتوسط احلسايب 

 . %43,11هلذه النسبة فقد بلغ 

 %74,6مث ارتفعت لتصل إىل  2006سنة  %51,73فقد بلغت هذه النسبة  باريس BNPبنك أما        
، حجم الودائع احلساسة لتغريات أسعار الفائدة و بالتايل ارتفاع خماطر أسعار الفائدة بسبب زيادة  2009سنة 

مما يعين ارتفاع خماطر  2013نة س %82,28مث أخذت هذه النسبة يف االرتفاع بشكل متذبذب لتصل إىل 
و هو اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه أي بنك خسارة أو تراجع يف حتقيق األرباح، الفائدة مما قد يعرض البنك إىل 

. أما املتوسط احلسايب هلذه النسبة فقد بلغ 2015سنة  %78,04إال أهنا بعدها اخنفضت قليال لتصل إىل 
71,70%. 
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سنة  %63,88مث اخنفضت لتبلغ  2006سنة %87,14فقد بلغت هذه النسبة  بنك ناتكسيسأما       
ال نستطيع أن حيث  خنفاض حجم الودائع الو هذا االخنفاض بسبب اخنفاض حجم املوجودات و ليس  2008

سنة  %82,00حنكم أن هذا االخنفاض يؤدي إىل اخنفاض خماطر أسعار الفائدة مث ارتفعت بشكل تدرجيي لتبلغ 
بسبب ارتفاع حجم الودائع احلساسة لفائدة لكون هذه النسبة مرتفعة يعين ارتفاع خماطر أسعار ا مما 2014

.أما املتوسط احلسايب هلذه 2015سنة  %79,61لتغريات أسعار الفائدة مث اخنفضت هذه النسبة قليال إىل 
 .%73,91النسبة فقد بلغ 

 BNPوسط حسايب هلذه النسبة قد سجل يف بنك ( نالحظ أن أعلى مت20-3من خالل اجلدول رقم )         
أكثر عرضة  ملخاطر تغريات أسعار الفائدة و ذلك راجع الرتفاع  ين  البنكنيباريس و ناتكسيس مما يدل أن هذ

أما أدىن متوسط حسايب فقد سجل يف بنك اإلسكان و التجارة وهذا ، الفائدة  أسعار اخلصوم احلساسة لتغريات
مؤشر يري   منخفض ولكونه ،أنه ليس معرض بشكل أكرب ملخاطر أسعار الفائدة أي  بنك بالنسبة للر جيد شمؤ 
يف حتقيق األرباح ألن البنك التجاري من  هعلى أن البنك ال يتلقى ودائع بشكل كبري مما يقلل من فرصيدل  جيد

 . حيقق األرباح  من خالهلا  اليت قبول الودائع أنشطته األساسية

الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك التجارية  ألثرالقياسي تحليل المطلب الثالث: ال
 الخاصة

 اخلاصة عينةعلى املتغريات التابعة يف البنوك التجارية  املستقلةيف هذا املطلب سنقوم بدراسة أثر املتغريات         
 و ذلك باستخدام منوذج االحندار اخلطي املتعدد.الدراسة 

 ار العائد على الموجودات على المتغيرات المستقلة :معادلة االنحد-1

 :نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد1-1

ROAit= ait+b1Debtit+b2Equityit+Eit 

 :حيث
ROAit:  نسبة العائد على املوجودات للبنوك التجارية اخلاصةi   للفرتةt 
Debtit:   اخلاصة  املوجودات للبنوك التجارية إمجايلنسبة االفرتاض على iللفرتةt 

Equityit:  على إمجايل املوجودات للبنوك التجارية اخلاصة  املمتلكمتثل نسبة رأس املال iللفرتةt 
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ait: ثابت االحندار 
Eit:  متثل اخلطأ العشوائي 
 تقدير النماذج:    1-1-1

كما هو موضح  يف (Redundant Fixed Effects Tests) ختبارامن خالل  ثار فردية ثابتة:آوجود  ختبارا-أ
 0,002  االحتماليةحيث بلغت القيمة   0,05احتمالية االختبار أقل من نالحظ أن  6اجلدول بامللحق  رقم 

اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، العدم  ا يعين رفض الفرضية مم، 
 .ردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعيهو منوذج اآلثار الفاملالئم  أي النموذج 

بني النموذج التجميعي مع نفاضل  Breusch-Paganاختبار من خالل  اختبار وجود آثار فردية عشوائية:-ب
-Breuschاحتمالية اختبار نالحظ أن  6ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم منوذج اآلثار الفردية الثابتة. 

Pagan مما يعين قبول فرضية وجود  0,05ومجيع االختبار املماثلة  أقل  من  0,0012بلغت   حيث  0,05 أقل من

 .  منوذج اآلثار الفردية العشوائية مقارنة بالنموذج التجميعي اآلثار الفردية العشوائية ، أي النموذج األفضل هو
ني هذين النموذجني مت استخدام للمفاضلة ب المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج

خالل اجلدول أعاله نالحظ أن احتمالية اختبار  6من خالل اجلدول  املبني يف امللحق رقم ، Hausmanاختبار 
Hausman (0,93 أكرب من )مما يعين قبول الفرضية الصفرية اليت تن  على أن منوذج اآلثار الفردية  0,05

 ردية الثابتة.العشوائية أفضل من منوذج اآلثار الف

النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج ونكمل  العشوائية أن منوذج اآلثار الفرديةهبذا يتبني 
   القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته .

 على املتغريات املستقلة.العائد على املوجودات ومنه معادلة احندار 

ROAit= -0,621+0 ,025Debtit+0,066Equityit 
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على اجمالي نسبة العائد  (: تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع: 21-3جدول رقم )
 في البنوك الخاصة الموجودات(

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية 

معامل 
 التحديد 
%R

2      

قيمة اختبار 
 فيشر 

 القيمة
االحتمالية 
 لفيشر

عائد على نسبة ال
 املوجودات

نسبة االقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,025 0,09 13 ,4 4,421 0,016 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

0 ,066 0,02 

 (6) الملحق رقم Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 نتائج:تحليل ال1-2

 إمجايلعلى  االقرتاضيوجد تأثري معنوي بني نسبة ال ( نالحظ أنه 21-3الل اجلدول رقم )من خ         
و  0,05عند مستوى معنوية  0,09املوجودات  و نسبة العائد على املوجودات حيث بلغت القيمة االحتمالية 

نصيب  رحبية البنوك من خالل رفع حتسني  لىيعمل ع ال يف البنوك اخلاصة الديون التمويل بواسطة  بالتايل أن
الرفع املايل لتوسعة نشاطها،  إىلنفسر ذلك كون هذه البنوك ال حتتاج  أنكن ، مي احملققة األرباحاملوجودات من 

اخلاصة يف متويل  بأمواهلاحيث حصتها السوقية من الزبائن صغرية مقارنة بالبنوك العمومية لذا فهي تكتفي 
وبالتايل ال تستفيد من الوفوات ، من جهة أخرى أن معظم الودائع هي ودائع جارية بدون فائدة  أيضا.نشاطاهتا 
 الضربيية .

املوجودات و نسبة العائد على  إمجايلعلى  بني نسبة رأس املال املمتلكيوجد تأثري معنوي  نالحظ أنه  أيضا 
 0,066 إىل رفع العائد على املوجودات بـ دة واح ةوحدبيؤدي ارتفاع نسبة رأس املال املمتلك حيث املوجودات 

 األموالوهذا يدل أن التمويل بواسطة  0,05عند مستوى معنوية  0,02حيث بلغت القيمة االحتمالية ، 
كون   أعاله إليهمتوافقة مع مت الوصول نتيجة وهي  ،احملققة األرباحب املوجودات من يتؤدي إىل رفع نص اخلاصة 
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 إنثر االقرتاض سلبيا مث أون كقل من تكلفة التمويل فيأكانت   فإذاباملردودية االقتصادية  اساأسالرفع املايل مرتبط 
 .القصري املتميز بالتكلفة املرتفعة األجلقرتض خاصة يف ت أن جيب  لالقرتاض ال حاجةمل تكون البنك يف 

اسي املتمثل يف منح القروض يف متويل نشاطها  األس ومن جهة أخرى رأس املال املمتلك البنوك اخلاصة توظفه
رفع من مردودية ي امم األمان إىل وظيفة هامش باإلضافة البشرية وتدريب املوارد  يف حتسني اخلدمات  وتوظيفه 
   أصوهلا .

ميكن االعتماد  أهناو هي نسبة منخفضة يري  %13,4 لتحديدأما القوة التفسريية للنموذج نالحظ أن معامل ا 
من التغري احلاصل  %13, 4تدل على قوة تفسريية ضعيفة للنموذج  أي أنوهي  ،العالقةحتليل هذه عليها يف 

يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال 
 ميكن قياسها.

من خالل قيمة مستوى املعنوية لة االحندار جيدة و مقبولة أما بالنسبة للمعنوية االحصائية الكلية نالحظ أن معاد 
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد  0,05اليت كانت أقل من  (prob F-statistic)الختبار فيشر

 لةوهي ذات داال 4,42فيشر حيث بلغت قيمة (ROAعلى النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع )
  .0,05عند مستوى معنوية   0,016حصائية حيث بلغت القيمة االحتمالية  ا

 المعايير القياسية:1-3
: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي -أ

أكرب من  Probاحتمالية االختبار نالحظ  6من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول  يف امللحق رقم ،LM اختبار
 .مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  0,05
 اختبار طبيعية األخطاء العشوائية  -ب

من خالل نتائج املوضحة  Jarque-Bera للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار 
يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية  6يف امللحق رقم يف الشكل البياين 

(probability) 0,05كرب من أ. 
 من خالل ماسبق نستنتج مايلي: 

على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس  االقرتاضتأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة ال يوجد -
 اس بنسبة العائد على املوجودات.الرحبية املقبنسب 
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املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء املايل  رأس بني اهليكل املايل املقاس بنسبةتأثري معنوي يوجد -
 قاس بنسبة العائد على املوجودات.املقاس بنسب الرحبية امل

 :تغيرات المستقلة معادلة االنحدار نسبة العائد على حقوق الملكية على الم-2

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:2-1

ROEit= ait+b1Debtit+b2Equityit+Eit 

 :حيث

ROEit:نسبة العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية اخلاصة i  للفرتةt 

Debtit : نسبة االفرتاض على امجايل املوجودات للبنوك i  التجارية اخلاصةi  للفرتةt 

Equityit :  متثل نسبة رأس املال املمتلك للبنوك التجارية اخلاصةi  للفرتةt 

aitثابت االحندار:.  

Eit متثل اخلطأ العشوائي :.  

 تقدير النماذج:     2-1-1

و موضح  يف كما ه Redundant Fixed Effects Testsمن خالل اختبار  ثار فردية ثابتة:آاختبار وجود -أ
مما يعين رفض  060,0حيث بلغت   0,05أن احتمالية االختبار أقل من  نالحظ7 اجلدول بامللحق  رقم

اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج   الصفرية الفرضية  
 املالئم هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعي.

نفاضل بني النموذج التجميعي مع  Breusch-Paganمن خالل اختبار ة عشوائية: اختبار وجود آثار فردي-ب
-Breuschنالحظ أن احتمالية اختبار  7منوذج اآلثار الفردية الثابتة. ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم 

Pagan اآلثار يعين قبول فرضية وجود ومجيع  اإلحتبارات املماثلة   0010, 0حيث بلغت  0,05 أقل من
 الفردية العشوائية، أي النموذج  املالئم هو  النموذج العشوائي مقارنة بنموذج التجميعي.
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للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج
 Hausmanحتمالية اختبار نالحظ أن ا7من خالل اجلدول  املبني يف امللحق رقم ، Hausmanاختبار 
مما يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار  0,05من  أقل(0,008)

 الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

، لذلك سنعتمد هذا النموذج  هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة
   ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته .

 على املتغريات املستقلة. العائد على حقوق امللكية  نسبة ومنه معادلة احندار

ROEit= 17 ,7483+0.013Debtit-0,238Equityit 

 

 (حقوق الملكيةع:  نسبة العائد على (: تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التاب22-3جدول رقم )
 في البنوك الخاصة

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية 

معامل 
 التحديد 
%R

2      

قيمة اختبار 
 فيشر 

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

عائد على نسبة ال
 حقوق امللكية 

نسبة االقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,013 0,87  65,7 14,28 0,000 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

-0,238 0,02 

 (7) الملحق رقم Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 

 



البنوك العمومية والبنوك مجموعة من مقارنة بين  دراسةبالجزائر  أثر الهيكل المالي على األداء المالي في البنوك التجارية الفصل الثالث:
  الخاصة 

~ 218 ~ 
 

  تحليل النتائج:-2-2

مجايل إرتاض على قة االبني نسبيوجد تأثري معنوي ( نالحظ أنه ال 22-3من خالل اجلدول رقم )       
مما ، 0,05وهي أكرب من  0,87املوجودات  و نسبة العائد على حقوق امللكية حيث بلغت القيمة االحتمالية 

  . احملققة الصافية األرباحب حقوق امللكية من ينصزيادة  يدل أن زيادة التمويل عن طريق الديون ال يعمل على 

مجايل إعلى  بني نسبة رأس املال املمتلكيوجد تأثري معنوي سليب ه يضا نالحظ من خالل اجلدول أنأ       
 0,05عند مستوى معنوية  0,02املوجودات و نسبة العائد على حقوق امللكية حيث بلغت القيمة االحتمالية 
يف  وذلك عند  زيادة األرباحمن  نصيبهاوهذا يدل أن التمويل باالعتماد على االموال الذاتية يعمل على اخنفاض 

حجمها و  ةيري احملتجزة يعمل على زيادبارية أو االختيارية و األرباح أو زيادة االحتياطات االج األسهم عدد 
  األرباح.من نصيبها بالتايل ينخفض 

املتغريات  أن مما يدل %65,7أما القوة التفسريية للنموذج نالحظ أن قيمة معامل التحديد فقد بلغت    
وهي   تدل ،  0,05عند مستوى معنوية  %65,7بنسبة  ة العائد على حقوق امللكيةاملستقلة تؤثر على نسب

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة  %66على قوة تفسريية معتربة للنموذج  أي أن 
 .املوجودة يف النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها

( أن معادلة االحندار جيدة و مقبولة 25-3تبني من خالل نتائج التحليل كما هي موضحة يف اجلدول رقم ) كما
حيث بلغت  0,05و هي ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية  14,28احملسوبة تساوي  Fحيث أن قيمة 
وية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد ، ويالتايل يتبني لنا املعن0,05و هي أقل من   0,000القيمة االحتمالية 

 على النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع.

  المعايير القياسية :2-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
مما يعين  0,05أكرب من  Probنالحظ احتمالية االختبار  7رقم  من خالل اجلدول املبني يف امللحق، LMاختبار 

 قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية .
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 للتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار :اختبار طبيعية األخطاء العشوائية -ب

Jarque-Bera يتبني لنا أن  سلسلة البواقي ال تتبع  7شكل البياين يف امللحق رقم من خالل نتائج املوضحة يف ال
ن جدا ) ألط بسيأن االحنراف  إال، 0,05أقل من  (probability)التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى املعنوية 

Kurtosis  هذا على النتائج ر( وحجم العينة كبري فلن يؤث3قريب من. 
 من خالل ماسبق نستنتج مايلي: 

على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس  االقرتاضتأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة يوجد ال   -
 بنسب الرحبية املقاسة بنسبة العائد على حقوق امللكية 

املايل  تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداءيوجد  -
 املقاس بنسب الرحبية املقاسة بنسبة العائد على حقوق امللكية.

 وبناءا على النتائج السابقة:

نرفض الفرضية األولى التي على وجود تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة اإلقتراض على 
 المقاس بنسب الربحية. إجمالي الموجودات و األداء المالي 

انية التي تنص على وجود تأثير بين الهيكل المالي المقاس بنسبة رأس المال الممتلك على نقبل الفرضية الث
 إجمالي الموجودات واألداء المالي المقاس بنسب الربحية .

 معادلة االنحدار نسبة القروض  على اجمالي الموجودات  على المتغيرات المستقلة -3

 موذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:ن3-1

RCR= ait+   b1Debtit + b2Equityit +Eit 

 حيث:

RCRit: القروض على إمجايل املوجودات  للبنوك التجارية اخلاصة نسبة i  للفرتةt 

Debtit:  التجارية اخلاصة  نسبة االفرتاض على امجايل املوجودات للبنوكi  للفرتةt 

Equityit : لبنوك التجارية اخلاصة متثل نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات  لi  للفرتةt 
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ait: ثابت االحندار 

Eit :  متثل اخلطأ العشوائي 

 تقدير النماذج:    3-1-1

كما هو موضح  يف Redundant Fixed Effects Tests بارتخإمن خالل  وجود أثار فردية ثابتة: خبارإ-أ
ا يعين رفض مم0,000  يث بلغتح  0,05احتمالية االختبار أقل من نالحظ أن  8اجلدول بامللحق  رقم

 اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار فردية ثابتة، أي النموذج  الصفرية  الفرضية 
 .هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعياملالئم 

بني النموذج التجميعي مع نفاضل  Breusch-Paganاختبار من خالل  اختبار وجود آثار فردية عشوائية:-ب
-Breuschاحتمالية اختبار نالحظ أن  8ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم منوذج اآلثار الفردية الثابتة. 

Pagan يعين قبول فرضية ، مما 0,05املماثلة أقل من  االختباراتومجيع   0,007 حيث بلغت  0,05من   أقل
 التجميعي.مقارنة بنموذج النموذج العشوائي  هو املالئم  ائية، أي النموذج اآلثار الفردية العشو وجود 

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: المفاضلة -ج
 Hausmanنالحظ أن احتمالية اختبار 8املبني يف امللحق رقم  من خالل اجلدول ، Hausmanاختبار 

هو املالئم  الثابثة الفردية اليت تن  على أن منوذج اآلثار الفرضية    قبول  مما يعين 0,05من  أقل (0,02)
 .للتحليل 

هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابثة  هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج 
   اسة صالحيته .ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدر 

 :على املتغريات املستقلةنسبة القروض على إمجايل املوجودات ومنه معادلة احندار 

RCRit = 34,319+ +0,191 Debtit 0,964  + Equityit 
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نسبة القروض على إجمالي (: تحليل االنحدار الخطي المتعدد )المتغير التابع:  23-3جدول رقم )ال
 (ة في البنوك الخاصالموجودات 

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية 

معامل 
 التحديد 
%R

2      

قيمة اختبار 
 فيشر 

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

القروض على نسبة 
 إمجايل  املوجودات

نسبة االقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,191 0,33 40,5 5,6 0,00 

نسبة رأس املال 
متلك على إمجايل امل

 املوجودات 

0,964 0,0001 

 (8) الملحق رقم Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

    تحليل النتائج:3-2

 إمجايلنسبة االفرتاض على  بنييوجد  تأثري إجيايب ومعنوي  ال  ( نالحظ أنه 23-3من خالل اجلدول رقم )
من  أكرب وهي  0,33حيث بلغت القيمة االحتمالية ،  املوجودات إمجايلوض على نسبة القر  املوجودات و
وهذه النتيجة متوافقة  ؤدي إىل ارتفاع خماطر االئتمانال ي و هذا يدل أن زيادة التمويل بواسطة الديون   0,05

 .التوسع يف منح القروض مع النتائج السابقة أن  البنوك اخلاصة ال تستخدم الديون يف  

ني نسبة رأس املال ي ومعنوييوجد تأثري  إجيايب  ( أنه 23-3يضا  من خالل اجلدول رقم )أو نالحظ        
املوجودات وهي عالقة ذات داللة احصائية حيث  إمجايلنسبة القروض على  املمتلك على إمجايل املوجودات و

واسطة االموال الذاتية يزيد من احتمال مما يعين أن التمويل ب  0,05أقل فهي 0,0001بلغت القيمة االحتمالية 
 . منح  القروض  بالتوسع يف التعرض إىل خماطر االئتمان

وهي   ، 0,05عند مستوى معنوية  %40,5أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت قيمة معامل التحديد     
غري التابع تفسره املتغريات من التغري احلاصل يف املت %40,5تدل على قوة تفسريية متوسطة للنموذج  أي أن 
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املستقلة املوجودة يف النموذج والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها أو متغريات أخرى 
 مل تدرج يف النموذج.

 5,06احملسوبة  Fمقبولة ، حيث بلغت قيمة  االحندارأما املعنوية اإلحصائية الكلية للنموذج أن معادلة       
خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار  ومن  ،.0,000حيث بلغت القيمة اإلحتمالية  وهي ذات  داللة إحصائية
يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري  0,05فيشر اليت كانت أقل من 
 .احلاصل يف املتغري التابع

 المعايير القياسية:  3-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام ختبار مشكلة االرتباط الذاتيا-أ
أكرب  Probنالحظ احتمالية االختبار  8من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول املبني يف امللحق رقم ، LMاختبار 
 خطاء العشوائية .مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األ 0,05من 

 األخطاء العشوائية  اختبار طبيعية-ب
من خالل نتائج االختبار Jarque-Bera  ختباراللتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام 

يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى  8املوضحة يف الشكل البياين بامللحق رقم 
 .0,05كرب من أ( probability) املعنوية

 من خالل ماسبق نستنتج مايلي:

تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة االقرتاض على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس ال يوجد -
 املقاسة بنسبة القروض على إمجايل املوجودات.  االئتمانبنسب خماطر 

اهليكل املايل املقاس بنسبة  رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء املايل تأثري معنوي بني  يوجد-
 .املقاس بنسب خماطر االئتمان  املقاسة بنسبة القروض على إمجايل املوجودات
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 نسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك على إجمالي الموجودات: -4

 عدد:نموذج معادلة االنحدار الخطي المت4-1

RLRit= ait+  b1Debtit + b2Equityit+ Eit 

 حيث:

RLRit: للبنوك التجارية اخلاصة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات  نسبة i  للفرتةt 

Debtit:  املوجودات للبنوك التجارية اخلاصة  إمجايلنسبة االفرتاض علىi  للفرتةt 

Equityit : ال املمتلك على إمجايل املوجودات  للبنوك التجارية اخلاصة متثل نسبة رأس املi  للفرتةt 

ait ثابت االحندار: 

Eit  متثل اخلطأ العشوائي : 

 تقدير النماذج:    1 -4-1

كما هو موضح  يف Redundant Fixed Effects Testsختبار إمن خالل  فردية ثابتة: آثار ختبار وجودإ-أ
  االحتماليةحيث بلغت القيمة   0,05احتمالية االختبار أقل من حظ أن نال 9اجلدول بامللحق  رقم 

اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار  الصفرية  ا يعين رفض الفرضية مم10,002
 .هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعياملالئم  فردية ثابتة، أي النموذج 

نالحظ أن احتمالية اختبار  9من خالل اجلدول املبني بامللحق رقم  ختبار وجود آثار فردية عشوائية:إ-ب
Breusch-Pagan  مما يعين قبول فرضية  0,05ومجيع االختبار املماثلة)األيلب( أقل  من  0,10أقل من

ة العشوائية مقارنة بالنموذج وجود اآلثار الفردية العشوائية ، أي النموذج األفضل هو منوذج اآلثار الفردي
  .التجميعي

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة:  -ج
Hausman (0,03 )أن احتمالية اختبار نالحظ  9من خالل اجلدول  املبني بامللحق رقم   Hausmanاختبار 
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ض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار الفردية مما يعين رف 0,05أقل من 
 الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابثة  هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج 
   املناسبة لدراسة صالحيته .ونكمل القيام باالختبارات 

 وجودات على املتغريات املستقلة:إمجايل املو األرصدة النقدية لدى البنك على  نسبة النقدومنه معادلة احندار 

RLRit  =  5,902 +0,341Debteit  0,404- Equityit 

رصدة النقدية و األ دد )المتغير التابع:  نسبة النقد(: تحليل االنحدار الخطي المتع24-3جدول رقم )
 لي الموجودات في البنوك الخاصة (على إجما لدى البنك

معامالت  املتغريات املستقلة  املتغري التابع 
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية 

معامل 
 التحديد 
%R

2      

قيمة اختبار 
 فيشر 

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

نقد واألرصدة نسبة ال
النقدية لدى البنك 
على إمجايل 

 جوداتاملو 

نسبة االقرتاض على 
 إمجايل املوجودات

0,341 0,019 41,5 5,272 0,000 

نسبة رأس املال 
املمتلك على إمجايل 

 املوجودات 

-0,404 0,003 

 (9) الملحق رقم Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 تحليل النتائج: 4-2

 إمجايلعلى  رتاضقاإلمعنوي  بني  نسبة  إجيايب  ( انه يوجد تأثري24-3من خالل اجلدول رقم )       
على إمجايل املوجودات ، حيث بلغت القيمة االحتمالية  لبنوكاملوجودات ونسبة النقد و األرصدة النقدية لدى ا

 أن التمويل بواسطة الديون يؤدي إىل خفض خماطر السيولة  يف مما يعين 0,05عند مستوى معنوية  0,019
وهذه النتيجة تتوافق مع النتيجة األوىل ،  قد و األرصدة النقدية  لدى البنكمن خالل زيادة  الن البنوك اخلاصة
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نقدية لديها  رصدهأ حتتفظ هبا يف شكل نقد و ال تستخدم الديون يف منح القروض حيث  على أن البنوك اخلاصة
 ملواجهة السحوبات املفاجئة للودائع.

رأس املال املمتلك على إمجايل نسبة بني  و عكسي يوجد تأثري معنوي أنه( 24-3ل رقم )أيضا من خالل اجلدو 
املوجودات و حيث بلغت القيمة االحتمالية  إمجايلعلى البنك النقد و األرصدة النقدية لدى املوجودات و 

متلك تنخفض نسبة ك اخلاصة عند زيادة رأس املال املمما يدل على أن البنو . 0,05مستوى معنوية  عند ,0030
النقد واألرصدة النقدية لدى البنك وهذا ميكن تفسريه على أن البنوك اخلاصة ال تستخدم رأس ماهلا يف زيادة 

 سيولتها وتستخدمه يف متويل نشاطاهتا املختلفة.

وهي   تدل على قوة تفسريية متوسطة  %41,5أما القوة التفسريية للنموذج فقد بلغت قيمة معامل التحديد 
من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف النموذج  %41,5للنموذج  أي أن 

 .والباقي ميكن عزوه ألخطاء القياس واملتغريات اليت ال ميكن قياسها

يتبني  0,05ن خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر اليت كانت أقل م الكلية للنموذج اإلحصائيةاملعنوية  أما
 .لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع

 :المعايير القياسية -4-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
أكرب من  Probنالحظ احتمالية االختبار  9لنتائج املوضحة يف اجلدول بامللحق رقم من خالل ا، LMاختبار 
 مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  0,05

 اختبار طبيعية األخطاء العشوائية -ب 
من خالل نتائج االختبار ، و Jarque-Beraللتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار 

يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى  9املوضحة يف الشكل البياين بامللحق رقم 
 .0,05كرب من أ( probability)املعنوية 

 من خالل ماسبق نسنتج مايلي:
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ى إمجايل املوجودات و األداء  املايل املقاس تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة االقرتاض عليوجد  -
 بنسب خماطر السيولة املقاسة بنسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات.

تأثري معنوي بني  اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء  املايل يوجد  -
 سيولة املقاسة بنسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات.املقاس بنسب خماطر ال

المتغيرات  المطلوبات علىالفائدة على إجمالي  الحساسة لسعرمعادلة االنحدار نسبة المطلوبات -5
 المستقلة.

 نموذج معادلة االنحدار الخطي المتعدد:5-1

IRRit== ait+b1Debtit+b2Equityit+Eit 

 حيث:

IRRit : املطلوبات للبنوك  اخلاصة  إمجايلاملطلوبات احلساسة لسعر الفائدة على  نسبةi  للفرتةt. 

Debtit:  املوجودات للبنوك  اخلاصة  إمجايلمتثل نسبة االقرتاض علىi  للفرتةt. 

Equityit: املوجودات للبنوك اخلاصة   إمجايلعلى   متثل نسبة رأس املال املمتلكi لفرتة لt. 

ait : . ثابت االحندار 

Eit  : متثل اخلطأ العشوائي 

 تقدير النماذج:    -5-1-1

كما هو موضح  يف Redundant Fixed Effects Testsختبار إمن خالل  ثار فردية ثابتة:آختبار وجود إ-أ
    حتماليةاالحيث بلغت القيمة   0,05احتمالية االختبار أقل من نالحظ أن  10اجلدول بامللحق  رقم 

اليت تن  على عدم وجود آثار فردية ثابتة وقبول فرضية وجود آثار  الصفرية  ا يعين رفض الفرضية مم0,000
 .هو منوذج اآلثار الفردية الثابتة مقارنة بالنموذج التجميعياملالئم  فردية ثابتة، أي النموذج 

نفاضل بني النموذج التجميعي مع  Breusch-Paganخالل اختبار من  اختبار وجود آثار فردية عشوائية:-ب
-Breuschنالحظ أن احتمالية اختبار  10منوذج اآلثار الفردية الثابتة. ومن خالل اجلدول املبني يف امللحق رقم 
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Pagan مما يعين قبول فرضية  0,05املماثلة  أقل  من  ات ومجيع االختبار  0,000 حيث بلغت 0,05من  أقل
منوذج اآلثار الفردية العشوائية مقارنة بالنموذج  عشوائية ، أي النموذج األفضل هووجود اآلثار الفردية ال

  .التجميعي

للمفاضلة بني هذين النموذجني مت استخدام  المفاضلة بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة: -ج
 Hausmanحتمالية اختبار نالحظ أن ا 10من خالل اجلدول  املبني يف امللحق رقم  ،Hausmanاختبار 
مما يعين رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة اليت تن  على أن منوذج اآلثار  0,05( أقل من 0,006)

 الفردية الثابتة أفضل من منوذج اآلثار الفردية العشوائية.

ة ، لذلك سنعتمد هذا النموذج هبذا يتبني أن منوذج اآلثار الفردية الثابتة هو النموذج املالئم لبيانات الدراس
 ونكمل القيام باالختبارات املناسبة لدراسة صالحيته .

 املتغريات املستقلة. املطلوبات علىاحلساسة لسعر الفائدة على إمجايل  نسبة املطلوباتومنه معادلة احندار 

IRRit  =1.96 + Debtit –1.25 Equityit 

الحساسة على المطلوبات  المتعدد )المتغير التابع: نسبة(: تحليل االنحدار الخطي 25-3جدول رقم )ال
 في البنوك الخاصة. الموجودات( إجمالي

معامالت  املتغريات املستقلة املتغري التابع
 االحندار

القيمة 
 االحتمالية

معامل 
 التحديد 
%R

2 

قيمة 
اختبار 
 فيشر

القيمة 
االحتمالية 
 لفيشر

املطلوبات نسبة 
احلساسة لسعر 

ى إمجايل الفائدة عل
 املوجودات

نسبة االقرتاض على إمجايل 
 املوجودات

1 0,00 100 6,94 000,0 

نسبة رأس املال املمتلك على 
 إمجايل املوجودات 

-1,25 0,004 

 (10) الملحق رقم Eviews 9المصدر : من إعداد الباحثة بناءا على مخرجات برنامج

 تحليل النتائج:5-2
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على  االقرتاضبني نسبة ( نالحظ أنه يوجد تأثري إجيايب ذو داللة إحصائية 25-3)من خالل اجلدول رقم       
 0.00حيث بلغت القيمة االحتمالية  إمجايل املطلوباتاحلساسة على  نسبة املطلوباتإمجايل املوجودات و 

أسعار  ملخاطرالتعرض  احتماالتوهذا يدل أن عند زيادة التمويل بواسطة الديون يزيد من  0.05ملستوى معنوية 
 الفائدة.ر االيت تتأثر مبخاطر تغريات أسع الودائع    الفائدة الرتفاع

إمجايل املطلوبات احلساسة على  أيضا نالحظ أنه يوجد تأثري سليب معنوي بني نسبة رأس املال املمتلك و نسبة  
التمويل عن طريق  وهذا يدل أن، 0.05ملستوى معنوية  0.00، حيث بلغت القيمة االحتمالية املطلوبات

 الفائدة.يعمل على خفض احتمال التعرض إىل خماطر ارتفاع أسعار حقوق امللكية 

مما يدل أن املتغريات  %100 التفسريية للنموذج بلغت قيمة معامل التحديد معامل التحديد للقوةأما بالنسبة   
وهي   تدل على قوة  ،  طلوبات املعلى نسبة املطلوبات احلساسة على إمجايل  %100املستقلة تؤثر بنسبة 

من التغري احلاصل يف املتغري التابع تفسره املتغريات املستقلة املوجودة يف  %100تفسريية كاملة للنموذج  أي أن 
 النموذج .

اليت كانت أقل من   فمن خالل قيمة مستوى املعنوية الختبار فيشر أما بالنسبة املعنوية اإلحصائية الكلية للنموذج
  .يتبني لنا املعنوية الكلية للنموذج أي ميكن االعتماد على النموذج يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع 0,05

 المعايير القياسية:5-3

: من اجل اختبار وجود االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية مت استخدام اختبار مشكلة االرتباط الذاتي-أ
أكرب من  Probنالحظ احتمالية االختبار  10املوضحة يف اجلدول بامللحق رقم من خالل النتائج ، LMاختبار 
 .مما يعين قبول فرضية انعدام االرتباط الذايت بني األخطاء العشوائية  0,05

 اختبار طبيعية األخطاء العشوائية -ب
ن خالل نتائج االختبار م ،Jarque-Beraللتحقق من فرضية التوزيع الطبيعي لسلسلة البواقي مت استخدام اختبار 

يتبني لنا أن  سلسلة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي وذلك الن مستوى   10املوضحة يف الشكل البياين بامللحق رقم 
 .0,05كرب من أ (probability) املعنوية

 من خالل ماسبق نستنتج مايلي:
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مجايل  املوجودات و األداء املايل املقاس تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة االقرتاض على إ يوجد -
 لسعر الفائدة على إمجايل املوجودات.بنسب خماطر أسعار الفائدة املقاسة بنسبة املطلوبات احلساسة 

تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل  املوجودات و األداء املايل يوجد -
  سعار الفائدة املقاسة بنسبة املطلوبات احلساسة لسعر الفائدة على إمجايل املوجودات.املقاس بنسب خماطر أ

 وبناءا على النتائج السابقة:

نقبل الفرضية الثالثة التي تنص على وجود تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة اإلقتراض على 
 مخاطر المصرفية.إجمالي الموجودات واألداء المالي  المقاس بنسب قياس ال

نقبل الفرضية الرابعة التي تنص على وجود تأثير معنوي بين الهيكل المالي المقاس بنسبة رأس المال 
 الممتلك على إجمالي الموجودات و األداء المالي المقاس بنسب قياس المخاطر المصرفية.
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 خالصة الفصل

املايل  على األداءحمل الدراسة، و دراسة تأثريها  املايل للبنوك لمؤشرات اهليك حتليلتناولنا يف هذا الفصل        
 حمل الدراسة، فاستنتجنا أن:التجارية  للبنوك
أما عند املقارنة يف  متويلها،يف اخلاصة األموال على الديون أكثر من  اخلاصة تعتمدكل البنوك العمومية والبنوك   

البنوك التجارية اخلاصة تعتمد على رأس املال املمتلك أكثر من  جند اخلاصة  لاعلى األمو  االعتمادتقدير نسبة 
  ؛البنوك التجارية العمومية

 مقارنة بالبنوك العمومية؛ الرحبيةمعدالت أعلى يف نسب حققت البنوك اخلاصىة  -
و أما يف مستوى تعرضهم ملخاطر السيولة البنوك العمومية أكثر عرضة ملخاطر السيولة من خالل نسبة النقد   

 األرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات؛
والبنوك اخلاصة متقاربني يف مستوى  البنوك العموميةجند كل من  االئتمانأما من خالل نسب  قياس خماطر  -

 تعرضهم  ملخاطر اإلئتمان؛
من خالل نسبة أما بالنسبة ملخاطر أسعار الفائدة كانت البنوك العمومية أكثر عرضة ملخاطر أسعار الفائدة  -

 املطلوبات؛املطلوبات احلساسة على إمجايل 
العمومية و التجارية كل من البنوك   جند أن اهليكل املايل يؤثر على األداء املايل يفالفرضيات  اختبارومن خالل  

 . اخلاصةالتجارية  البنوك
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 :ةـخاتمال

كيبة تر  اختيارقرار مايل يف البنوك التجارية املتمثل يف قرار أهم من خالل دراستنا هذه سلطنا الضوء على     
تمويل ل ملزج بينهماوكيفية  املمتلكو رأس املال أالديون  استخداماملفاضلة بني بو ذلك ، هيكلها املايل اخلاص

 أثر اهليكل املايل على األداء املايل يف البنوك التجارية يف اجلزائر بدراسة اختبارأصوهلا. كما حاولنا يف هذه الدراسة 
جمموعة من البنوك العمومية و البنوك اخلاصة و خلصنا يف اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي إىل  مقارنة بني
 ن النتائج من أمهها:جمموعة م

تركيبة اهليكل املايل بالنسبة للبنوك التجارية يتأثر مبجموعة من العوامل و اليت من أمهها الرحبية،  اختيارن إ -
يتطلب التوفيق بني فرص العائد و املخاطرة املرتتبة عند  ملسامهنيفبهدف تعظيم ثروة اتكلفة األموال و املخاطرة 

 ؛كل مصدر متويل  اختيار

اهليكل املايل حيث  باختيارو من أجل التعمق أكثر يف موضوع اهليكل املايل تطرقنا إىل األسس النظرية اخلاصة  -
 اخلصحيث ، األساس النظري للهيكل املايل يف املؤسسات 1958سنة   Miller et Modilliagniتعترب نظرية 

أن اهليكل املايل ال يؤثر على قيمة املؤسسة و حسب هذه النظرية إن تكلفة رأس املال مستقلة عن متويل البنوك 
نظرية املفاضلة اليت  امن أمه أخرى  كان مصدرها الديون أو رأس املال املمتلك. إال أهنا ظهرت نظريات  سواء

األمثل من خالل املفاضلة بني املزايا الضريبية و تكاليف  مثلى و متثل اهليكل املايل استدانةتوصلت أنه يوجد نسبة 
ألن البنوك   اإلفالس و الوكالة، إال أن املفاضلة بني تكاليف اإلفالس و املزايا الضريبية يعد خمتلفا بالنسبة للبنوك

 ؛اإلفالس الحتماالتأكثر عرضة 

يتم ترتيب اهليكل املايل ترتيب تسلسلي أما من وجهة نظرية التسلسل اهلرمي ال يوجد هيكل مايل أمثل حيث -
. أما فيما خيص تطبيق هذه النظرية أخريكملجأ   األسهممث إصدار  رتاضقاالأوال على التمويل الذايت مث  باالعتماد

 ؛يف البنوك توجد جمموعة من العوامل تعيق تطبيق هذه النظرية يف البنوك من أمهها تأمني الودائع

املوارد  استغاللاألداء املايل يعد املؤشر احلقيقي الذي يقيس مدى قدرة البنك التجاري على  أنكما خلصنا   -
و تعترب النسب املالية من أهم و أقدم األساليب املستخدمة  ،املتاحة لتحقيق أهدافه املسطرة بكل كفاءة و فعالية

من أهم النسب خلصنا أن نسب الرحبية حيث   عليها يف دراستنا هذه اعتمدنااألداء املايل و اليت  تقييميف 
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متاشيا مع التطورات احلاصلة يف البيئة  قييم األداء املايل ، كما تطورت أساليب تاملستخدمة يف تقييم األداء املايل
 ؛ و منوذج بطاقة األداء املتوازن   CAMELSاليت من أمهها نظام  املصرفية

على إمجايل  االقرتاضنسب اهليكل املايل جند أن البنوك العمومية حتقق مستويات أعلى يف نسبة وفق  -
املوجودات مقارنة بالبنوك اخلاصة. بينما البنوك اخلاصة حتقق مستويات أعلى يف نسبة رأس املال املمتلك إىل 

 ؛ن رأس املال املمتلك يف متويل أصوهلاإمجايل املوجودات. مما يدل أن البنوك العمومية تعتمد على الديون أكثر م

مما يدل أن البنوك ، مقارنة بالبنوك العمومية صة حتقق مستويات أعلى البنوك اخلا، من خالل نسب الرحبية  -
البنوك حيث أن   املتاحةاخلاصة أكثر قدرة على حتقيق األرباح من خالل توظيف أمواهلا وودائعها و مواردها 

وكاالت وتنفق عليها دون جدوى أي ال تغطي حىت نفقاهتا بإنشاء  االنتشار والكثافة،ومية تسعى إىل العم
 ؛األجنبية اليت ترشد نفقاهتا تدرس جدواها بدقة  اخلاصة  عكس البنوك  باإلضافة إىل سياسة التوظيف فيها 

 د أن البنوك العمومية و البنوك اخلاصة متقاربني يف مستوى تعرضهم ملخاطر جن االئتمانمن خالل نسب خماطر  -

 اإلئتمان؛ 

البنوك اخلاصة  مقارنة  أكثر عرضة ملخاطر السيولة  أما من خالل نسب خماطر السيولة جند أن البنوك العمومية -
وهذا يدل على أن البنوك العمومية غري قادرة على اإليفاء بالسحوبات املفاجئة و مواجهة أي أزمة سيولة  ؛

 حمتملة؛

 خماطرالحتماالت أما من خالل نسب قياس خماطر أسعار الفائدة جند أن البنوك العمومية هي أكثر عرضة 
 يون يف متويل أصوهلا.على الد العتمادها الكبري أسعار الفائدة و ذلك راجع  تغريات 

 الفرضيات: اختبارنتائج  -

الفرضية األوىل اليت تنص على وجود تأثري معنوي بني  نقبل البنوك العمومية على مستوى الفرضية األولى : 
على  أماو األداء املايل املقاس بنسبة  الرحبية ،  على إمجايل املوجودات االقرتاضنسبة اهليكل املايل املقاس  ب

 ؛الفرضية األوىل نرفض البنوك اخلاصة  مستوى 
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نقبل الفرضية الثانية اليت تنص على وجود تأثري بني  والبنوك اخلاصة عموميةالبنوك الكل من يفالفرضية الثانية : 
 اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات واألداء املايل املقاس بنسب الرحبية .

نقبل الفرضية الثالثة اليت تنص على وجود تأثري و البنوك اخلاصة البنوك العمومية يف كل من  الثالثة :الفرضية 
على إمجايل املوجودات واألداء املايل  املقاس بنسب قياس املخاطر  االقرتاضمعنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة 

 املصرفية.

تنص على وجود   الفرضية الرابعة اليتنقبل  يف كل من البنوك العمومية والبنوك اخلاصة الفرضية الرابعة :
تأثري معنوي بني اهليكل املايل املقاس بنسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات و األداء املايل املقاس بنسب 

 قياس املخاطر املصرفية.

الفرضيات الفرعية مت التأكد من صحة الفرضية الرئيسية اليت تنص على وجود تأثري معنوي بني  اختبارومن خالل 
وك اهليكل املايل على األداء املايل يف البن يؤثر اجلزائر حيثبنسب اهليكل املايل و األداء املايل يف البنوك التجارية 

 :العمومية من خالل

من نصيب املوجودات من األرباح تعمل على زيادة   االقرتاضنسبة  حيث عند زيادة نسبة العائد على املوجودات
معدل  ارتفاععند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك يؤدي إىل  أيضاو ، خالل االستفادة من الوفورات الضريبية 

 ؛ مرحبة أدت إىل رفع نصيب رحبية موجوداهتا  استثماريةيف أنشطة  استخدامهمن خالل رحبية املوجودات 

حيث عند التمويل بالديون يرفع من نصيب حقوق  امللكية من األرباح بينما عند ق امللكية و العائد على حقنسبة 
حيث  ال يوجد تأثري معنوي   يعمل على زيادة  العائد على حقوق امللكية ال رأس املال املمتلك  بواسطة التمويل 

  ؛بة العائد على حقوق امللكية ونس على إمجايل املوجودات بني نسبة رأس املال املمتلك

وهذا  القروض  التوسع يف منحب االئتمانحيث عند متويل بالديون يعمل على رفع خماطر  االئتماننسب خماطر  
أما عند التمويل بواسطة حقوق امللكية ال   ،راجع الستخدام البنوك العمومية  الديون يف عملية منح القروض

 ؛يعمل على رفع خماطر االئتمان مما يفسر أن البنوك العمومية ال متنحها يف شكل قروض للعمالء

لدى البنك  زيادة السيولة ب ولة يختفيض خماطر الس يعمل على  نسب خماطر السيولة حيث عند التمويل بالديون 
حيث كان تأثري سليب ومعنوي بني  ،، بينما عند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك ال خيفض خماطر السيولة 
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نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات  ونسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنك على إمجايل املوجودات 
زء من الديون يف زيادة األرصدة النقدية لديها وجزء اخآخر تستخدمه ، وهذا ما يفسر أن البنوك العمومية حتتقظ جب

يف عملية اإلقراض  وهذا ما مت التوصل إليه يف النتيجة السابقة ، بينما األموال اليت مصدرها  رأس املال املمتلك ال 
 ا يف مزاوله أنشطتها البنكية.حتتفظ هبا يف شكل أرصدة نقدية تستخدمه

التعرض ملخاطر أسعار الفائدة  احتماالتث عند التمويل بواسطة الديون يزيد من لفائدة حينسب خماطر أسعار ا
عرض الت احتماللزيادة اخلصوم احلساسة لتغريات أسعار الفائدة، أما عند التمويل برأس املال املمتلك خيفض من 

 ملخاطر تغريات أسعار الفائدة؛

 :أما يف البنوك التجارية اخلاصة يؤثر اهليكل املايل على األداء املايل من خالل 

العائد على املوجودات نسبة نسبة رأس املال املمتلك على إمجايل املوجودات على حيث تؤثر فقط  نسب الرحبية
اح احملققة من خالل  من األربجودات و حيث أن عند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك تؤدي إىل رفع نصيب امل

 توظيفه يف متويل نشاطها األساسي املتمثل يف منح القروض؛

حيث عند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك يعمل على خفض  العائد على  العائد على حقوق امللكية نسبة   
وذلك لزيادة اح  احملققة ، حيث عند زيادة األموال الذاتية يعمل على خفض نصيبها من األربحقوق امللكية

 حجمها ؛

 االئتمانالتعرض إىل خماطر  احتمالحيث عند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك يزيد من  االئتمانخماطر نسب 
،أي أن البنوك اخلاصة تستخدم رأس ماهلا املمتلك يف عملية منح القروض عكس البنوك  بالتوسع يف منح القروض

 ؛إقراض عمالئها يف  العمومية تستخدم الديون 

بواسطة الديون يؤدي إىل ختفيض خماطر السيولة من خالل زيادة النقد و حيث عند التمويل  نسب خماطر السيولة
املفاجئة، بينما عند التمويل بواسطة رأس املال املمتلك تنخفض األرصدة النقدية لدى البنك ملواجهة السحوبات 

هذا ما يؤكد النتائج املتوصل إليها أن البنوك اخلاصة ال تستخدم الديون و  نسبة النقد واألرصدة النقدية لدى البنك
 ؛و حتتفظ هبا يف شكل أرصدة نقدية ملواجهة السحوبات املفاجئةيف منح القروض 
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وذلك  التعرض ملخاطر أسعار الفائدة احتمالحيث عند التمويل بالديون يزيد من   خماطر أسعار الفائدة سبن
، بينما عند التمويل برأس املال املمتلك يعمل على خفض الرتفاع اخلصوم احلساسة لتغريات أسعار الفائدة 

 .ن رأس املال املمتلك ال يتأثر بتغريات أسعار الفائدةوذلك أل التعرض ملخاطر أسعار الفائدة احتمال

 التوصيات:

 توصلنا إليها نقرتح جمموعة من التوصيات العامة:من خالل ما مت عرضه يف هذه الدراسة و النتائج اليت 

 من  االقرتاض لالستفادةعلى  بعدم االكتفاء باالعتماد على البنوك التجارية التنويع يف مصادر التمويل  -
حيث يعترب  على رأس املال املمتلك ألنه مهم يف زيادة ثقة املودعني يف البنوك االعتمادو  ،الضريبيةفورات الو 

 هامش أمان بالنسبة هلم ؛

تقليل خماطر و تعظيم ثروة ال من خالل االقرتاضعدم املبالغة يف اللجوء إىل باملوازنة بني املخاطر و العائد  -
يزيد من املخاطر اليت يتعرض إليها محلة األسهم و يزيد من طلب العائد على  االقرتاضألن املزيد من  ،سامهنيامل

يعرض الدائنني و املودعني  االقرتاضو يف نفس الوقت يزعزع ثقة املودعني و ألن املزيد من  ،حقوق امللكية
 اسرتجاعدل ذلك على هامش أمان بالنسبة هلم يف  االقرتاضنسبة  اخنفضتحيث كلما ، للمخاطر بصفة أساسية

 ؛أمواهلم

 استثماريةيف فرص  توظيفه ليس فقط من املزايا الضريبية اليت توفرها لكن من خالل  االقرتاضمن  االستفادة -
و بالتنويع يف  على قطاع معني زالقطاعي بعدم الرتكيبالتنويع  جديدة و مرحبة كالتوسع يف منح قروض متنوعة

 ؛ألجلة، متوسطة وطويلة ا،قصري  األجل

حتسني أدائها حيث  تشجيع عمليات اخلوصصة يف البنوك العمومية كأول خطوة تساعد البنوك العمومية يف  -
 أن البنوك اخلاصة تتفوق على البنوك العمومية  يف مؤشرات األداء املايل؛ الحظنا 

عدد و بتيف اجلزائر  والبنوك اخلاصة  يسمح للبنوك العمومية  العمل على تنشيط سوق رأس املال أو البورصة -
 ؛ تنويع مصادر التمويل
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مما يتيح هلا  تالوكاالزيادة عدد يف  فه يرأس املال املمتلك وتوظ بإدارة  البنوك اخلاصة االهتمام على جيب   -
ومستويات نشاطها، وبالتايل  إعماهلاترفع من رقم  جتعل البنوك اخلاصة  ومينح ميزة تنافسية  زيادة حصتها السوقية

 من الرفع املايل باملزايا الضريبية اليت يوفرها؛  االستفادةويف نفس الوقت   ترفع من مردودية اصوهلا، 
تفعيل مواردها البشرية ، و استقطاب بإدارة رأس املال املمتلك لتوظيفه يف  االهتمامعلى البنوك العمومية أيضا -

مما يؤدي إىل حتسني اخلدمات املصرفية وينعكس  استعمال التكنولوجيا احلديثة ها منمتكينو  الكفاءات املصرفية
على احلصول قدرهتا  تعزيز و مما يسهل منافسة البنوك األجنبية الكبرية ، و أيضا ذلك على رفع مستوى أدائها 

 ؛ املستندية  اإلعتمادات جمال على تسهيالت كبرية من البنوك العاملية و خاصة يف 

البنوك العمومية  اليت ال حتقق  أرباحا خاصة يف املناطق اجلغرافية اليت ليس هبا كثافة سكانية   فروعتقليص - 
وصعوبة ، هذا من جهة للبنك الكلية لتكاليفالبنك إزدادت ا  عدد فروعكانت زيادة يف ما  لك، حيث  مرتفعة

 ؛من جهة أخرى مما يؤثر سلبا على رحبيته الرقابة على فروعه 

 ؛تطوير و تنويع اخلدمات املالية املصرفية كالتعامل باملشتقات املالية - 

 .اخلاصة هبا  لتنوع صيغ التمويل الصريفة اإلسالمية التوجه حنو  -

 أفاق الدراسة: 

 أثر األداء املايل يف حتديد املزيج التمويلي يف البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر -
 األداء املايل يف البنوك اإلسالميةأثر اهليكل املايل على  -
 أثر سياسة توزيع األرباح على قيمة البنوك التجارية املدرجة يف البورصة -
 العوامل املؤثرة على رحبية البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر. -
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الملحق رقم 1:دراسة تأثير نسبة العائد على الموجودات على المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية 
 العمومية 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (:1-1الجدول رقم )

 
 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-1الجدول رقم )

 
 

 Hausman(:نتائج إختبار 3-1الجدول رقم )
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ألثر نسبة العائد على الموجودات على المتغيرات  الثابث (:نتائج تقدير النموذج األثر 4-1الجدول رقم )
  المستقلة

 
 اإلرتباط الذاتي اختبارمشكلة (:5-1الجدول رقم )
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 اختبار طبيعية األخطاء العشوائية: 1الشكل البياني رقم 

 
 

 

: دراسة تأثير نسبة العائد على حقوق الملكية على المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية 2الملحق  رقم 
 العمومية 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (: 1 -2الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-2الجدول رقم )

 
 
 
 

  Hausman(: نتائج إختبار 3-2الجدول رقم )
 

 
ألثر نسبة العائد على حقوق الملكية  على الثابث  (:نتائج تقدير النموذج األثر 4-2الجدول رقم )

 المتغيرات المستقلة
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 إختبار اإلرتباط الذاتي (:5-2الجدول رقم )

 

 : إختبار طبيعة األخطاء العشوائية1الشكل البياني رقم 

 

 

دراسة تأثير نسبة القروض على إجمالي الموجودات على المتغيرات المستقلة في البنوك  :3الملحق رقم 
 التجارية العمومية 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (: 1 -3الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan  اختبار(: نتائج 2-3الجدول رقم )

 
 
 

 Hausman(: نتائج إختبار 3-3رقم ) ودل جلا

 

 
 

إجمالي الموجودات على  القروض (:نتائج تقدير النموذج األثر العشوائي ألثر نسبة 4-3الجدول رقم )
 على المتغيرات المستقلة 
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 (: إختبار اإلرتباط الذاتي5-3الجدول رقم )

 
 

 (: إختبار طبيعة األخطاء العشوائية1الشكل البياني رقم )
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و األرصدة النقدية لدى البنك على إجمالي الموجودات  على  : دراسة تأثير نسبة  النقد4الملحق  رقم 
 المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية العمومية 

 Redundant Fixed Effects Tests  اختبارنتائج (: 1 -4الجدول رقم )

 
 

 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-4الجدول رقم )

 

 

 Hausman(: نتائج إختبار 3-4الجدول رقم )
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ألثر نسبة النقد و األرصدة النقدية لدى البنك   لثابث(:نتائج تقدير النموذج األثر ا4-4الجدول رقم )
 على إجمالي الموجودات على المتغيرات المستقلة

 
 

 

 (: إختبار اإلرتباط الذاتي5-4الجدول رقم )
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 إختبار طبيعة األخطاء العشوائية ( :1الشكل البياني رقم )

 
 

: دراسة تأثير نسبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  على إجمالي المطلوبات   على 5الملحق  رقم 
 المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية العمومية 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (: 1 -5الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-5الجدول رقم )
 

 
 Hausman(: نتائج إختبار 3-5الجدول رقم )
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(:نتائج تقدير النموذج األثر الثابث ألثر نسبة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة  على 4-5الجدول رقم )
 إجمالي المطلوبات على المتغيرات المستقلة

 
 :(: اختبار مشكلة االرتباط الذاتي5-5)الجدول رقم 

 

 
 

 
 

اختبار طبيعية األخطاء العشوائية(: 1الشكل البياني رقم)  
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: دراسة تأثير نسبة  العائد على إجمالي الموجودات  على المتغيرات المستقلة في البنوك 6الملحق  رقم 
 التجارية الخاصة 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (: 1 -6الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-6الجدول رقم )

 

 
 

 Hausman(: نتائج إختبار 3-6الجدول رقم )
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(:نتائج تقدير النموذج األثر العشوائي  ألثر نسبة العائد على إجمالي الموجودات  4-6الجدول رقم )
 على المتغيرات المستقلة

 
 

 (: إختبار مشكلة  اإلرتباط الذاتي5-6الجدول رقم)
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(: إختبار طبيعة األخطاء العشوائية 1الرسم البياني)  
 

 
 
 
 

 

: دراسة تأثير نسبة  العائد على حقوق الملكية على المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية 7الملحق  رقم
 الخاصة 

 Redundant Fixed Effects Testsنتائج إختبار  (: 1 -7الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-7الجدول رقم )
 

 
 

 
 

 

 Hausman اختبار(: نتائج 3-7الجدول رقم )

 
 

ألثر نسبة العائد على حقوق الملكية على   الثابث(:نتائج تقدير النموذج األثر 4-7الجدول رقم )
 المتغيرات المستقلة
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 (: إختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي5-7) الجدول رقم

 
 إختبار طبيعة األخطاء العشوائية(: 1الرسم البياني رقم )

 

 
 

 

: دراسة تأثير نسبة  القروض على إجمالي الموجودات  على المتغيرات المستقلة في البنوك 8الملحق  رقم
 التجارية الخاصة 

 Redundant Fixed Effects Tests  اختبارنتائج (: 1 -8الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan  اختبار(: نتائج 2-8الجدول رقم )

 

 
 

 Hausman اختبار(: نتائج 3-8الجدول رقم )
 

 

 
(: نتائج تقدير النموذج األثر الثابث  ألثر نسبة القروض على إجمالي الموجودات 4-8الجدول رقم )
  المستقلة على المتغيرات
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 (: إختبار مشكلة اإلرتباط الذاتي 5-8الجدول رقم )

 
 (: إختبار طبيعة األخطاء العشوائية 1الشكل البياني رقم )

 
 

: دراسة تأثير نسبة  النقد واألرصدة النقدية لدى البنك على إجمالي الموجودات على 9الملحق  رقم
 المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية الخاصة 

 

 Redundant Fixed Effects Tests  نتائج إختبار(: 1 -9الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan(: نتائج إختبار  2-9اجلودل  رقم )

 

 

 Hausman نتائج اختبار(: 3-9الجدول رقم )

 

 

ألثر نسبة  النقد واألرصدة النقدية لدى البنك   الثابث(:نتائج تقدير النموذج األثر 4-9الجدول رقم )
 على إجمالي الموجودات على المتغيرات المستقلة
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 (: إختبار مشكلة االرتباط الذاتي 5-9الجدول رقم) 

 

 طبيعة األخطاء العشوائية إختبار (: 1الرسم البياني رقم )

 

: دراسة تأثير نسبة  المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة على  إجمالي المطلوبات  على 10الملحق  رقم
 المتغيرات المستقلة في البنوك التجارية الخاصة 

 Redundant Fixed Effects Tests  نتائج إختبار(: 1 -10الجدول رقم )
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 Breusch-Pagan  (: نتائج إختبار2-10الجدول رقم )

 

 

 Hausman (: نتائج إختبار3-10الجدول رقم )

 
 

 
(:نتائج تقدير النموذج األثر الثابث  ألثر نسبة المطلوبات الحساسة لسعر الفائدة 4-10الجدول رقم )

 على إجمالي المطلوبات  على المتغيرات المستقلة
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(: إختبار مشكلة االرتباط الذاتي5-10الجدول رقم )  
 

 
 

(: إختبار طبيعة األخطاء العشوائية 1لشكل البياني رقم )ا  

 

 

 


