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  تشكرات
  

  :اعترافا بالجزیل وتقدیرا للجمیل نتوجه بجزیل الشكر والعرفان إلى

  الحكیم إلى منزل الذكرإلى من نغیب ولطفه ال یغیب وٕاذا رجاه العبد فرجاءه ال یخیب، 

  ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى"

  "لصالحینوالدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك ا 

  -91- سورة النمل اآلیة

  نا طیلة هذا العملتالذي رافق ةنا المشرفتإلى أستاذكما نتوجه بالشكر الجزیل 

  .مذكرتنا تقییمعلى قبولهم  وٕالى أعضاء لجنة المناقشة 

  وٕالى كل من ساهم في إثراء هذا العمل المتواضع

  .ولو بنصیحة أو كلمة طیبة من قریب أو بعید 

  

  

  شیماء                                       

   



داءــــــــــــاإله
بسم هللا الرحمن الرحیم

105/ سورة التوبة﴾ ونَ نُ مِ ؤْ المُ وَ ھُ ولَ سُ رَ وَ مْ كُ لَ مَ عَ ى هللاُ رَ یَ سَ وا  فَ لُ مَ اعْ لِ قُ ﴿وَ 

اللحظات إال بوال  تطی.. النھار إال بطاعتكبوال یطی..إلھي ال یطیب اللیل إال بشكرك

.جاللكوال تطیب الجنة إال برؤیتك یا هللا جلّ ..وال تطیب اآلخرة إال بعفوك.. بذكرك

..ى األمانة ونصح األمةغ الرسالة وأدّ إلى من بلّ 

.سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم.. الرحمة ونور العالمینإلى نبيّ 

إلى من علمني أن أصمد أمام أمواج البحر ..إلى قدوتي األولى ونبراسي الذي ینیر دربي

.إلى صاحب الھیبة والوقار.. ني ولم یزل یعطیني بال حدودإلى من أعطا..الثائر

وستبقي ..قد حان قطافھا بعد طول انتظاراأرجو من هللا أن یمد في عمرك لترى ثمارً 

.والدي العزیز.. أھتدي بھا الیوم وفي الغد وإلى األبدانجومً كلماتك 

إلى بسمة الحیاة وسرّ .. والحنان والتفاني إلى معنى الجدّ .. إلى مالكي في الحیاة

.. إلى أغلى الحبایب .. نجاحي وحنانھا بلسم جراحيھا سرّ ؤإلى من كان دعا..الوجود

.أمي الحبیبة

إلى من بوجودھا .. إلى شمعة متقدة تنیر ظلمة حیاتي..من بھا أكبر وعلیھا أعتمدإلى 

.أختي نسرین.. ھا معنى الحیاةإلى من عرفت مع..أكتسب قوة ومحبة ال حدود لھا

إلى الذي قال رب ..إلى الجبل الذي عندما تمیل بي الدنیا أسند نفسي علیھ عند الشدائد

وائل،رائد،نبیل: يوتخإإلى .. ﴾یكَ خِ أَ بِ كَ دَ ضُ عَ دُّ شُ نَ سَ ﴿الكون فیھ 

.ابن أختي الغالي منیب.. البراءة في وجھھوإلى الذي أرى السعادة في ضحكتھ

.سندي بعد والدي عمي العزیز وكل عائلتھإلى

.، كنزة ، شھیناز ، أمیرةةكنز: إلى صدیقاتي

.من بعیدوأإلى كافة من ساعدني في إنجاز ھذا العمل من قریب 

.ولم تسعھم مذكرتيياكرتذإلى من وسعتھم 

.جزاھم هللا عني خیر الجزاء
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  مقدمة

  أ

 لعدة أساب أهمها ، نظرابالعالم االقتصادیة األنظمةفي كل  كبیرةأهمیة  التجاریة للبنوكالمالي  األداءتقییم ل

، إضافة إلى كثرة األزمات المالیة التي عصفت باقتصاد العالم والتي ندرة الموارد المالیة مقارنة باالحتیاجات لها

البنوك هو كیفیة  مسیريیواجهها  لهذا یعتبر من أهم التحدیات التي ؛أرجعها االقتصادیون والباحثون إلى البنوك

  .استخدام الموارد المالیة المتاحة لهم أفضل استخدام

أصحاب في توفیر المعلومات المالیة لكل األطراف  للبنوك التجاریةالمالي  األداء وتقییم تحلیلهدف  مثلویت

ثر المالیة من أدوات التحلیل األك النسبكما تعد  ؛بنشاط البنك للوقوف على نقاط القوة والضعف فیه المصلحة

خالل فترة زمنیة  للبنكالمالیة  النسبذلك من خالل إجراء المقارنة بین و ، للبنوك التجاریة األداءفي تقییم  اواستخدام

  .للبنوكمع معیار الصناعة  بنوكالمالیة لمجموعة  النسب، أو مقارنة متوسط أو فترات متعددةمحددة 

إن القطاع البنكي في الجزائر صغیر مقارنة بدول الجوار حیث یتكون من مجموعة من قلیلة من البنوك 

سواء العمومیة أو الخاصة، حیث أن البنوك العمومیة مسیطرة على القطاع في حین أن البنوك الخاصة عبارة عن 

وعلیه دراسة وتقییم األداء المالي للبنوك في ، في االقتصاد الجزائريفروع لبنوك أجنبیة وعربیة تحاول أن تنافس 

  .الجزائر یثیر الكثیر من الباحثین والطلبة

 تدور إشكالیة الموضوع المعالج حول من خالل ما سبق: إشكالیة الدراسة :  

  الجزائریة محل الدراسة؟أدوات التحلیل المالي في تقییم األداء المالي للبنوك  ما هو دور

  :سنى لنا اإلجابة عن السؤال الرئیسي فإنه من الضروري طرح األسئلة الفرعیة التالیةوحتى تت

  المالیة؟مهم قوائالعمودي واألفقي لتحلیل من خالل الخالل  للبنوك محل الدراسةل یمكن تقییم األداء المالي ھ - 

  ؟والمخاطر والكفاءة والكفایةالسیولة و الربحیة من حیث  محل الدراسةالبنوك  فيما هو مستوى األداء المالي  - 

  الخاصة محل الدراسة؟مقارنة بالبنوك  البنوك العمومیة محل الدراسةهل تختلف مؤشرات تقییم األداء المالي في  - 

 لإلجابة عن األسئلة المطروحة السابقة ومن ثم اإلجابة على مشكلة البحث تمت صیاغة : فرضیات الدراسة

  :الفرضیات التالیة

  .المالیةمهم قوائالعمودي واألفقي لتحلیل من خالل ال للبنوك محل الدراسةیمكن تقییم األداء المالي  - 

  .والمخاطر والكفاءة والكفایة جیدالسیولة الربحیة و من حیث  محل الدراسةالبنوك  فيمستوى األداء المالي  - 

  .الخاصة محل الدراسةمقارنة بالبنوك  الدراسةالبنوك العمومیة محل تختلف مؤشرات تقییم األداء المالي في  - 

 إن أهمیة البحث تبرز من خالل النقاط التالیة: أهمیة الدراسة:  

  .یلعبه التحلیل المالي في تقییم األداء المالي سواء للمؤسسات االقتصادیة أو البنوكالدور المهم الذي  - 

لكثیر من المهتمین والدارسین نظرا للثقل الذي تمثله البنوك أهمیة التقییم المالي ألداء البنوك واعتباره أمرا مهما  - 

  .دورها االقتصادي ةحساسیو 

إن دراسة البنوك التجاریة في الجزائر مالیا أو محاسبیا یثیر اهتمام الكثیر من الباحثین والطلبة نظرا ألهمیة  - 

و اكتشاف مواطن الضعف في هذا القطاع البنكي في االقتصاد الجزائري، خصوصا وان كان الغرض من الدراسة ه

  .القطاع المتزعز في بالدنا
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  مقدمة

  ب

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة: أهداف الدراسة :  

  .للبنوك المالی ا على تقییم األداءھكل من التحلیل المالي والقوائم المالیة وأثر عرفهاالتعرف على التغیرات التي  - 

  .المالي بتقییم األداء الماليعالقة التحلیل التعرف على  - 

  .الجزائریةالمالي لعینة مختارة من البنوك  األداءالتعرف على مستوى  - 

 المنهجموضوع الدراسة تم االعتماد على  إشكالیةجل معالجة أهذا البحث ومن  إطارفي  :الدراسة منهج 

مالیة في معالجة الفصل التطبیقي من خالل دراسة  أسلوب دراسة الحالةوقد تم االعتماد على ، التحلیلي الوصفي

ني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، بنك والمتمثلة في البنك الوطلبنوك الجزائریة المالیة لمجموعة من ا للقوائم

 .2019-2015، خالل الفترة )المؤسسة العربیة المصرفیة( ABCبنك السالم، 

 حدود الدراسة: 

 .من خالل دراسة القوائم المالیة للبنوك محل الدراسة 2019-2015فترة الدراسة هي  :الحدود الزمنیة -

والمتمثلة في البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، لبنوك الجزائریة مجموعة من ا :لحدود المكانیةا -

تم  القوائم المالیة للبنوك، حیثاالطالع على ، من خالل )المؤسسة العربیة المصرفیة( ABCبنك بنك السالم، 

  .كو للبن ةقع االلكترونیاتعانة بالمو االس

 أسباب اختیار الموضوع:  

 .وحساسیته أهمیة الموضوع - 

 .ت التحلیل المالياتقییم األداء المالي من خالل أدو الرغبة في الحصول على معلومات وافیة حول  - 

 .البنوك الجزائریةمحاولة تقدیم بحث أكادیمي یتناسب مع التخصص، والمیول الشخصي والرغبة في دراسة  -

 لمعالجة إشكالیة البحث المطروحة قسمنا البحث إلى فصلین فصل النظري وفصل التطبیقي،  :هیكل الدراسة

حیث ینقسم كل من الفصلین إلى مبحثین، تناول الفصل النظري كل األدبیات النظریة الخاصة بالموضوع، وكذا 

والمتمثلة في وك الجزائریة لبنمجموعة من ا :األدبیات السابقة للموضوع؛ أما الفصل التطبیقي فتناول دراسة حالة 

، لنصل )المؤسسة العربیة المصرفیة( ABCبنك البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، بنك السالم، 

في النهایة إلى خاتمة البحث التي تضمنت نتائج الفصلین من صحة الفرضیات متبوعة بجملة من االقتراحات 

  . فاق البحثآوأخیرا 
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5 

  :تمهید

البنـوك التجاریـة  واالقتصـادیة أ للمؤسسـات سـواء المؤسسـاتالتحلیـل المـالي مـن أهـم المواضـیع المالیـة  یعد

فهو یهدف إلى تشخیص وتحلیل وضعیتها المالیة بغرض تحدید نقاط القوة من أجل تحسـینها ونقـاط الضـعف مـن 

أجل العمل على تصحیحها، كما یسـتخدم التحلیـل المـالي فـي تقیـیم أداء البنـوك التجاریـة حیـث تعتبـر عملیـة تقیـیم 

ساسیا لمعرفة مدى نجاح وفشل القرارات والخطط االسـتثماریة، لـذلك األداء المالي أحد الركائز التي تشّكل محوًرا أ

القیــام بالعدیــد مــن البحــوث ء المــالي للبنــوك التجاریــة ولقــد تــم یم األداوأدواتــه دورا كبیــرا فــي تقیــفــإن للتحلیــل المــالي 

والبنوك التجاریة وهـذا العربیة واألجنبیة والدراسات في موضوع التحلیل المالي وتقییم األداء المالي في المؤسسات 

  :ما سیتم التطرق إلیه في هذا الفصل بهذا الشكل

  .ماهیة التحلیل المالي وتقییم األداء المالي في البنوك التجاریة: المبحث األول - 

  .ماهیة التحلیل المالي: لمطلب األولا - 

  .ماهیة تقییم األداء المالي في البنوك التجاریة: المطلب الثاني - 

  .دور أدوات التحلیل المالي في تقییم األداء المالي للبنوك التجاریة: الثالثالمطلب  - 

  .الدراسات السابقة: المبحث الثاني - 

  .ربیةة العغبالل تالمذكرا: المطلب األول - 

  .المقاالت باللغة العربیة: المطلب الثاني - 

  .الدراسات باللغة األجنبیة: المطلب الثالث - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 الفصل األول اإلطار النظري للدراسة

6 

  ماهیة التحلیل المالي وتقییم األداء المالي في البنوك التجاریة: األولالمبحث 

التحلیل المالي من أهم الوسائل التي تمكننـا مـن عـرض نتـائج األعمـال علـى اإلدارة وبیـان مـدى كفـاءة هـذه 

الــربح المؤسســة مــن ناحیــة أدائهــا لوظیفتهــا، كمــا أنــه یعمــل علــى اســتنتاج نقــاط القــوة والضــعف التــي تــؤثر علــى 

ومســـتقبل المؤسســـة، كمـــا أنـــه یســـاعد اإلدارة علـــى تقیـــیم األداء المـــالي مـــن خـــالل اختیـــار أدوات التحلیـــل المـــالي 

  :المناسبة من طرف المحللین المالیین، وفي هذا المبحث سنتطرق إلى

  .ماهیة التحلیل المالي: المطلب األول - 

  .نوك التجاریةماهیة التقییم األداء المالي في الب: المطلب الثاني - 

  .دور أدوات التحلیل المالي في تقییم األداء المالي للبنوك التجاریة: المطلب الثالث - 

  ماهیة التحلیل المالي: المطلب األول

المالیـــة التخـــاذ قـــرارات أفضـــل، یســـتخدم لتحدیـــد نقـــاط القـــّوة  للمعلومـــاتعملیـــة تحلیـــل  المـــالي التحلیـــل یعـــد

والقــوائم المالیــة دراســة تفصــیلیة لمعرفــة مــدلوالت هــذه  المعلومــاتوالضــعف فــي المســار المــالي مــن خــالل دراســة 

  .البیانات وأسباب ظهورها وتقدیم تفسیر لذلك

  المالي التحلیل عن تاریخیة لمحة: أوال

 المالیــة، حیــث اســتعملت البنــوك والمؤسســات )م1800( نهایــة القــرن التاســع عشــرنشــأ التحلیــل المــالي فــي 

 1،النســب التــي تبــّین أساســا مــدى قــدرة المؤسســة علــى الوفــاء بــدیونها، وذلــك باالعتمــاد علــى الكشــوف المحاســبیة

لفتــرة علــى ولكـن مــع تطـور الصــناعة والتجـارة فــي بدایـة العشــرینیات مــن هـذا القــرن اهـتم رجــال األعمـال فــي هـذه ا

عــدد مــن الدراســات مبنیــة علــى العدیــد مــن المؤسســات وعلــى النســب المختلفــة ونتیجــة التقــدم فــي أوائــل هــذا القــرن، 

التــي عایشــها العــالم كلــه أثــر كبیــر فــي تطــور تقنیــات ) 1933- 1929(وفــي الثالثینیــات كــان لألزمــة االقتصــادیة 

والیـــات المتحـــدة األمریكیـــة لجنـــة األمـــن والصـــرف أسســـت ال 1933التســـییر وخاصـــة التحلیـــل المـــالي، وفـــي ســـنة 

وقـد أدى إفـالس العدیـد  2؛وبدأت هذه األخیرة تساهم في نشـر اإلحصـائیات المتعلقـة بالنسـب لكـل قطـاع اقتصـادي

   3:من المؤسسات في العالم في تلك الفترة إلى توجیه االهتمام في التحلیل المالي إلى قضیتین أساسیتین وهما

، حیـــث أصـــبحت غیـــر المؤسسات خاصة أن أغلبیتها أعلنت إفالسها بسبب وضع السیولة لدیها دراسة سیولة  - 

  .قادرة على تسدید التزاماتها المالیة عند استحقاقها

  .دراسة ربحیة المؤسسات وقدرتها على المنافسة - 

صـــرفیون بعـــد نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة تطـــورت تقنیـــات التحلیـــل المـــالي فـــي فرنســـا، حیـــث أظهـــر الم

ع تطـور المؤسسـات انصـب االهتمـام ــــــات ومـــفـي الستین؛ استعمال أموالهم بصفة أكثر دقة اهتمامهم بتحدید خطر

تكونـــت لجنـــة عملیـــات البورصـــات فـــي  1967فــي ســـنة ؛ ویل الالزمـــة لهـــاـــــــیة المؤسســـات بوســـائل التمــــــــعلــى نوع

                                                           
  .13، ص1988العامة، الجزائر،  المحمدیة دار األول، الجزء ،التسییر مراقبة التحلیل المالي، تقنیات عدون، دادي ناصر 1
  .10، ص2005عمان، األردن،  ،القرارات صناعة المالي، مدخل التحلیل محمد وآخرون، شاكر منیر 2
  .10، صالمرجعنفس  3
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تـــأمین نوعیــة المعلومـــات المالیـــة التــي تنشـــرها الشـــركات فرنســا، التـــي كانـــت تهــدف إلـــى تـــأمین االختیــار الجیـــد، و 

المحتاجة إلى المساهمین، وقد تزاید حجم المعلومات وتحسنت نوعیتها بشكل ساهم في خلـق نظـرة جدیـدة للتحلیـل 

المالي الذي تحول من التحلیل الساكن لفترة زمنیـة شـهرا أو سـنة إلـى التحلیـل الـدینامیكي أي دراسـة الحالـة المالیـة 

  1.لمؤسسة لعدة سنوات متعاقبة أقلها ثالثة سنوات ومقارنة نتائجهال

  مفهوم التحلیل المالي: ثانیا

 :نذكر منها ما یليتختلف حسب وجهة المفكر صاحب التعریف و  وردت عدة تعاریف للتحلیل المالي

ـــف األول -  ـــى مجمـــوع األســـالیب والطـــرق الریاضـــیة واإلحصـــائیة والفنیـــة التـــي یقـــوم هـــو  :التعری بهـــا المحلـــل عل

البیانـات والتقــاریر والكشــوف المالیــة مــن أجــل تقیــیم أداء المؤسســات والمنظمــات فــي الماضــي والحاضــر وتوقــع مــا 

 2.ستكون علیه في المستقبل

التحلیــل المــالي وســیلة عامــة لالتصــال واحتكــاك المؤسســة مــع محیطهــا، تهــدف إلــى وضــع  :التعریــف الثــاني - 

  3.تشخیص للوضعیة المالیة للمؤسسة والذي یسمح باتخاذ القرارات الالزمة

ـــف الثالـــث -  ـــى الحصـــول علـــى  :التعری ـــات المتاحـــة یهـــدف إل ـــارة عـــن معالجـــة منظمـــة للبیان ـــل المـــالي عب التحلی

ة اتخاذ القرار، وتقییم أداء المؤسسات في الماضـي والحاضـر، وتوّقـع مـا سـتكون علیـه معلومات تستعمل في عملی

  4.في المستقبل

، وذالــــك قــــول أن التحلیــــل المــــالي مــــا هــــو إال دراســــة للقــــوائم المالیــــةمــــن خــــالل التعــــاریف الســــابقة یمكــــن ال

   .واتخاذ القرارات المناسبةباستخدام أدوات معینة من أجل الوصول إلى نتائج تساعد على تقییم األداء 

  خصائص التحلیل المالي: ثالثا

  5:یتمیز التحلیل المالي بالعدید من الخصائص منها

ـــة إلـــى مجموعـــة مـــن  یعـــد -  ـــات المالیـــة الخاصـــة بـــالقوائم المالّی ـــى تحویـــل البیان ـــل المـــالي نشـــاطا یســـعى إل التحلی

  . المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات

  .شاطات في المستویات اإلداریة المتنوعةالمالي كافة النیتضمن التحلیل  - 

المالّیـة مثـل الـدخل ال یعتمد التحلیل المالّي على بیانات محدودة من قائمة مالّیة واحدة، بـل یشـمل كافـة القـوائم  - 

  .والمیزانّیة

  

  

                                                           
  .13ص سبق ذكره،ناصر دادي عدون، مرجع  1
  .21، ص2004والتوزیع، عمان، ، مؤسسة الوراق للنشر االتجاهات المعاصرة في التحلیل الماليالحیالي ولید،  2
  .6ص ، 2000دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، األولى، الطبعة ،المالي والتحلیل اإلدارة وآخرون، كراجة الحلیم عبد 3
  .93، ص2001، دار وائل للنشر، عمان، األردن، إدارة التحلیل الماليخلدون إبراهیم شریفات،  4
 ENSPالجزائر دراسة حالة مؤسسة التحلیل المالي كأداة التخاذ القرارات في المؤسسات البترولیة في صخري عبد الناصر،  5

  .10، ص2013- 2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص مالیة المؤسسة، ، مذكرة ماستر، )2012 – 2010(
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  أهداف التحلیل المالي: رابعا

دة، وتختلف أهداف التحلیـل المـالي من زوایا متعدّ یهدف التحلیل المالي بشكل عام إلى تقییم أداء المؤسسة 

بــاختالف األطــراف التــي تســتعمله، فهنــاك الطــرف الخــارجي والمتمثــل فــي المؤسســات المصــرفیة ورجــال األعمــال 

  1.أو مصلحة الضرائب أو الجهة الوصیة على المؤسسة) كالمساهمین(المهتمین بالمؤسسة 

ــا یمكــن تقســیم أهــداف التحلیــل المــالي  إلــى قســمین وهــذا حســب طبیعــة الطــرف الــذي یســتعمل التحلیــل وهن

  :المالي إلى

 2:تتمثل األهداف الداخلیة فیما یلي: األهداف الداخلیة - 1

الحكــم علــى مــدى صــالحیة السیاســات المالیــة والتشــغیلیة لفتــرة تحــت التحلیــل، وبصــفة عامــة إعطــاء حكــم علــى  - 

  .التسییر المالي لفترة تحت التحلیل

  .ن شروط التوازن المالي وقیاس مردودیة األموال المستثمرةالبحث ع - 

تــوفیر المعلومــات المتوصـــل إلیهــا لالســـتفادة منهــا فـــي الرقابــة العامــة ونشـــاط المؤسســة وجعلهـــا كــذلك كأســـاس  - 

  .للتقدیرات المستقبلیة مثل المیزانیة التقدیریة لالستثمارات

  .المالیة التي قد تتعرض لها بواسطة المدیونیة معرفة المركز المالي للمؤسسة والتنبؤ باألخطار - 

  .تحدید االحتیاجات المالیة للمؤسسة - 

 3:تتمثل األهداف الخارجیة فیما یلي: األهداف الخارجیة - 2

  .معرفة مختلف األعمال التي تقوم بها المؤسسة في المیدان المالي - 

 .القروضتقییم الوضعیة المالیة ومدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج  - 

  .تقییم النتائج المالیة وبواسطتها تحدید األرقام الخاضعة للضرائب - 

مقارنـة الوضـعیة المالیــة للمؤسسـة مــع المؤسسـات األخـرى مــن نفـس القطــاع وٕاظهـار نقـاط القــوة والضـعف التــي  - 

  .تتمیز بها المؤسسة

  .تقییم جدوى االستثمار في المؤسسة - 

  أدوات التحلیل المالي: خامسا

المـــدقق المـــالي علـــى عـــدد مـــن أدوات التحلیــل إلجـــراء هـــذه العملیـــة المحاســـبیة، ویـــتم اســـتخدام األداة  یســتند

 4:المطلوبة وفقًا لدرجة التحلیل المطلوبة للبیانات المحاسبیة المتوفرة، ومنها

                                                           
، 2006دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  ، الطبعة الثانیة،لي واالئتمانمااالتجاهات الحدیثة في التحلیل ال مطر، محمد 1

  .3ص
  .4، صنفس المرجع 2
  .15، ص1999العامة، الجزائر،  المحمدیة دار ،، التحلیل المالي، اإلدارة المالیةالتسییر مراقبة تقنیات عدون، دادي ناصر 3
، للمؤسسات االقتصادیة في ظل اإلصالح المحاسبياستخدام أدوات التحلیل المالي في تشخیص الوضع المالي یزید تقرارت،  4

مجلة ، )2014- 2011(بوالیة سطیف للفترات المالیة  NCRدراسة حالة المؤسسة الوطنیة إلنتاج اللوالب والسكاكین والصنابر 

  .126 ، ص2014، 11العدد ،11، المجلد بحوث
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الیـة خـالل فتـرة یرّكز التحلیل األفقي على دراسة التغّیرات التي تطرأ على عناصر القائمـة الم :التحلیل األفقي - 1

مالیة معینة، وكما تعتبر المبالغ ونسب التغیرات الطارئـة محـل اهتمـام المـدقق المـالي الـذي یحتـاج عنـد اسـتخدامه 

لهـذه األداة المقارنــة لتســاعده فـي قیــاس نســب التغیــرات اّلتـي طــرأت علــى العناصــر ومبالغهـا وبالتــالي الكشــف عــن 

 .نتیجة التحلیل والتغیرات

ل  :رأســـيالتحلیـــل ال - 2 یعـــرف أیضـــًا بـــالتوزیع النســـبي لعناصـــر القـــوائم المالیـــة، وهـــو تلـــك األداة اّلتـــي تركـــز ُجـــ

اهتمامها على قیاس نسبة تأثیر ووجود كل عنصر من العناصر التي تحتویها القائمة المالیة في القیمـة األساسـیة 

 .ا تحتویه القائمة المالّیة من عناصرفي القائمة ذاتها، والتي تستخدم كأسلوب أساسي لقیاس التوزیع النسبي لم

محللــي هــي األداة األهــم بــین أدوات التحلیــل المــالي، واألكثــر اســتخدامًا أیضــًا بــین  :تحلیــل النســب المالیــة - 3

ین عناصـــر القـــوائم الحســـابات المالیـــة، وتركـــز هـــذه األداة علـــى االعتمـــاد علـــى النســـب المالیـــة لقیـــاس العالقـــات بـــ

  :أهم النسب المالیة المستخدمة في التحلیل المالي نذكرومن ؛ المالیة وقیمها

 بــدون نقدیــة إلــى التحــول ســریعة أصــول تــوافر مــدى أنهــا علــى العــام بمعناهــا الســیولة تعــرف: نســب الســیولة - 

 بــین مــن الســیولة فــي الــنقص رتــأخیر، ویعتبــ دون مواعیــدها فــي مســتحقة دیــون لمقابلــة وذلــك قیمتهــا فــي خســائر

ـــاقم الرئیســـیة األســـباب ـــة، األزمـــات لتف ـــة األزمـــة أن حتـــى المالی ـــة المالی  بعـــض فـــي تُـــدعى 2010- 2007 العالمی

 السـریعة السـیولة باسـتخدام وسـنقوم. العقـاري الـرهن قـروض تسـدید عـدم نتیجـة كانـت والتـي السـیولة بأزمة األحیان

   1.والمفاجئة السریعة االلتزامات تلبیة في البنك أداء تبین كونها

 وكلمـا األجـل، قصـیرة االلتزامـات تلبیـة علـى البنـك قـدرة السـریعة السـیولة نسـبة ُتظهـر: نسبة السـیولة السـریعة - 

النسبة المثالیـة أكبـر  وتعتبر استثماراته، لتسییل الحاجة عدم حیث من أفضل، البنت أداء كان النسبة هذه ارتفعت

  .على الخصوم المتداولة، ویتم حساب هذه النسبة بقسمة األصول المتداولة %1من 

ــة -   األربــاح، لتحقیــق أمــثال اســتغالالً  المــوارد اســتغالل فــي اإلدارة كفــاءة یسقــت التــي النســب وهــي :نســب الربحی

  2:التالیة النسب بإحدى قیاسها ویمكن

ـــد نســـبة -  ـــى العائ ـــوق عل ـــة حق  ممكـــن ربـــح أقصـــى تحقیـــق فـــي اإلدارة نجـــاح مـــدى النســـبة هـــذه تقـــیس :الملكی

 حقـــوق واســـتخدام المســـاهمین، عائـــد تعظـــیم فـــي أفضـــل البنـــك أداء كـــان النســـبة هـــذه ارتفعـــت وكلمـــا للمســـاهمین،

 علـى الـدخل قائمـة فـي الـوارد الـربح صـافي بقسـمة الملكیـة حقـوق على العائد معدل ویحتسب مربح، بشكل الملكیة

  .%15 من أكبر الملكیة حقوق على العائد لمعدل المثالیة النسبة وتعتبر الملكیة، حقوق إجمالي متوسط

 وموجوداتــه، ألصــوله البنــك اســتثمار أداء عــن للمســتثمر فكــرة النســبة هــذه تعطــي :األصــول علــى العائــد نســبة - 

األصـول،  إجمـالي متوسـط علـى الـدخل قائمـة فـي الـوارد الـربح صـافي بقسـمة األصول على العائد معدل ویحتسب

                                                           
  .131، ص2005اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، إدارة البنوكمحمد سعید أنور سلطان،  1
، ص ص 2012، 1، العدد2، مجلة الدراسات المالیة والمصرفیة، المجلد، بنودها وأثارها وتطبیقها في األردن3بازل محمد حبش،  2

11-13 .  
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 بشـكل دّل ذلك المعدل هذا نسبة ارتفعت وكلما %1 من أكبر المثالیة وتعد النسبة مئویة، نسبة شكل على وتكون

  .ألصوله البنك واستثمار إدارة كفاءة على عام

 األمـان هـامش تقـیس التـي المدیونیة نسبة على ونركز البنك، مدیونیة درجة النسبة هذه تقیس :نسبة المدیونیة - 

  1.للبنوك األساسیة الوظیفة كونها للمقرضین بالنسبة

 لتمویـل) الـدیون( الغیر أموال على الذي ذهب إلیه البنك في االعتماد المدى تبین هذه النسبة :ةینالمدیو  نسبة - 

 اســتخدام لقیــاس درجــة اســتخداما المؤشــرات أكثــر مــن بالنســبة للمقترضــین، وتعتبــر األمــان هــامش أي احتیاجاتــه،

 تــوفیر حیــث مــن البنــك أفضــل أداء كــان النســبة هــذه انخفضــت وكلمــا ،)الغیــر أمــوال( الخارجیــة التمویــل مصــادر

 أمـا والمالك، لها المقرضون یتعرض التي المخاطر انخفاض إلى النسبة هذه انخفاض ویفسر للمقترضین، األمان

 إلـى تشـیر% 100 مـن أكبـر النسـبة هـذه كانـت إضـافیة، وٕاذا قـروض علـى الحصـول صعوبة إلى فیشیر ارتفاعها

  .أصوله من أكبر البنك مدیونیة أن

  2:أهمهااستخدامها في التحلیل المالي،  لمالي التي یتمكما توجد بعض مؤشرات التوازن ا

  مؤشرات التوازن المالي): 01(الجدول رقم 

  التفسیر المالي للمؤشر  كیفیة الحساب  المؤشر

رأس المال 

  العامل اإلجمالي

FRNG 

FRNG  =) الخصـــــــوم غیـــــــر + األمـــــــوال الخاصـــــــة

  غیر الجاریةاألصول  –) الجاریة

یوضـــح قیمـــة الســـیولة فـــي المـــدى القصـــیر ویعبـــر 

عن ضمان قدرة المؤسسة على الوفاء بدیونها فـي 

تاریخ استحقاقها، فهو یعطـي الصـورة الدقیقـة عـن 

ــــاء بالتزاماتهــــا أو عجزهــــا فــــي  ــــي الوف المؤسســــة ف

  .ذلك
FRNG  = الخصوم الجاریة –األصول الجاریة 

احتیاجات رأس 

  المال العامل

BER  

BER ) = أمـــــوال الخزینـــــة –األصـــــول الجاریـــــة (– 

  )المساهمات البنكیة الجاریة –الخصوم الجاریة (

یمثــل الفــرق بــین احتیاجــات الــدورة ومــوارد الــدورة، 

هــذا الفــرق یوضــح مــا إذا كانــت المؤسســة بحاجــة 

  ).هامش أمان مالي(إلى مصادر التمویل 

  الخزینة الصافیة

Tn  

Tn  = رأساحتیاجـــات  –لـــدائم ارأس المـــال العامـــل 

  المال العامل
ـــــــة الخارجیـــــــة  ـــــــدفقات النقدی ـــــــین الت ـــــــرق ب هـــــــي الف

ــــة  ــــى المؤسســــة خــــالل ) األمــــوال(والداخلی مــــن وٕال

  .دورة استغاللیة معینة
Tn  =المســـــــــــاهمات البنكیـــــــــــة  – أمـــــــــــوال الخزینـــــــــــة

  .الجاریة

 .132، صمرجع سبق ذكرهیزید تقرارات، : المصدر

  تقییم األداء المالي في البنوك التجاریةماهیة : المطلب الثاني

، وذلـــك أو البنـــك جوانـــب القـــوة والضـــعف فـــي المؤسســـة واســـتخالص إبـــرازعملیـــة تقیـــیم األداء إلـــى تهـــدف 

  .بمقارنة ما كانت تهدف إلیه أو ما تخطط له المؤسسة لتحقیقه مع ما حققته بالفعل أو ما تم الوصول إلیه فعلیا

  

                                                           
  .72 ، ص2004 اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة،اإلدارة المالیةمحمد صالح الحناوي وآخرون،  1
  .132 ص ،ذكره مرجع سبقیزید تقرارات،  2
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  الماليمفهوم تقییم األداء : أوال

  :توجد عدة تعاریف لتقییم األداء المالي نذكر منها

قیاس النتائج المحققة أو المنتظرة على ضوء معاییر محـّددة سـلفا، لتحدیـد مـا یمكـن قیاسـه هو  :التعریف األول - 

  1.ومن ثم مدى تحقیق األهداف لمعرفة مستوى الفعالیة

هــو قیــاس النتــائج المحققــة فــي ضــوء معــاییر محــددة مســبقا وتقــدیم حكــم علــى إدارة المــوارد  :الثــانيالتعریــف  - 

  2.لها عالقة بالمؤسسة الطبیعیة والمالیة المتاحة للمؤسسة وهذا لخدمة أطراف مختلفة

قـدرة إدارة تقـدیم حكـم ذو قیمـة حـول إدارة المـوارد الطبیعیـة والمادیـة والمالیـة متحـدة ومـدى هو  :الثالثالتعریف  - 

  3.الوحدة االقتصادیة على إشباع منافع ورغبات أطرافها المختلفة

 اضـعیة المالیـة لهــعملیـة تقیـیم األداء المـالي للبنــوك تعكـس الو  أنل التعـاریف السـابقة یمكــن القـول مـن خـال

عملیـة هذه النا تبّین ل إذ، المخاطر یق أكبر عائد ممكن دون الوقوع فيومدى قدرتها على تحقیق أهدافها، أي تحق

  .هذه البنوكمستوى أداء 

  أهمیة تقییم األداء المالي: ثانیا

  4:یلي أهمیة كبیرة یمكن إبرازها فیمااألداء المالي لدى البنك عملیة تقییم ل

ن تقییم األداء في البنوك قدرة البنك على تنفیذ كل ما تم التخطیط له مـن أهـداف، مـن خـالل مقارنـة النتـائج یبی - 

مـــع المســـتهدفة منهـــا والكشـــف عـــن االنحرافـــات، واقتـــراح الحلـــول المناســـبة لهـــا، ممـــا یعـــزز أداء البنـــوك المحققـــة 

 .التجاریة بمواصلة البقاء واالستمرار في العمل

ظهر المركز االستراتیجي التجاري ضمن إطـار البیئـة التـي یعمـل بهـا، ومـن ثـم تحدیـد األولویـات وحـاالت یكما  - 

  .لتحسین المركز االستراتیجيالتغییر المطلوبة 

متابعة تنفیذ أهداف البنك المحددة مسبقا، األمر الذي یتطلب متابعة تنفیـذ األهـداف كمـا ونوعـا وضـمن الخطـة  - 

 .المرسومة والمدة المحددة لها، ویتم ذلك باالستناد إلى البیانات والمعلومات المتوفرة عن سیر األداء

  .ضمنتها الخطط الموضوعة من طرف البنك التجاري في الوقت المحددالتحقق من تنفیذ األهداف التي ت - 

 .معرفة مدى سالمة السیاسات واالستراتیجیات خالل السنة المالیة - 

 .إبراز مدى قدرة استیعاب الخسائر الناتجة عن االستثمار في األصول - 

  .مسبباتها، بهدف وضع الحلولالكشف عن مواطن الخلل في نشاط البنك وٕاجراء تحلیل لها مع بیان  - 

                                                           
  .21، ص2006، 04عدد ال، مجلة الباحث، قراءة في األداء المالي والقیمة في المؤسسة االقتصادیةعبد الغني دادن،  1
األداء المتمیز : المؤتمر العلمي الدولي حولقراءة في األداء المالي والقیمة في المؤسسات االقتصادیة، عبد الغني دادن،  2

  .41، ص2005مارس  9-8 ، یوميح، ورقلةجامعة قاصدي مربا، للمنظمات والحكومات
تحلیل األداء المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة باستخدام طریقة التحلیل العملي عبد الوهاب دادن، رشید حفصي،  3

  .24، ص2014، 2، العدد 7، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 2011- 2006خالل الفترة ) AFD(التمییزي 
- 2009(تقییم األداء المالي للبنوك التجاریة، دراسة مقارنة بین البنك الوطني الجزائري وبنك خلیج الجزائر ناریمان زیدي،  4

  .4، ص2016-2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مالیة مؤسسات، ، مذكرة ماستر، )2014
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  الوظائف األساسیة لعملیة تقییم األداء المالي: ثالثا

ـــیم األداء المـــالي عبـــارة عـــن متابعـــة لمـــدى تحقیـــق  ها، ویمكـــن قیاســـها للخطـــط التـــي رســـم البنـــكعملیـــة تقی

تلخـیص أهمیـة باستعمال عدة أسالیب، وذلك لتمكـین المسـیرین مـن اإلشـراف علـى تلـك الخطـط ومراقبتهـا، ویمكـن 

  1:تقییم األداء المالي في الوظائف التالیة

  .المسطرة مسبقالألهداف  وذلك بالتعرف على مدى تحقیقه البنكأهداف متابعة تنفیذ  - 

ـــاءة األداء للتأكـــد مـــن قیـــام  -  ـــاءة  بممارســـة نشـــاطه وتنفیـــذ خططـــه البنـــكالرقابـــة علـــى كف بـــأعلى درجـــة مـــن الكف

 .ات وأسبابها والعمل على تفادیها في المستقبلالممكنة، وذلك بتشخیص االنحراف

 .تحدید الجهات والمراكز اإلداریة المسؤولة عن االنحرافات التي حصلت - 

 .مع ضرورة اختیار البدیل األفضل البحث عن الحلول والوسائل المناسبة لمعالجة االنحرافات - 

  ركائز تقییم األداء المالي: رابعا

  2:منها ي في المصارف أو المؤسساتــــم األداء المالـــــد علیها نظام تقییــــــز أساسیة یستنــــهناك ركائ

إذ تتطلــب عملیـــة تقیــیم األداء المـــالي : التحدیــد الـــدقیق ألهـــداف البنـــوك التجاریــة وفـــي مختلـــف المجـــاالت - 1

جمیــــع األهــــداف تحدیــــدا واضــــحا ودقیقــــا لألهــــداف التــــي یســــعى البنــــك التجــــاري لتحقیقهــــا، ویتضــــمن ذلــــك تحدیــــد 

التفصیلیة والتي یمكن تصنیفها إلى أهداف قصـیرة األمـد واألهـداف البعیـدة األمـد، وأهـداف رئیسـیة وأخـرى فرعیـة، 

 .كذلك یجب أن تكون تلك األهداف واضحة ومفهومة لجمیع األفراد العاملین في البنك

، البـد مـن عد أن یتم تحدید األهـدافب :وضع الخطط التفصیلیة في كل المجاالت مع مراعاة التنسیق بینهما - 2

وضع الخطط التفصیلیة لكـي تكـون مؤشـرا لتحقیـق األهـداف بالشـكل والصـیغة والمـدد المطلوبـة، علـى أن تتضـمن 

تلــك الخطــط تحدیــدا للمــوارد المتاحــة وأســلوب اســتخدامها علمیــا وبالشــكل الــذي یمكــن مــن تحقیــق األهــداف بأقــل 

  .لخطط واقعیة ومتناسقة مع األهداف المحددة، باإلضافة إلى مرونتهاكلفة ممكنة، مع مراعاة أن تكون ات

وتتضمن القواعد األساسیة لنظام تقییم األداء المالي فـي البنـوك  :التحدید الواضح لمراكز المسؤولیة اإلداریة - 3

ط محـدد ولهـا التجاریة تحدیدا لمراكـز المسـؤولیة، ویقصـد بمراكـز المسـؤولیة كـل وحـدة تنظیمیـة مختصـة بـأداء نشـا

سلطة في اتخاذ القرارات الكفیلة بتنفیذ هذا النشاط وتحدیـد النتـائج التـي سـوف تحصـل علیهـا، فمثلمـا هـو معـروف 

أن البنـك التجـاري یمـارس العدیـد مـن الفعالیـات واألنشـطة، وتبعـا لـذلك یوجـد هنـاك عـدد مـن مراكـز المسـؤولیة لهــا 

حدیـــد مســـؤولیة كـــل وحـــدة مـــن تلـــك الوحـــدات اإلداریـــة والفنیـــة فعالیـــة أو نشـــاط فـــي البنـــك، لـــذلك مـــن الضـــروري ت

وبصـــورة واضـــحة مـــن أجـــل تســـهیل عملیـــة الرقابـــة والمتابعـــة وكـــذلك تشـــخیص االنحرافـــات والمســـاهمة فـــي وضـــع 

 .الحلول الناجحة للتغلب علیها أو للتقلیل من أثارها السلبیة

                                                           
  .60، ص2006، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، األردن، )لمالیةاإلدارة ا(التسییر المالي إلیاس بن ساسي، یوسف قریشي،  1
، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، أثر السیاسات االقتصادیة في أداء المصارف التجاریةنصر حمود، مزنان فهد،  2

  .33، ص2009
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تضــي إجــراءات نظــام تقیــیم األداء المــالي فــي البنــوك إذ تق :االختیــار الســلیم لمؤشــرات التقیــیم لــألداء المــالي - 4

تحدید وضـع مؤشـرات لهـذا الغـرض، ویعـد اختیـار وتحدیـد مؤشـرات تقیـیم األداء المـالي مـن أهـم القواعـد األساسـیة 

 .لنظام تقییم األداء المالي وفي الوقت نفسه أكثرها صعوبة وذلك لتشعب المؤشرات وتنوعها واختالف اآلراء فیها

بمـا یكفـل ویســاهم فـي اتخـاذ القــرارات الصـائبة وتصـحیح مســارات  :ء نظـام متكامــل للمعلومـات وتطــویرهإنشـا - 5

  .األداء في الوقت الالزم وضمان عدم السیر في االتجاهات التي تؤدي إلى تحقیق أداء غیر مرغوب فیه

  مراحل تقییم األداء المالي: خامسا

عمومــا یمكــن حصــر مراحــل عملیــة تقیــیم األداء المــالي فــي أربعــة مراحــل أساســیة مكملــة لبعضــها الــبعض، 

  : غیاب واحدة منها تعرقل العملیة ككل، وهي بالترتیب كما یلي

، فـال یمكــن ألساسـیة فـي عملیــة التسـییرا المصـادرمــن  مصـدراتعـد المعلومـات : جمـع المعلومـات الضــروریة - 1

یمكــن أن تكــون رقابــة ون معلومــات، وال یمكــن أن یكــون اتخــاذ القــرار دون تــوفر معلومــات وال أن یوجــد تخطــیط د

أن تتحصــل علیهــا  البنــك/ولكــن تــوفر المعلومــات لــیس بالشــيء الكــافي، بــل یجــب علــى المؤسســة ،تدون معلومــا

فهـــي تعـــد بمختلـــف فالمعلومـــات فضـــال عـــن أهمیتهـــا فـــي تقیـــیم األداء،  ،بـــالجودة العالیـــة وفـــي األوقـــات المناســـبة

  1.دي، والحصول على مزایا تنافسیةلتحسین أدائها االقتصا البنك/أنواعها من الوسائل التي تلجأ إلیها المؤسسة

ــي - 2 ــاس األداء الفعل یمكــن مــن قیــاس كفاءتهــا وفعالیتهــا، والعقبــة التــي  البنــك/مــن خاللهــا تــتمكن المؤسســة: قی

تواجـه مشـكلة  البنـك/فالمؤسسـة ،ما هي المعاییر والمؤشرات التي یـتم اللجـوء إلیهـا؟ مواجهتها في هذه المرحلة هي

ویتمثــــل قیــــاس األداء فــــي العملیــــة التــــي تــــزود مســــؤولي ؛ اختیــــار المعــــاییر الموافقــــة لطبیعــــة األداء المــــراد قیاســــه

  2.بقیم رقمیة فیما یخص أدائها بناء على معاییر الفعالیة والكفاءة أو البنك المؤسسة

ــي بمســتویات األداء المرغــوب - 3 ــة األداء الفعل المحقــق بــاألداء  األداءفــي مقارنــة هــي المرحلــة الموالیــة  :مقارن

وبصــفة عامــة تحــدد  ،فالعقبــة التــي تواجــه المؤسســة هــي المرجــع الــذي تســتند إلیــه فــي عملیــة المقارنــة ،المرغــوب

 3.الزمن، أداء الوحدات األخرى، األهداف، المعاییر: العناصر التالیة كمراجع لمقارنة األداء البنك/المؤسسة

انحــراف موجــب، انحــراف  ة المقارنــة تفصــح عــن ثــالث نقــاط هــيإن عملیــ: دراســة االنحــراف وٕاصــدار الحكــم - 4

 ،انخفــاض التكــالیف فــاألول فــي صــالح المؤسســة كارتفــاع األربــاح، ارتفــاع حصــة الســوق، ،ســلبي، انحــراف معــدوم

أمــا االنحــراف الثــاني فهــو ضــد المؤسســة، أمــا االنحــراف الثالــث فلــیس لــه تــأثیر علــى نتــائج المؤسســة، وفــي حقیقــة 

األمــر عملیــة التحلیــل تمكــن المؤسســة مــن معرفــة مصــدر أدائهــا، أهــو أداء داخلــي أو أداء خــارجي، فــالحكم الجیــد 

   4.داء أو الظاهرة إلى غایة الوصول إلى مؤثراتهعلى األداء یجب أن یكون مبني على تحلیل األ

                                                           
جامعة تسییر المؤسسات الصناعیة، تخصص ، ماجستیر رسالة، قیاس وتقییم -األداء المالي للمؤسسة االقتصادیةعادل عشي،  1

  .24، ص2002-2001محمد خیضر، بسكرة، 
  .337، ص1994سبتمبر الریاض، ، 2، العدد 34، المجلد ، دوریة اإلدارة العامةوظیفياألداء التقییم ، أحمد بن حماد الحمودة 2
  .15، صسبق ذكرهمرجع عادل عشي،  3
  .15ص نفس المرجع، 4
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  دور أدوات التحلیل المالي في تقییم األداء المالي للبنوك التجاریة: المطلب الثالث

بمؤشرات تسـاعده علـى القیــاس وهـي كثیــرة ومتنوعـة، والمؤشـر یستعین المحلل المالي بعمله  من خالل قیام

كافیــة للتســییر داخــل المؤسســة وتطــور أدائهــا خــالل فتــرات معینــة، ویــتم المــالي مــن أهمهــا باعتبــاره یعطــي صــورة 

التقییم من خاللـه بطـرق وتقنیـات عدیـدة قـد تختلـف حسـب الهـدف مـن الدراسـة، والتحلیـل المـالي مـن بینهـا اعتبـاره 

وجــه مختلفــة وتظهــر أدوات التحلیــل المــالي كــأداة لتقیــیم األداء داخــل المؤسســة انطالقــا مــن أ 1؛أداة لتقیــیم األداء

  2:یمكن حصرها في النقاط التالیة

  .حیث تشمل النتیجة مختلف أنشطة المؤسسة: تقییم األداء والنتیجة - 

قــد تواجههــا، وذلــك الطریقــة التــي یمكــن مــن خاللهــا للمؤسســة إدراك قیــود التمویــل التــي : تقیــیم األداء والتمویــل - 

  :وفق منظورین

  .المیزانیةالنظرة الثابتة تحقق في إطار تحلیل  - 

  .النظرة الدینامیكیة تعطي األولویة لجداول التدفقات - 

ي أهمیة ومكانة كبیرة لمفهـوم رأس المـال الموجـه مـن طـرف المؤسسـة مـن أجـل طهذا الجانب من التقییم یع

  .القیام بمختلف األنشطة

ومجمـــوع رأس المـــال  تعـــرف المردودیـــة بالعالقـــة التـــي تـــربط بـــین كـــل مـــن النتیجـــة: تقیـــیم األداء والمردودیـــة - 

 عـین االعتبـار كـالب خـذأ، إذ یالبنـك/، فهذا المؤشـر یسـاعد فـي تقیـیم األداء المـالي للمؤسسـة)رأس المال/ النتیجة (

یسـتعمل التحلیـل المـالي مـن ؛ من قیمة النتیجة وقیمة رأس المال المجمع من طرف المؤسسـة لتحقیـق هـذه النتیجـة

لـى مسـتوى أداء المؤسسـات واتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحجـم ونـوع األصـول طرف مراقبي التسییر لمعرفـة والحكـم ع

الواجب شراؤها، وحجم ونوع التمویل المناسب لكل نوع من أنـواع تلـك األصـول مـن أجـل تحقیـق أهـداف المؤسسـة 

  3:وهذا بالعمل على

ات االســتثمار وكیفیــة قــرار االســتثمار طویــل األجــل وكــل مــا یــرتبط بهــذا القــرار مــن تحلیــل طــرق تقیــیم مقترحــ - 

  . حساب تكلفة الفرصة لألموال وأسعار الفرص البدیلة وأسس حساب مخاطر األعمال

قـرار تمویـل طویـل األجـل ومـا یـرتبط بـه مـن دراسـة أفضـل هیكـل تمـویلي للمؤسسـة فـي ضـوء الهیاكـل التمویلیـة  - 

ــة فــي النشــاط، وكــذلك مــا یــرتبط مــن تحلیــل المصــادر المثلــى للتمویــل طویــل األجــل وأثــر كــل  للمؤسســات المماثل

  . یة أخرىمصدر على ربحیة المؤسسة من جهة وعلى كفاءة استخدام المال العام من ناح

  . إدارة رأس المال العامل وما یرتبط به من كیفیة رفع كفاءة إدارة السیولة - 

  .الدفعرفع كفاءة تحصیل الحقوق واالستفادة القصوى من فرص التأخیر في  - 

                                                           
  .52، ص1989، دار وائل للنشر، األردن، أساسیات التحلیل المالياد رمضان، یز  1
العلوم ماجستیر في  رسالة، استخدام أدوات التحلیل المالي في تقییم أداء المؤسسات االقتصادیة وترشید قراراتهاالیمین سعادة،  2

  .25، ص2009ر، باتنة، ضالتجاریة، جامعة الحاج لخ
  .14-11، ص ص1996، مكتبة عین شمس، مصر، لى اإلدارة المالیةمدخل إالهواري،  یدس 3
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  .تحلیل الحجم االقتصادي األمثل للطلبیة ومواعیده - 

  .من زیادة المبیعات والمخاطر المتوقعةالئتمان من حیث شروطه ومدته والناتج لالتحلیل االقتصادي  - 

اقتصــادیات كــل مــن االئتمــان لیــل اختیــار مصــادر تمویــل قصــیرة ومتوســطة األجــل وكــل مــا یــرتبط بهــا مــن تح - 

  .أهداف المؤسسة سبالمصرفي ح

شـاط نتحلیل المالي على تقـدیم المعلومـات المتعلقـة بالعمل كل من محاسبة التكالیف، الموازنات التقدیریة، ت

المؤسسـة علـى اتخـاذ اإلجـراءات د ة بالتفصیل، وتكون هـذه المعلومـات ذات طبیعـة مالیـة ومحاسـبیة تسـاعسالمؤس

االت أساســـیة جـــیمكـــن تصـــنیف كافـــة القـــرارات التـــي تواجههـــا اإلدارة یومیـــا فـــي ثـــالث م؛ المالئمـــة لتحســـین أدائهـــا

  . استثمار الموارد؛ وكذا ممارسة النشاط االقتصادي باستخدام الموارد وتمویل الموارد المالیة 1:وهي

ومهما اختلفت طبیعة النشاط االقتصادي للمؤسسة، ومهما كانت أحجام هذه النشاطات، ومهما كان الشـكل 

رد المتاحـة مـن أجـل خلــق القـانوني للمؤسسـة فـإن وظیفـة اإلدارة فــي هـذه المؤسسـات هـي التخطـیط الســتخدام المـوا

وهـذا  ،قیم اقتصـادیة تكـون كافیـة السـترجاع جمیـع المـوارد المسـتخدمة، وتحقیـق مردودیـة مقبولـة علـى هـذه المـوارد

  2:االت الثالثة التالیة وهيجملبطبیعة الحال یعتمد أساسا على القرارات اإلداریة السلیمة المتخذة في إطار ا

  .مبناء على التحلیل المالي السلی ااختیارات االستثمارات، وتنفیذه - 

  .حة عن طریق االستفادة الفعالة من جمیع الموارد المستخدمةیتوجیه عملیات النشاط االقتصادي بطریقة مر  - 

ریقـــة واعیـــة عـــن طریـــق الموازنـــة بـــین المنـــافع المتوقعـــة مـــع تكـــالیف االســـتخدام، طتمویـــل النشـــاط االقتصـــادي ب - 

  . وخاصة التعرض المحتمل للخطر من استخدام مصادر إقراض خارجیة

دیـد االسـتراتیجیات الرئیسـیة المطلوبـة تحاذ القرارات المناسبة یمكننا تخومن أجل تنفیذ العملیة االستثماریة وا

وكـذلك المقـاییس . ماراتثمارات، وفـي األخیـر سـحب االسـتثم تحدید أنواع االسـتثستثماریة إعداد الموازنة اال: وهي

  3 .لمالس اأداد ر تر ساا ضیوأ، خليالمردود الدا لالقیمة الحالیة ومعد :المعیاریة الالزمة المتمثلة في

المؤشرات المالیة أو النسب هي عالقة رقم برقم آخـر ویقـوم  :المؤشرات المالیة ودورها في تقییم األداء المالي - 

أو النسـب األخـرى، هذا التحلیل على أساس فحص أي رقم من أرقام القوائم المالیة ومقارنتـه مـع غیـره مـن األرقـام 

یمكـــن تعریـــف النســـب أو المؤشـــرات المالیـــة بأنهـــا عبـــارة عـــن دالالت ذات أهمیـــة كبیـــرة لالسترشـــاد بهـــا واســـتنباط 

العقالنـــي أو لتحقیـــق  ائق الوضـــع المـــالي للشـــركة ودرجـــة جاذبیتهـــا لالســـتثمار بهـــدف اتخـــاذ القـــرار االســـتثماريحقــ

تعتبــر البیانــات المالیــة المتــوفرة فــي القــوائم المالیــة التــي تصــدرها الشــركات المدرجــة، باإلضــافة إلــى ؛ هــدف معــین

تحركات أسعار األسهم في أسواق األوراق المالیـة والبیئـة االقتصـادیة العامـة المصـدر الرئیسـي فـي حسـاب النسـب 

                                                           
دراسة حالة مجمع صیدال وشركة آلیانس  مدى فعالیة التحلیل المالي في تقییم األداء والتنبؤ بالوضع الماليبن عمر سمیر،  1

  .203، ص2018، 3دد، الع9، مجلة االقتصاد والتنمیة البشریة، المجلدتللتأمینا
  .203صالمرجع، نفس  2
  .203، صالمرجعنفس  3
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ومــات المحاســبیة ذات العالقــة ثیــر مــن المعللمالیــة للشــركات الكالمالیــة ومعرفــة دالالتهــا، حیــث تحتــوي البیانــات ا

  1.بسوق األوراق المالیة حیث ینتج عنها تحلیالت وتوقعات وتوصیات عدیدة

   ةقالدراسات الساب: المبحث الثاني

یـة جنبة األغـوبالل) مقـاالتذكرات و مـ(باللغـة العربیـة السـابقة في هذا المبحـث سـنتطرق إلـى بعـض الدراسـات 

  :وسنفصلها كالتالي رتنامذكع موضوع م قةلها عالوالتي  2019 نةوس 2015ة نالمحصورة بین س

  .مذكرات باللغة العربیة: ب األوللالمط - 

  .مقاالت باللغة العربیة: ب الثانيالمطل - 

  .الدراسات باللغة األجنبیة: المطلب الثالث - 

  ربیةة العغبالل تالمذكرا: المطلب األول

ــــمّ  ــــب تطــــرق فــــي هــــذا الال ت ــــى مطل ــــال غــــةاللبمــــذكرات  5إل  ســــترلمرحلتــــي الما خصصــــاتة تعــــدّ ة مــــن عربی

  .والدكتوراه

دراســة حالــة التحلیــل المــالي ودوره فــي تقیــیم األداء المــالي للمؤسســة االقتصــادیة  ،ســراج حســیبة ةســادر : أوال

التدقیق ، تخصص أكادیمي مذكرة ماستر، 2017- 2016خالل الفترة  مؤسسة وحدة الذبح والتحویل بوقیرات

  2019.2- 2018ومراقبة التسییر، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

  :إلى ةدراسهدفت ال

  .للمؤسسة المالي األداء على التعرف - 

   .بوقیرات دائرة والتحویل الذبح وحدة لمؤسسة المالي التوازن كیفیة عن البحث - 

  .المدیونیة بواسطة لها تتعرض قد التي المالیة واألخطار للمؤسسة المالي المركز من التحقق - 

  .المؤسسة هذه على البحث لهذا النظري الجانب إسقاط محاولة - 

  :خلصت الدراسة إلى

 الوضــع معرفــة بهــدف ماضــیة لفتــرات للمؤسســة المالیــة القــوائم وتحلیــل فحــص علــى یقــوم المــالي التحلیــل - 

  .المؤسسة في السائد المالي

  . بالدیون والوفاء االقتراض على المؤسسة قدرة تحدید - 

                                                           
دراسة مقارنة تحلیلیة لكل من "نموذج مقترح لكیفیة المفاضلة بین االستثمار في األسهم صام مصطفى، بوثلجة عبد الناصر،  1

، 2018، نوفمبر 04المجلة الدولیة للدراسات االقتصادیة، العدد  ،"المدرجین في بورصة عمان المالیة JTELو  JOPTسهم 

  .138ص
التحلیل المالي ودوره في تقییم األداء المالي للمؤسسة االقتصادیة دراسة حالة مؤسسة وحدة الذبح سراج حسیبة، 2

د ، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص التدقیق ومراقبة التسییر، جامعة عبد الحمی2017- 2016والتحویل بوقیرات خالل الفترة 

  .2019- 2018بن بادیس، مستغانم، 
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 في الموجودة االنحرافات اكتشاف خالل من المستقبل في المؤسسة أداء تحسین على یساعد المالي التحلیل - 

  .األداء

حالة  المؤسسة تشخیص وضعیة لتحلیل المالي فيور اد ، بعنوانخیر الدینون شر ط ،ةز حم حونيدراسة : ثانیا

-2018تدقیق، جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة، و بة محاستخصص  تركرة ماسذم، بنة عریبمل

2019.1  

  :لىإهدفت الدراسة 

  .دور الذي یلعبه في تشخیص وضعیة المؤسسة االقتصادیةوال يحول التحلیل المالإعطاء نظرة عامة  - 

میزانیاتهـا المالیـة باسـتخدام المؤشـرات  وذلـك بعـد تحلیـل) بیـة عر بنـمل(یـب ر سسـة عؤ الوضعیة المالیـة لممعرفة  - 

  .والنسب المالیة

  :إلىدراسة خلصت ال

  :على المستوى النظري - 

ال یمكـــن للمؤسســـة االســـتغناء عنهـــا نظـــرا ألهمیتـــه البالغـــة فـــي تشـــخیص الوضـــعیة  ةیعتبـــر التحلیـــل المـــالي أدا - 

  .المالیة للمؤسسة

المـــالي للمؤسســـة واألخطـــار المالیـــة التـــي قـــد تتعـــرض لهـــا یعتبـــر التحلیـــل المـــالي وســـیلة للتحقـــق مـــن المركـــز  - 

  .مستقبال

  .جراء عملیة التحلیل الماليتعتبر القوائم المالیة بمثابة مادة أولیة ومنطلق إل - 

مؤشــرات التــوازن المــالي والنســب المالیــة هــي مــن أهــم األدوات المســتعملة فــي عملیــة تحلیــل وتشــخیص وضــعیة  - 

  .المؤسسة المالیة

  :لمستوى التطبیقيلى اع - 

ن المؤسســة تســتطیع تمویــل یجابیــة ألإرأس المــال العامــل موجــب خــالل ســنوات الدراســة وهــذه الوضــعیة تعتبــر  - 

  .مانأاحتیاجات الدورة بمواردها وبالتالي تحقق هامش 

مواردهـا ل كافـة تغس المال العامل كان سالیا خالل السنوات الثالث وهذا یعني أن المؤسسـة ال تسـأاحتیاجات ر  - 

  .المالیة

ة وهـذا یعنـي أن رأس المـال العامـل قـادر علـى تمویـل احتیاجـات الـدورة وهـذا مـا یوضـح الوضـعیة بموج زینةالخ - 

 .2015/2016/2017 الجیدة للمؤسسة خالل سنوات

أمـا  2015/2016المؤسسة غیر مستقلة مالیا وهذا ما یظهر من خالل نسـبة االسـتقاللیة المالیـة خـالل سـنتي  - 

 .وهذا یعني أن تقل مراقبة الدائنین للمؤسسة 1هذه النسبة أكبر من  تفأصبح 2017سنة  في

                                                           
، مذكرة ماستر دور التحلیل المالي في تشخیص وضعیة المؤسسة حالة ملبنة عریبحوني حمزة، طرشون خیر الدین، 1

  .2019- 2018ونعامة بخمیس ملیانة، تخصص محاسبة وتدقیق، جامعة الجیاللي ب
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طبیقیـة ت ةدراسـ ،ةسسـؤ مء الداأیم قیـتفـي عالیـة التحلیـل المـالي فن اعنـو ب ،یـةادنابل ه یة،موش المكع ةراسد: ثالثا

دارة اإل أكـــادیمي، تخصـــص رتمـــذكرة ماســـ ،)یرةالبـــو ( OPGI اريعقـــر الیســـیتة والیـــرقتیوان الدالمالیـــة لـــللوضـــعیة 

  2018.1- 2017محند أونجاح، جامعة أكلي  ،المالیة

  :هذه الدراسة إلى هدفت

  .ذي تسعى إلیهی اللزن الماألهدافها واحترامها للتوا ةی تحقیق المؤسسدممعرفة  - 

  .ةأداء المؤسستقییم ی قصد لفي التحلیل الما مةدخالتعرف على األدوات المست - 

  .القرارات اإلداریة ذاختفي ا هر و الي، ودمال األداءم ییاة لتقدكأ لتحلیل الماليأهمیة ا زبراإ - 

 . ةدراسلمحل ا ةالمالي للمؤسسضع التعرف على حقیقة الو  - 

  :إلى ةدراسلت اصلخ

التحلیل المالي من المواضیع الهامة التي تتناولها الدراسات االقتصادیة كونه یهدف إلى تشخیص الوضـعیة إن  - 

  .قد تكون سنة أو فصل، وهذا اعتمادا على القوائم المالیة ،للمؤسسة خالل فترة معینةالفعلیة المالیة 

التحلیــل المــالي لــه أهمیــة بالغــة فــي المؤسســة وذلــك مــن خــالل الــدور الفعــال الــذي یلعبــه فــي تحدیــد نقــاط القــوة  - 

  .لمؤسسةلوالضعف 

تحلیـــل القـــوائم المالیـــة تســـاعد علـــى تقیـــیم أداء المؤسســـة باعتبارهـــا القاعـــدة المعلوماتیـــة، بحیـــث یظهـــر التحلیـــل  - 

  .ف للمؤسسةتلك المعلومات نقاط القوة والضعبالمالي 

إن التحلیل المالي عبارة عن عملیـة معالجـة للبیانـات المالیـة المتاحـة عـن مؤسسـة مـا للحصـول علـى معلومـات  - 

  .القرارات وتقییم أداء المؤسسات خاذتتستعمل في ا

ة المؤسســـة نـــیقـــوم تقیـــیم األداء المـــالي علـــى تحدیـــد األهمیـــة بـــین النتـــائج والمـــوارد المســـتخدمة للحكـــم علـــى مكا - 

  .المالیة ووضعیتها

التحلیــــل المــــالي لكــــي یســــتطیع المقــــیم تقیــــیم الوضــــعیة المالیــــة ضــــرورة تقیــــیم األداء المــــالي مــــن خــــالل أدوات  - 

  .للمؤسسة

الوضــــعیة جیـــدة ألن المؤسســـة تســــتطیع تمویـــل كــــل موجــــب خـــالل الـــثالث ســــنوات، وهـــذه  رأس المـــال العامـــل - 

  .المالیةبمواردها  اهاحتیاجات

 وهـــذا مـــا یشـــیر إلـــى أن) 2017- 2016- 2015(الل الســـنوات الثالثـــة موجـــب خـــاحتیـــاج رأس المـــال العامـــل  - 

  .المؤسسة بحاجة إلى مصادر تزید مدتها عن سنة

  .الخزینة موجبة وهذا یدل على وجود سیولة لیست في صالح المؤسسة - 

  .المؤسسة ال تتمتع باالستقاللیة المالیة - 

                                                           
فعالیة التحلیل المالي في تقییم أداء المؤسسة، دراسة تطبیقیة للوضعیة المالیة لدیوان دراسة عكموش المیة، هابل نادیة، 1

- 2017، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص اإلدارة المالیة، جامعة أكلي محند أونجاح، )البویرة( OPGIالترقیة والتسییر العقاري 

2018.  
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مـالي الداء م األیـیتقفـي ؤشـرات المالیـة لمباي التحلیـل المـالدور  نبعنـوا ،بـوقرة مسـعودة، جغام سـعاد دراسة: رابعا

 ترمــذكرة ماســ، 2016- 2014فتــرة ســیلة للوالخضــر الجافــة بالم لمؤسســة اقتصــادیة، دراســة حالــة تعاونیــة الحبــوب

  2018.1- 2017، لةیسمالضیاف ة محمد بو عامجإدارة مالیة،  خصصتأكادیمي، 

  :الدراسة إلىت فهد

  .ؤسسةالم یمالمؤشرات المالیة في عملیة تقی دور هارإظ - 

  . اكتشاف مواطن اختالل التوازن المالي في المؤسسة بأدوات التحلیل المالي - 

افــة بالمســیلة ومعرفــة مركزهــا المــالي ومــدى توازنهــا جالتعــرف علــى األداء المــالي لتعاونیــة الحبــوب والخصــر ال - 

  .المالیةباستخدام المؤشرات 

   :إلى لصت الدراسةخ

ة لیــــامیة العم الوضــــیم تقیــــیّ ع المقــــیســــتطیكــــي لالتحلیــــل المــــالي ضــــرورة تقیــــیم األداء المــــالي مــــن خــــالل أدوات  - 

  .لمؤسسةل

عف التــي ضــا نقـاط القــوة ونقــاط النــح لضــاسـتخدام مؤشــرات التحلیــل المــالي فــي تقیـیم األداء المــالي للمؤسســة یو  - 

  .القراراتتساعد على اتخاذ 

داء المـالي مهــم لمـا یقدمـه مـن معلومــات لألطـراف ذات الصـلة، ممـا یســمح بـالحكم علـى فعالیــة عملیـة تقیـیم األ - 

  .الماليمركز وكفاءة ال

االعتمـاد علـى  فقـط علـى البیانـات المنشـورة لتحقیـق أهـداف التحلیـل المحاسـبي، لـذا یجـب مـدیعت التحلیل المالي - 

صــد تــوفیر بیانــات تفیــد فــي بقمنشــورة ودراســتها الالتحلیــل المحاســبي الــذي یفحــص القــوائم المالیــة المنشــورة وغیــر 

  .المستقبلتقییم أداء الوحدة االقتصادیة، والتنبؤ بنتائج نشاطها في 

  .التعاونیة لها القدرة على تمویل نشاطها ذاتیا وذلك راجع لتحسن النتیجة - 

تیجــة ارتفــاع حجــم نالل جــدول حســابات النتــائج لفتـرة الدراســة نالحــظ أن هنــاك ضــعف فـي األداء المــالي مـن خــ - 

ــــاع  ــــى المــــدى القصــــیر وضــــعف تطــــور رقــــم األعمــــال وارتف مصــــاریف المســــتخدمین وارتفــــاع حجــــم االســــتدانة عل

  .مخصصات االهتالكات والمؤونات

البیــع وهــامش التخــزین وهــذا باعتبــار أن مخــزون الحبــوب التمویــل األساســي للتعاونیــة یكــون عــن طریــق هــامش  - 

   .عبیواألسمدة والبقول الجافة هو ملك للمدیریة العامة بحیث تقوم التعاونیة بالتخزین وال

عدم تطـابق رصـید النقدیـة مـع صـافي الـربح، فرصـید النقدیـة یظهـر فـي قائمـة المقبوضـات والمـدفوعات ورصـید  - 

  . الربح یظهر في قائمة الدخل والفرق بینهما كبیر

                                                           
المالیة في تقییم األداء المالي لمؤسسة اقتصادیة، دراسة حالة دور التحلیل المالي بالمؤشرات جغام سعاد، بوقرة مسعودة، 1

، مذكرة ماستر أكادیمي، تخصص إدارة مالیة، جامعة محمد 2016- 2014تعاونیة الحبوب والخضر الجافة بالمسیلة للفترة 

  .2018-2017بوضیاف المسیلة، 
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ــة ســعوددراســة : خامســا فــي قیــاس وتقیــیم أداء  مراقبــة التســییرلمــدى اســتخدام األســالیب الحدیثــة  بعنــوان ،ينادی

جامعــــة محمــــد  الطــــور الثالــــث، تخصــــص بنــــوك مالیــــة ومحاســــبة،البنــــوك التجاریــــة الجزائریــــة، أطروحــــة دكتــــوراه 

  2018.1- 2017بوضیاف المسیلة، 

  :لىإراسة دت هده الفهد

التعـــرف علـــى أهـــم المفـــاهیم المرتبطـــة بتقیـــیم األداء، نظـــام مراقبـــة التســـییر، األســـالیب الحدیثـــة لمراقبـــة التســـییر  - 

  .قیاس وتقییم أداء البنوكودورها في 

بیــان ضــرورة ســد الــنقص فــي النمــوذج التقلیــدي لقیــاس األداء الــذي یرتكــز علــى المقــاییس المالیــة لــألداء دون  - 

  .المقاییس غیر المالیة

  .تحلیل المرتكزات النظریة والتطبیقیة لبطاقة األداء المتوازن وتوصیف األبعاد األساسیة لها - 

 لتقیــــیم األداء فــــي البنــــوك التجاریــــة "بطاقــــة األداء المتــــوازن"ام األســــالیب الحدیثــــة التعــــرف علــــى مــــدى اســــتخد - 

  .الجزائریة

بعــض االقتراحــات التــي تســاعد البنــوك التجاریــة الجزائریــة فــي  دیمالدراســة المیدانیــة فــي تقــئج تــاناالســتفادة مــن  - 

  .تعزیز استخدام أسلوب بطاقة األداء المتوازن، وكذا تحسین أدائها باستعماله

 :خلصت الدراسة إلى

) الجـــنس، المؤهـــل العلمـــي، الوظیفـــة(ى للمتغیـــرات الدیمغرافیـــة أظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود فـــروق تعـــزّ  - 

متغیــرات الدراســة، أي أن إدراك إمكانیــات ومهــام نظــام مراقبــة التســییر، ومقــاییس األبعــاد األربعــة  المتعلقــة بجمیــع

  .لبطاقة األداء المتوازن متماثلة بالنسبة ألفراد عینة الدراسة

ى للبنــك الــذي یعمــل بــه الفــرد المســتجوب أظهـرت نتــائج الدراســة وجــود فروقــات فــي جمیــع متغیــرات الدراسـة تعــزّ  - 

إضــافة إلــى اخــتالف مقــاییس األبعــاد إلــى آخــر وذلــك الخــتالف إمكانیــات ومهــام نظــام مراقبــة التســییر مــن بنــك 

  .األربعة لبطاقة األداء المتوازن المستخدمة في كل بنك

  :ى للمتغیرات الدیمغرافیةكما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق تعزّ  - 

  .يلالبعد الما ر،لمتعلقة بمحوري إمكانیات نظام مراقبة التسییا: العمر

 .تسییرنظام مراقبة المهام یات و نمكاإري و حمالمتعلقة ب :خبرةال

  .بینما ال توجد فروق لمتغیري العمر والخبرة بالنسبة لباقي محاور الدراسة

أشارت نتائج الدراسة أن البنوك التجاریة الجزائریة عینة الدراسة تتـوفر علـى نظـام للرقابـة یمتـاز بالكفـاءة وعلـى  - 

خلیــة لمراقبــة التســییر وتتــوفر لـــدیها التجهیــزات واإلمكانیــات المادیــة وتســـتخدم التكنولوجیــا الحدیثــة وتطورهــا وفقـــا 

نظــام معلومــات متطــور یفــي باحتیاجــات البنــك مــن المعلومــات  الحتیاجــات نظــام مراقبــة التســییر، كمــا یتــوفر لــدیها

                                                           
، أطروحة قیاس وتقییم أداء البنوك التجاریة الجزائریةمدى استخدام األسالیب الحدیثة لمراقبة التسییر في نادیة سعودي، 1

  .2018- 2017محمد بوضیاف المسیلة، دكتوراه الطور الثالث، تخصص بنوك مالیة ومحاسبة، جامعة 
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التجاریـة الجزائریـة عینـة الدراسـة تتـوفر علـى مختلـف اإلمكانیـات المادیـة أي أن البنـوك . في مجال مراقبة التسـییر

 .والمالیة والبشریة والتكنولوجیة لتطبیق نظام مراقبة التسییر

سـییر بــالبنوك التجاریــة الجزائریـة عینــة الدراســة یقومـون بمجموعــة مــن وأشـارت نتــائج الدراسـة إلــى أن مراقبــي الت - 

رافــات وتصــحیحها، االســتغالل نحكتشــاف االاظــام معلومــات واســتغالله بطریقــة جیــدة، و نالطــائف تتمثــل فــي وضــع 

نوك بأي أن مراقبـــي التســـییر بـــال... الضـــروریة،االت غیـــر المجـــجنـــب اإلســـراف فـــي تلمـــوارد المتاحـــة و لالعقالنـــي 

إلــیهم بشــكل فعــال مــن أجــل تحســین أداء هــذه األخیــرة،  ة یقومــون بالمهــام الموكلــةســالتجاریــة الجزائریــة عینــة الدرا

  .ومساعدة مسیري البنك بالوصول إلى تحقیق مختلف األهداف

حیـث  هـائداأیم یـأشارت الدراسة إلى أن البنوك التجاریة الجزائریة عینة الدراسة تستخدم المؤشـرات المالیـة فـي تق - 

احتلـــت مؤشـــرات تقیـــیم األداء المرتبطـــة بـــالمحور المـــالي المرتبـــة األولـــى وهـــذا مـــا یـــدل علـــى أن البنـــوك التجاریـــة 

  .الجزائریة تتمتع بمستوى أداء مالي مرتفع

ـــیم األداء المرتبطـــة  -  ـــة الدراســـة لمؤشـــرات تقی ـــة الجزائریـــة عین ـــى اســـتخدام البنـــوك التجاری محـــور بكمـــا أشـــارت إل

احتل هذا المحور المرتبـة الثانیـة وهـذا یشـیر إلـى أن إسـتراتیجیة البنـوك التجاریـة الجزائریـة الخاصـة  الزبائن، حیث

م أفضـل الخـدمات المصـرفیة لزبائنهـا یقـدبتحیث تعطي اهتماما كبیرا لهذا المحـور وذلـك  ،جابیةٕایبالزبائن ناجحة و 

  .عالیة لهمرضا  نها وتحقق درجةئباز فظ بوالتنویع فیها، إضافة إلى التواصل المستمر معهم، وبالتالي تحت

ا یـــدل أن مـــة موافقـــة جیـــدة، مجـــینـــت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن بعـــد العملیـــات الداخلیـــة احتـــل المرتبـــة الثالثـــة بدر بو  - 

ة بالكامــل، حیــث تقــوم بدراســة احتیاجــات ورغبــات حــتالمف مواردهــا اظــالبنــوك التجاریــة الجزائریــة عینــة الدراســة تو 

یب لشــكاواهم وتعــالج جهــم فــي الوقــت المناســب، وتســتلتمرة مــن أجــل تــوفیر الخــدمات المصــرفیة الزبــائن بصــفة مســ

واألخطــار  ســائردماتها مــن خــالل تخفــیض مســتویات الخخــالخلــل فــي وقــت قصــیر، كمــا أنهــا تحســن مــن جــودة 

  .هاتوتسعى دائما إلى تحسین استخدام التكنولوجیا لتنویع خدما

عــد الــتعلم والنمــو احتــل المرتبــة األخیــرة بــین األبعــاد األربعــة المكونــة لبطاقــة أن بُ كمــا بینــت نتــائج الدراســة إلــى  - 

  .األداء المتوازن وهذا یعد مؤشرا بقلة اهتمام البنوك التجاریة الجزائریة بعملیة اإلبداع واالبتكار

البیانــــات الالزمــــة  كمــــا أشــــارت نتــــائج الدراســــة إلــــى أن البنــــوك التجاریــــة الجزائریــــة عینــــة الدراســــة تتــــوفر لــــدیها - 

البعــد المــالي، بعــد الزبــائن، (الســتخدام مؤشــرات تقیــیم األداء لكــل بعــد مــن األبعــاد األربعــة لبطاقــة األداء المتــوازن 

عـــد مؤشـــرا إیجابیـــا علـــى أن البنـــوك التجاریـــة الجزائریـــة لـــدیها یوهـــذا ) بعـــد العملیـــات الداخلیـــة، بعـــد الـــتعلم والنمـــو

ل جیــد لتطبیــق بطاقــة األداء المتــوازن كــأداة حدیثــة مــن أدوات مراقبــة التســییر األســاس الموضــوعي للتخطــیط بشــك

 .لتقییم أدائها

أما فیما یخـص أوجـه الشـبه واالخـتالف بـین الدراسـات السـابقة الـذكر ومـذكرتنا فهـي موضـحة فـي الجـدول 

  .الموالي، كما أنه یوضح فیما فادنا االطالع على هذه الدراسات
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  المقارنة بین دراستنا ومذكرات الدراسات السابقة: )02( الجدول رقم

  كیفیة االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

  :دراسة

  سراج حسیبة

ـــــى مفهـــــوم  ـــــم التطـــــرق إل ت

التحلیـــــــــل المـــــــــالي وكـــــــــل 

وكـــــذلك األداء  ،أساســـــیاته

المــــــــــــــالي وتقیــــــــــــــیم األداء 

  .المالي

في الدراسة السـابقة تـم دراسـة حالـة 

اقتصــــادیة ومعرفــــة كیفیــــة مؤسســــة 

التــــوازن المــــالي للمؤسســــة والتحقــــق 

مــــــــن المركــــــــز المــــــــالي واألخطــــــــار 

المالیـــــــة ومحاولـــــــة إســـــــقاطه علـــــــى 

  .الجانب النظري

معرفــة أن التحلیــل المـــالي یهــدف إلـــى 

بیــــــــان الوضــــــــع المــــــــالي الســــــــائد فــــــــي 

دائهــــــــا أالمؤسســــــــة، وكــــــــذلك تحســــــــین 

المــــالي فــــي المســــتقبل مــــن خــــالل أنــــه 

الموجــــــــودة فــــــــي  یكشــــــــف االنحرافــــــــات

  .األداء

  :دراسة

رة، حمحوني 

  طرشون خیر الدین

إعطــاء نظــرة عامــة حـــول 

  .التحلیل المالي

مكــــــان الدراســــــة، وكــــــذلك لــــــم یـــــــتم 

  .التطرق إلى تقییم األداء المالي

معرفـــــة أن النســـــب المالیـــــة ومؤشـــــرات 

التـــــــــوازن المـــــــــالي مـــــــــن أهـــــــــم األدوات 

  .المستعملة في عملیة التحلیل المالي

  :ةراسد

 یة،موش المكع

  یةادنابل ه

إبـــــــــراز أهمیــــــــــة التحلیــــــــــل 

المـالي كـأداة لتقیــیم األداء 

المـــــالي ودوره فـــــي اتخـــــاذ 

  .القرارات

التعــــــرف مكــــــان الدراســــــة، وكــــــذلك 

على الوضع المالي للمؤسسة محل 

  .الدراسة

التحلیــــل المــــالي لــــه أهمیــــة بالغــــة فــــي 

  .تحدید نقاط القوة والضعف للمؤسسة

  :دراسة

بوقرة ، جغام سعاد

  مسعودة

إظهــــــــــــار دور مؤشــــــــــــرات 

التــوازن المــالي فــي عملیــة 

  .تقییم األداء المالي

مكـــــــان الدراســـــــة، والتعـــــــرف علـــــــى 

األداء المــــــــــالي للمؤسســـــــــــة محـــــــــــل 

  .الدراسة

عملیــة تقیــیم األداء المــالي مهمــة جـــدا 

لمـــــا تقدمـــــه مـــــن معلومـــــات لألطـــــراف 

  .ذات الصلة

  :دراسة

  ينادیة سعود

التطـرق إلـى أهـم المفــاهیم 

المرتبطـــــــــة بتقیــــــــــیم األداء 

  .المالي

معرفــــــة مــــــدى اســــــتخدام األســــــالیب 

 "بطاقــــــة األداء المتــــــوازن"الحدیثــــــة 

  .لتقییم األداء في البنوك التجاریة

معرفــــــة أن المؤشــــــرات المالیــــــة تحتــــــل 

المرتبـــــــــة األولــــــــــى فـــــــــي تقیــــــــــیم األداء 

المــالي، وهــذا مــا یــدل علــى أن البنــوك 

 التجاریـة الجزائریـة تتمتـع بمسـتوى أداء

  .مالي مرتفع

  الطالبةمن إعداد  :المصدر

  المقاالت باللغة العربیة: المطلب الثاني

مختلفــة باللغــة العربیــة موجــودة فــي عــدة مجــاالت وبمواضــیع مقــاالت  خمســةســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى 

  .ومرتبطة بالتحلیل المالي وتقییم األداء المالي

التحلیـل المـالي فـي تقیـیم األداء المـالي عـن طریـق  دور: بعنوان، ، سحنون جمال الدینسمرود زبیدة دراسة: أوال

، مجلــــة 2018- 2017للفتــــرة  ANESRIF وازن، دراســــة حالــــة المؤسســــة الوالئیــــة للســــكك الحدیدیــــةتــــمؤشــــرات ال

  2020.1جانفي  03 العدد ،06في اقتصادیات األعمال، المجلد  الریادة

                                                           
دور التحلیل المالي في تقییم األداء المالي عن طریق مؤشرات التوازن، دراسة حالة سمرود زبیدة، سحنون جمال الدین، 1

، 06، مجلة الریادة في اقتصادیات األعمال، المجلد 2018- 2017للفترة  ANESRIFالئیة للسكك الحدیدیة المؤسسة الو 

  .2020جانفي  03العدد 
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  :هدفت الدراسة إلى

التحلیل المالي وكذلك األطراف المستفیدة منه وأهم مؤشراته والمتمثلة فـي مؤشـرات التعرف على مختلف أدوات  - 

  التوازن المستوحاة من القوائم المالیةـ

  .براز أهمیة التحلیل المالي كأداة لتقییم األداء الماليإ - 

 السـكك الحدیدیـة از االسـتثمارات فـيإنجـلدراسـات ومتابعـة للوكالـة الوطنیـة لالتعرف على حقیقة الوضـع المـالي  - 

(ANESRIF). 

  :خلصت الدراسة إلى

  :ص النتائج التالیةستخالتم امن خالل هذا البحث  :ائج النظریةتالن - 

التحلیــل المــالي مــن المواضــیع الهامــة التــي تتناولهــا الدراســات االقتصــادیة كونــه یهــدف إلــى تشــخیص الوضــعیة  - 

  . للمؤسسة خالل فترة زمنیة معینةالمالیة 

القــوائم المالیـــة تســهل مـــن تطبیــق تقنیـــات التحلیــل المـــالي حیـــث تهــدف هـــذه القــوائم إلـــى تقــدیم معلومـــات حـــول  - 

  .الوضعیة المالیة

  . تعتبر عملیة تقییم األداء المالي عملیة بالغة األهمیة ألنها تخدم مختلف األطراف التي لها عالقة بالمؤسسة - 

  . المستعملة في عملیة تحلیل الوضعیة المالیة للمؤسسات االقتصادیة مؤشرات التوازن المالي، من أهم األدوات - 

  : إلى النتائج التالیة واتوصل ANESRIF بها على مؤسسةتم القیام التي  ةدراسالمن خالل  :النتائج التطبیقیة - 

المــدى وازنـا مالیـا علـى توهـذا یعنـي أن المؤسسـة حققــت  2018- 2017رأس المـال العامـل موجـب خـالل ســنة  - 

  .الطویل

وهــذا یعنــي أن المؤسســة تعتمــد علــى مواردهــا  2018- 2017اص موجــب خــالل ســنة خــرأس المــال العامــل ال - 

  . الخاصة دون االعتماد على مواردها الخارجیة

وهـذا یعنـي أن المؤسسـة بحاجـة إلـى مصـادر  2018-  2017احتیاجات رأس المال العامل موجب حالل سـنة  - 

  . ةتزید مدتها عن سن

  .ةالمؤسس صالحست في یل جمدةة وهذا یدل على وجود سیولة مبموج خزینةال - 

مـدى مسـاهمة التحلیــل : ، بعنـوانسـعداوي مـرادي مسـعود، مختـاري فتحیــة، بوسـاحة محمـد لخضـر دراسـة: ثانیـا

- 2017(األغـواط،  المالي فـي تشـخیص الوضـعیة المالیـة للمؤسسـات االقتصـادیة، دراسـة حالـة مؤسسـة سـونلغاز

  2020.1، 02، العدد11، مجلة المعیار، المجلد)2018

المــــالي فـــي تشـــخیص الوضـــعیة المالیــــة باســـتخدام  لمعرفــــة مــــدى مســـاهمة التحلیـــ :هـــدفت الدراســـة إلـــى

القـــرارات وفـــي تقیـــیم األداء  ذـاتخـــســـتخدم فـــي عملیـــة اتحصـــول علـــى معلومـــات لدف اهي بــــلمؤشـــرات التــــوازن المــــا

                                                           
مدى مساهمة التحلیل المالي في تشخیص الوضعیة المالیة سعداوي مرادي مسعود، مختاري فتحیة، بوساحة محمد لخضر،  1

  .2020، 02، العدد11، مجلة المعیار، المجلد)2018- 2017(سونلغاز األغواط،  ، دراسة حالة مؤسسةللمؤسسات االقتصادیة
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ب نـاجفـي ال مـاأ ،يلمـاال زنواتـومؤشـرات ال المالي لب النظریة المتعلقة بالتحلینواجق إلى الطر التتم  ثحی المالي،

   .2018- 2017 ترةـالل فخاألغواط  ونلغازمؤسسـة سل یةم المالئواقال یلحلطبیقي تم تالت

  :التوصل إلى تمبها على مؤسسة سونلغاز األغواط اموا التي ق ةدراسالمن خالل  :خلصت الدراسة إلى

ـاذ القــرارات واسـتخراج نقـاط خـالتحلیـل المـالي أداة من أدوات المراقبـة الــتي تمكــن المؤسسـات االقتصـادیة مــن ات - 

  .القوة والضعف وتحسین األداء

مــدلوالت النســب والمؤشــرات لالتحلیــل المــالي فــي ظــل تطبیــق النظــام المحاســبي المــالي یهــدف إلــى فهــم وٕادراك  - 

  .المالیة

وهــــذا یعنـــي أن المؤسســـة لـــم تحقـــق توازنــــا مـالیــــا علــــى  2018- 2017رأس المـــال العامــــل ســــالب خـــالل ســـنة  - 

  .المـدى الطویل

خــالل فتـرة الدراســـة وهــذا یـــدل ) حیــةبالســیولة والر (لـم تسـتطیع المؤسســة بشـكل عـــام تحقیـق توازنهـــا المــالي بـین  - 

تثماراها مــن خــالل مواردهـــا الثابتــة وكــذلك غیــر قــادرة علــى تســدید علــى أن المؤسســة غیــر قــادرة علــى تمویــل اســ

  . التزاماتها قصیرة األجل

ـدل علــى أن األصــول المتداولــة لــم یــا ذأقـــل مـــن الواحـــد، وهـــ 2018و 2017نســبة الســیولة العامــة خــالل ســنة  - 

  . ى الدیون قصیرة األجل وهذا مؤشر غیر جیدطّ غت

ممـا  صـافيهـامش  نسبةفاض الكبیر في نخواالقتصادیة ضعیفة جدا ویعود ذلك إلى االودیة المالیة ردة المسبن - 

  .االجتماعيو مؤسسة في المحیط االقتصادي المساهمة على ضعف  یدلّ 

  . ائض في مشاریع استثماریة جدیدةفمدة لیس في صالح الماسة لذا علیها استغالل جزء من الجوجود سیولة م - 

ــــل العمــــود -  ــــم التوصــــل إمــــن خــــالل التحلی ــــائج ت ــــى أن المي لحســــاب النت شــــاطها نة بة ســــالجــــق نتیقــــتح ؤسســــةل

  .غیر قادرة على خلق الثروةأن المؤسسة اللي وهذا یعني غاالست

ــا ــن عمــور ســمیر: ثالث مــدى فعالیــة التحلیــل المــالي فــي تقیــیم األداء والتنبــؤ بالوضــع المــالي، : ، بعنــواندراســة ب

ســنة  03، العـدد9االقتصـاد والتنمیـة البشــریة، المجلـد ألیـانس للتأمینــات، مجلـةدراسـة حالـة مجتمـع صــیدال وشـركة 

2018.1  

 ثتدحمن خالل مؤشرات ونمـاذج اسـت ذلكالكشف المبكر بالفشل المالي للمؤسسات و  :هدفت الدراسة إلى

لي قبــل حــدوث مــاال لوضــعل ةكاملــ ةحلیــل مســبق وصــور تاء طــعإر فــي یــكب وزنمــن طــرف علمــاء كــان لهــم دور و 

تطــرق إلیهــا هــي دراســة تــم الالنمــاذج والمؤشــرات التــي مــن بــین و ل، الخــتك االادارك ذتــ لجــأكــل ذلــك مــن ، الفشــل

ألتمــان ونمــوذج كونــان وهولــدر إال أن هنــاك الكثیــر مــن النمــاذج وٕاســقاطها علــى نــوعین مــن المؤسســات أنمــوذج 

  .لمعرفة الفروق الحقیقیة بینهما

  :خلصت الدراسة إلى

                                                           
مدى فعالیة التحلیل المالي في تقییم األداء والتنبؤ بالوضع المالي، دراسة حالة مجتمع صیدال وشركة بن عمور سمیر، 1

  .2018سنة  03، العدد9، مجلة االقتصاد والتنمیة البشریة، المجلدألیانس للتأمینات
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  .ین بفعالیة كبیرة جدا وهذا ما أكدته الدراسة التطبیقیة وتحلیل القوائم المالیة على النموذجینیمتاز النموذج - 

ظهــرت لنــا نتــائج تجــزم بقــوة الدراســة وعــدم الوقــوع فــي الفشــل المــالي  (Z-Score) بعــد تطبیقنــا لنمــوذج ألتمــان - 

عالیـة  (Z) للفتـرة المقبلـة كـون قـیم والتي كانت تبعث نوعا من األریحیـة ،)2015- 2010(خالل الفترة المدروسة 

  .هو مدروس قبال جدا مقارنة مع ما

جزمهـا بكما أكدت نفس الدراسة عند تطبیقنا لنمـوذج كونـان هولـدر والتـي هـي بـدورها جـاءت علـى نفـس النسـق  - 

  .في عدم الوقوع في الفشل المالي خالل الثالث سنوات مستقبال

لمجمــع والشــركة مــن أهــم الدراســات لالحدیثــة فــي دراســة الوضــع المــالي إذن تعتبــر الدراســة مــن خــالل األســالیب  - 

خصوصـــا فـــي الوقـــت الـــراهن الـــذي یعتمـــد فـــي الكثیـــر علـــى مـــدى التعـــرف علـــى وضـــع الشـــركة قبـــل الخـــوض فـــي 

  .مار فیها بأي حال من األحوالثغمارها من خالل شراءه ألسهمها أو االست

 ة،تحلیــل وتقیــیم األداء المــالي باســتخدام المؤشــرات المالیــ: بعنــوان، زعبــیط نــور الــدین، خطــاب دالل دراســة: رابعــا

فـــي الدراســـات، مـــیالف للبحـــوث  ، مجلـــة)2014- 2013(عنابـــة ســـتیل ال تـــمی رلو یدراســـة تطبیقیـــة بمؤسســـة أرســـ

  2018.1جوان  01 ، العدد4 المجلد

  :هدفت الدراسة إلى

  .خاصة في ظل التغیرات التكنولوجیة الراهنةالتعرف على واقع األداء المالي بالمؤسسة محل التطبیق  - 

سســة وأهــم العوامــل التــي تــؤثر فــي عملیــة ؤ التعــرف علــى واقــع االدوات المســتخدمة فــي تقیــیم األداء المــالي بالم - 

  .میالتقی

جــل أمــن  ةعنابــمیتــال ســتیل أرســیلور ة ســسؤ همیــة اســتخدام المؤشــرات المالیــة فــي تقیــیم األداء المــالي بمأبــراز إ - 

  .ها وتفعیل دورها في التنمیة الوطنیةءتف أمام مواطن القوة والضعف بالمؤسسة قصد رفع كفاالوقو 

 بالمؤسســـة وأهمهـــمكفـــاءة األداء المـــالي مـــن قبـــل األطـــراف المعنیـــة ببعـــض التوصـــیات لزیـــادة االهتمـــام تقـــدیم  - 

  .بالمؤسسةة العاملة یالمالیة والمحاسبواإلطارات  نرییسمال

  :خلصت الدراسة إلى

علـى عـدم سـالمة  هناك تأثیر سلبي للوضعیة المالیة على المدى القصیر بالنسبة لرأس المال العامل وهذا یـدلّ  - 

أمـــا بالنســـبة الحتیـــاج رأس المـــال العامـــل فهـــو ســـالب بمعنـــى أن مـــوارد الـــدورة تغطـــي األصـــول  المركـــز المـــالي،

  . المتداولة

السنتین، وهذا یدل على كفاءة المؤسسـة فـي الـتحكم فـي سـیولتها عند حساب قیم الخزینة وجدناها موجبة خالل  - 

  .النقدیة على المدى القصیر

  .اريیفي المستوى المعتقع عند حساب النسب المالیة وجدنا أن أداء المؤسسة ضعیف ألنها لم  - 

                                                           
، دراسة تطبیقیة بمؤسسة أرسیلور میتال تحلیل وتقییم األداء المالي باستخدام المؤشرات المالیةخطاب دالل، زعبیط نور الدین، 1

  .2018جوان  01، العدد 4، مجلة میالف للبحوث في الدراسات، المجلد )2014- 2013(ستیل عنابة 
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فـي المردودیـة االقتصـادیة  ضخفـانحظ او حیث لـ ،ما بالنسبة لمؤشرات المردودیة بنوعیها فكانت مقبولة إلى حدّ  - 

  .2013مقارنة بسنة  2014والمالیة في سنة 

  .م على اتخاذ القراراتهة مهمة بالنسبة للمسیرین لمساعدتر مخرجات النظام المحاسبي المالیة عملیتبتع - 

وثــائق  زاإنجــابــة تســعى إلــى نتــال ســتیل عیرســیلور مأ ةسســؤ بهــا تبــین بــأن م تــم القیــاممــن خــالل الدراســة التــي  - 

 دبشـــفافیة وموضـــوعیة خاصـــة عنـــ...) خزینـــةل تـــدفقات الجـــدو  ،جئتـــانول حســـابات الدجـــ یـــة المالیـــة،انیز الم(مالیـــة 

 .ماليعملیة تقییم أدائها الي سهل من ذلنظام المحاسبي المالي اللا هتطبیق

المــالي للمؤسســات اســتخدام أدوات التحلیــل المــالي فــي تشــخیص الوضــع : ، بعنــواندراســة یزیــد تقــرارات: خامســا

حالة المؤسسـة الوطنیـة إلنتـاج الـدوالب والسـكاكین بوالیـة سـطیف  االقتصادیة في ظل اإلصالح المحاسبي، دراسة

  2017.1، 2، العدد 11، مجلة بحوث، المجلد 2014- 2011

  :هدفت الدراسة إلى

  .یلیهاالتطرق إلى الجوانب النظریة للقوائم المالیة ومعرفة األدوات الالزمة في تحل - 

ــــذي جــــاء بــــه اإلصـــالح المحاســـبي فـــي الجزائــــر فیمــــا یخــــص تحلیــــل القـــوائم المالیـــة بغـــرض  -  معرفـــة الجـدیــــد ال

  .تشخیص الوضعیة المالیة للمؤسسات االقتصادیة الجزائریة في ظل التحوالت االقتصادیة الراهنة

لتقییم الوضـع المـالي المفصـل للمؤسسـة انطالقـا مـن معرفة األسباب التي أدت باستخدام أدوات التحلیـل المـالي  - 

  .مخرجات نظام المحاسبة المالیة

التحلیــل المــالي للتنبــؤ بالوضــع فــي ات الحدیثــة و دالجزائــر لــألفــي الوقــوف علــى مــدى اهتمــام المحللــین المــالیین  - 

الماضــي والحاضــر، فــي ة شــرات المالیــمؤ مـــاد علــى التالمســتقبل باالع فــيالمــالي للمؤسســات االقتصــادیة الجزائریــة 

ــــة الالزمــــة  نولیؤ لیتســــنى للمســــ شــــطة أنیر و طــــوتلمــــالي بأدائهــــا ا نهــــوضلل هممؤسســــاتفــــي رســــم السیاســــات المالی

  .المؤسسة

سســـة محـــل الدراســـة ؤ الم ممـــاتتحلیـــل المـــالي والوقـــوف علـــى مـــدى اهللالنظریـــة  فـــاهیمالم ختلـــفإلـــى م التطـــرق - 

  .المسلسلفي المالي  وضعال نرض تحسیغم المالیة بئیل القواالمستخدمة في تحل واتاألدمختلف  مداخباست

  :خلصت الدراسة إلى

جانــــب اإلدارة المالیــــة  فــــي نجـــــاز هـــــام یقـــــوم بـــــه شــــخص مؤهـــــل علمیــــا ومهنیــــاإیعتبــــر تحلیــــل القــــوائم المالیــــة  - 

والمحاســـبیة باســـتخدام مختلـــف األدوات المتعـــارف علیهـــا فـــي التحلیـــل المـــالي الســـیما النســـب المالیـــة المتمثلـــة فـــي 

حیـة، نسـب السـیولة باإلضـافة إلـى نسـب مالیـة یســتطیع بنسـب الهیكـل المـالي، ونسـب النشـاط أو النمـو، نسـب الر (

ـدول حســـاب جـــ(لمردودیـــة والنســـب المالیـــة المشـــتقة مـــن قائمـــة الـــدخل المحلـــل المـــالي االســـتعانة بهـــا مثـــل نســـب ا

  .لخإ ...ونسب مالیة مشتقة من قائمة تدفقات الخزینة) النتائج

                                                           
تشخیص الوضع المالي للمؤسسات االقتصادیة في ظل اإلصالح استخدام أدوات التحلیل المالي في دراسة یزید تقرارات، 1

، 11، مجلة بحوث، المجلد 2014- 2011، دراسة حالة المؤسسة الوطنیة إلنتاج الدوالب والسكاكین بوالیة سطیف المحاسبي

  .2017، 2العدد 
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تعتبـــر القـــوائم المالیـــة التـــي هــــي نتـــاج عـــن مخرجـــات النظـــام المحاســـبي مـــدخالت للتحلیـــل المـــالي، أي المحلـــل  - 

القـوائم المالیـة والمحاسـبیة، وقـد یسـتخدم  هؤسسـة إال إذا تـوفرت لدیـالمالي ال یمكنـه الحكـم علـى الوضـع المـالي للم

  .المحلل التقاریر المالیة التي هي أوسع من القوائم المالیة والمتضمنة لمعلومات مالیة وغیر مالیة

 ات داخلیـة فـي المؤسسـة كـاإلدارةجهـات متعـددة قـد تكـون هـیتم اسـتخدام نتـائج تحلیـل القـوائم المالیـة مـن قبـل ج - 

قـدرة المؤسسـة لهـم مـدى  ضـحلیتبین لهم رسم السیاسات المالیة والمحاسبیة واالستثماریة أو العاملون بالمؤسسة لیت

خارجیـة المتمثلـة فـي  تمكـن أن تكـون جهـایو  هـمنـان علـى اسـتقرار مناصـب عملمئالنشاط واالطفي االستمرار في 

المؤسسـات التـي هـم شـركاء فـي  علـى أسـهمهمفي اإلبقـاء  همراراتوالمستثمرین لیتسنى لهم مدى اتخاذ قالمساهمین 

فـي المسـتقبل والـدائنین كـالبنوك  ةالیـمال مدهئـاو د عدهـت یـةتواجه مخـاطر مالشركتهم حالة في ا نهازل عتنلاو أا هفی

  .على تسدید دیونها في تواریخ استحقاقها والمؤسسات المالیة لیتضح لهم مدى قدرة المؤسسة

بهـا فـإن المؤسسـة محـل الدراسـة وضـعیتها المالیـة خـالل الفتـرات  تـم القیـامدانیـة التـي من خالل الدراسـة المی

وصل لــه مــن خــالل دراسـة الوضـعیة المالیـة باسـتخدام النسـب المالیـة إذ أنهـا م التالمدروسة كانت جیدة وهـذا مـا ت

الل نتــائج األعمــال الموجبــة حققــت تــوازن مـالـــي جیـــد ووضــعها المــالي ال یــدعو للقلــق فــي المســتقبل وذلــك مــن خــ

  .)2014 -  2011(المحققة من 

أما فیما یخـص أوجـه الشـبه واالخـتالف بـین الدراسـات السـابقة الـذكر ومـذكرتنا فهـي موضـحة فـي الجـدول 

  .الموالي، كما أنه یوضح فیما فادنا االطالع على هذه الدراسات

  السابقةالمقارنة بین دراستنا ومقاالت الدراسات : )03( الجدول رقم

  كیفیة االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

  :دراسة

سمرود زبیدة، 

  سحنون جمال الدین

ــــــــــل  ــــــــــى أدوات التحلی التطــــــــــرق إل

المالي وأهم مؤشراته المتمثلة فـي 

ـــراز  مؤشـــرات التـــوازن المـــالي، وٕاب

ـــــــیم  ـــــــل المـــــــالي لتقی أهمیـــــــة التحلی

  .األداء المالي

ـــــــة  ـــــــة مكـــــــان الدراســـــــة، ومعرف حقیق

الوضـــــــع المـــــــالي للمؤسســـــــة محـــــــل 

لدراســـــــــــــــــــة، ومتابعـــــــــــــــــــة إنجـــــــــــــــــــاز 

  .االستثمارات

معرفــة أن القـــوائم المالیــة تقـــدم 

معلومـــــــــات حـــــــــول الوضـــــــــعیة 

المالیـــــــة للمؤسســـــــة وهـــــــذا مـــــــا 

ـــل  ـــة التحلی یســـهل تطبیـــق عملی

  .المالي

  :دراسة

سعداوي مرادي 

مسعود، مختاري 

فتحیة، بوساحة 

  محمد لخضر

المــالي اســتخدام مؤشــرات التــوازن 

بهـــدف الحصـــول علـــى معلومـــات 

تستخدم في عملیة اتخاذ القرارات 

  .وفي تقییم األداء المالي

ــــــــل القــــــــوائم  مكــــــــان الدراســــــــة، تحلی

المالیـــــة بمؤسســـــة ســـــونلغاز خـــــالل 

  2018- 2017فترة 

ـــــي ظـــــل  ـــــل ف معرفـــــة أن التحلی

تطبیــــــــــق النظــــــــــام المحاســــــــــبي 

المــالي یهــدف إلــى فهــم النســب 

  .والمؤشرات المالیة

  :دراسة

  بن عمور سمیر

التطــرق إلــى أهــم مفــاهیم التحلیــل 

  .المالي وتقییم األداء المالي

التطرق إلى أسالیب التنبؤ بالوضـع 

المـــالي، مكـــان الدراســـة، تقیـــیم أداء 

المؤسســة محــل الدراســة مــن خــالل 

القــــوائم المالیــــة واالســــتعانة بنمــــاذج 

ـــــي الكشـــــف عـــــن الوضـــــع  التنبـــــؤ ف

  .المالي

تسـاهم معرفـة أن نمـاذج التنبـؤ 

فـــــي عـــــدم الوقـــــوع فـــــي الفشـــــل 

  .المالي
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  :دراسة

خطاب دالل، زعبیط 

  نور الدین

المفاهیم األساسیة للتحلیل المالي 

وتقیــــــیم األداء المــــــالي واســــــتخدام 

المؤشـــــــرات المالیـــــــة فـــــــي تحلیـــــــل 

  .وتقییم األداء المالي

ـــــــــة  ـــــــــان أهمی مكـــــــــان الدراســـــــــة، وبی

ـــــــــــل وتقیـــــــــــیم األداء المـــــــــــالي  التحلی

  .للمؤسسة بصفة عامة

معرفة أن قیم الخزینة الموجبـة 

یــدل علــى تحكــم المؤسســة فــي 

ــــى المــــدى  ســــیولتها النقدیــــة عل

  .القصیر

  :دراسة

 یزید تقرارات

توضـــــیح أهمیــــــة اســــــتخدام أدوات 

التحلیـــل المــــالي فــــي تقیــــیم األداء 

  .المالي

مكـــــــــان الدراســـــــــة، والتطـــــــــرق إلـــــــــى 

اإلصــــالح المحاســــبي فــــي الجزائــــر 

  .والقوائم المالیة

المالیــــة هــــي مخرجــــات القــــوائم 

النظـــــــــــام المحاســـــــــــبي، وهـــــــــــي 

مدخالت للتحلیل المـالي حیـث 

ال یمكن للمحلـل المـالي الحكـم 

علــى الوضــع المــالي للمؤسســة 

إال إذا تــــــــوفرت لدیــــــــه القــــــــوائم 

  .المالیة والمحاسبیة

  الطالبةمن إعداد  :المصدر

  الدراسات باللغة األجنبیة: المطلب الثالث

دراســـات باللغــة األجنبیـــة والتــي تعـــالج مواضــیع تتعلـــق بـــاألداء  )05(سنشــهد فـــي هــذا المطلـــب خمســة 

  .المالي للبنوك التجاریة والتحلیل المالي لها

First: Abuzarqa Rawan, Evaluating Banks Financial performance using financial 
ratios case study of Kuwait Local Commercial Banks, Journal of Business and 
Economics, Vol.4, N°.2, 2019.  1  

المسـاهمة فـي تحلیـل خمسـة عوامـل مالیـة لهـا تـأثیر علـى التجـارة وأداء البنـك فـي  :هدفت الدراسة إلى

الكویت الستخدام موارد البنك بكفاءة أكبر، وتصـنیف البنـوك التجاریـة فـي الكویـت حسـب خصائصـها المالیـة 

ها أدائها المالي، وكذلك قدمت الدراسة بعض الدالئل إلدارة البنك ومن بینالموجهة للتطویر المستقبلي ولتقییم 

  .العوامل التي تحدد أداء البنك

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك عنصرا وهو نسبة األرباح المحتجزة التي  :خلصت الدراسة إلى

یمكــن زیــادة الربحیــة البنكیــة بشــكل كبیــر وخاصــة العائــد علــى األصــول، وأن هنــاك عالقــة قوّیــة بــین األربــاح 

  .المحتجزة إجمالي األصول واألداء المالي للبنوك التجاریة المدرجة

Secondly: Ishaq HACINI, Khadra DAHOU, The Evolution of the Algerian 
Banking System, Management Dynamics in the Knowledge Economy; Vol.6, N°.1, 
2018.2 

                                                           
1 Abuzarqa Rawan, Evaluating Banks Financial performance using financial ratios, case 

study of Kuwait Local Commercial Banks, Journal of Business and Economics, Vol.4, N°.2, 

2019. 
2 Ishaq HACINI, Khadra DAHOU, The Evolution of the Algerian Banking System, Management 

Dynamics in the Knowledge Economy, Vol.6, N°.1, 2018, pp.145-166. 
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إلقاء الضوء على النظام المصرفي الجزائري من خالل التحقیق في مراحل تطورها  :هدفت الدراسة إلى

الجزائر النظام المصرفي االستعماري، لدراسة التطور ركزت الدراسة ، حیث ورثت )1962(ابتداء من االستقالل 

المرحلة االستعماریة، مرحلة السیادة، مرحلة التأمیم (على المراحل الحاسمة في تطور النظام المصرفي الجزائري 

ت للقطاعات ، باإلضافة إلى ذلك حللت الدراسة عدة مؤشرا)والتنشئة االجتماعیة، مرحلة التقیید ومرحلة التحریر

، عالوة على ذلك أجرت )سعر الفائدة، ملكیة البنوك، نشاط البنوك، ربحیة البنوك(المصرفیة في الجزائر مثل 

  .مقارنة بین القطاع المصرفي الجزائري والقطاعات المصرفیة في دولتین من دول شمال إفریقیا المجاورة

الجزائري شهد تحوالت عدیدة، لذلك أنشأت وكشفت الدراسة أن النظام المصرفي  :خلصت الدراسة إلى

لیحل محل النظام المصرفي االستعماري، ) البنوك المملوكة للدولة(السلطات الجزائریة نظاًما مصرفًیا جزائرًیا 

بعد ذلك تم تبني العدید من اإلصالحات من قبل الحكومة الجزائریة على أساس المتطلبات االقتصادیة 

سعت السلطات الجزائریة إلى ) 1990(تسعینیات وخاصة مع قانون النقد والقرض واالجتماعیة، في أوائل ال

تحریر أنشطة البنوك لتحسین أداء البنوك، ونتیجة لذلك تغیر النظام المصرفي الجزائري بشكل جذري، حیث 

ك من عشرین بنًكا تجارًیا وثماني شركات مالیة ومجموعة من مكاتب االرتباط للبنو  2016یتكون في عام 

األجنبیة، من ناحیة أخرى ال یزال القطاع المصرفي في الجزائر بحاجة إلى مزید من التطویر للوصول إلى 

  .خاصة في تركز السوق وٕادارة مخاطر االئتمان) المغرب وتونس(مستوى البنوك في المنطقة 

Third: Prakash Pinto, Habeeb Ur Rahman, Iqbal Thomse Hawaldar, 
Rajeshatn, Am Evaluation of Financial Performance of Commercial Banks, 
International Journal of Applied Business and Economic Research, Vol.15, N°.22 

(part2) 2017.1 

تقییم األداء المالي للمصارف التجاریة فـي البحـرین، الهدف األساسي للدراسة هو  :هدفت الدراسة إلى

  .2015إلى  2005تجاریة للفترة من  الدراسة إلى ثمانیة بنوك حیث استندت هذه

أن الربحیة لها تأثیر على كفایة رأس المال والرفع المالي بینما عدة نتائج أهمها  :خلصت الدراسة إلى

لم تصدق الدراسة على الربحیة والكفاءة من البنوك، تكشف هذه الدراسة أیضا أن تطبیـق ارتفـاع نسـبة كفایـة 

المال سیؤثر سلبا وقد یكون تأثیر األزمة المالیة والنفطیة قد أثـر علـى الرافعـة المالیـة تـأثیرا سـلبیا علـى رأس 

  .ربحیة البنوك

Fourthly: Mustafa Hassan Mohammad Adam, Evaluating the Financial 
Performance of Banks Using Financial Ratios, a case study of Erbil Bank for 

                                                           
1 Prakash Pinto, Habeeb Ur Rahman, Iqbal Thomse Hawaldar, Rajeshatn, Am Evaluation of 

Financial Performance of Commercial Banks, International Journal of Applied Business and 
Economic Research, Vol.15, N°.22 (part2) 2017. 
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Investment and Finance, European Journal of Accounting Auditing and Finance 

Research, Vol.2, N°.6 2014.1 

هدفت الدراسة إلى قیاس أداء مصرف أربیل لالستثمار والمالیة في إقلیم كردستان :الدراسة إلى هدفت

مالي للبنوك قید الدراسة، فحصـت العوامـل العراق، وقد تم تحدید بعض األهداف الفرعیة وهي تحلیل األداء ال

المالیة التـي یمكـن أن تكـون العوامـل المحـددة للصـافي المـالي ألداء البنـك والتحقـق ممـا إذا كانـت نسـبة رأس 

  .تبطة بالربحیة في إقلیم كردستانالمال البنكي وحجمه وقروضه مر 

أن موقف بنك أربیل وبعض متغیرات العوامل المالیة تؤثر على الوضع المـالي  :خلصت الدراسة إلى

ألداء البنـــك، ثـــم تبـــین األداء المـــالي العـــام لمصـــرف أربیـــل یتحســـن مـــن حیـــث نســـب الســـیولة أو نســـب جـــودة 

  .ROE  ،ROA  ،NPMاألصول أو أداء االئتمان، نسب الربحیة 

fifth: Qais Haidry, Boris Abbey, Financial Performance of Commercial Banks 
Afghanistan International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.8, N°.6, 

2014.2 

دراسـة محـددات الربحیـة فــي صـناعة البنـوك التجاریـة فـي أفغانسـتان سـواء كانــت  :هـدفت الدراسـة إلـى

حتــى عــام  2012ســنوات مــن عــام  5جمعهــا للدراســة علــى مــدى مملوكــة للقطــاع الخــاص أو ملــك للدولــة تــم 

  .احةعلى الرغم من أن المعلومات المالیة لم تكن مت 2016

أن العوامـل الخاصـة بالبنـك تسـاهم بشـكل كبیـر فـي الربحیـة ویـتم قیـاس البنـوك  :خلصت الدراسة إلـى

عالوة على ذلك معدل نمو الناتج بدال من االقتصاد بشكل عام من خالل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

المحلي اإلجمالي باعتباره اقتصادا كلیا خارجیا، كما أن العامل الذي یؤثر علـى األداء المـالي كـان لـه أیضـا 

تــأثیر إیجــابي مــع ربحیــة البنــوك فــي أفغانســتان لكنهــا لــم تكــن ذات داللــة إحصــائیة، كمــا تــم اســتنتاج أن بنــك 

AIB 5علـى  21,5%السوق یمثل بشكل فردي أصول الصـناعة المتوسـطة  یستحوذ على الجزء األكبر من 

مـن أصـول  12,3%یمثل الثاني من حیث الحصـة السـوقیة لألصـول بشـكل فـردي تمثـل  AZBسنوات، بنك 

 HBL  ،BAL  ،NBPالصناعة، أمـا بنـك التمویـل الصـغیر األول وفـروع البنـوك األجنبیـة الثالثـة األخـرى 

ســنوات مــن الوقــت علــى العائــد علــى  5حیــث العائــد علــى األصــول بمتوســط  یحققــان أعلــى معــدل ربحیــة مــن

 .األصول

أما فیما یخـص أوجـه الشـبه واالخـتالف بـین الدراسـات السـابقة الـذكر ومـذكرتنا فهـي موضـحة فـي الجـدول 

 .الموالي، كما أنه یوضح فیما فادنا االطالع على هذه الدراسات

 

                                                           
1 Mustafa Hassan Mohammad Adam, Evaluating the Financial Performance of Banks Using 

Financial Ratios, a case study of Erbil Bank for Investment and Finance, European Journal of 
Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2, N°.6 2014, PP162-177. 
2 Qais Haidry, Boris Abbey, Financial Performance of Commercial Banks Afghanistan 

International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.8, N°.6, 2014. 
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  دراستنا الدراسات السابقة األجنبیةالمقارنة بین : )04( الجدول رقم

  كیفیة االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

Abuzarqa Rawan, 
2019  

نفس الهدف وهو تقییم 

  األداء المالي للبنوك

المكان مختلف، مع تركیز الدراسة السابقة 

  على ربحیة البنوك

استفدنا منها في الجانب 

  .التطبیقي

Ishaq HACINI, 
2018  

االهتمام بالبنوك التجاریة 

  في الجزائر

تم االستفادة منها في فهم   موضوع الدراسة مختلف

النظام البنكي الجزائري 

  .وتطوره التاریخي

Prakash Pinto, 
Habeeb Ur 

Rahman, Iqbal 
Thomse 

Hawaldar, 
Rajeshatn,2017  

نفس الهدف وهو تقییم 

  األداء المالي للبنوك

المكان مختلف، مع تركیز الدراسة السابقة 

  الرفع المالي وهیكل التمویلعلى 

استفدنا منها في الجانب 

التطبیقي خصوصا في 

  .إعداد النسب المالیة

Mustafa Hassan 
Mohammad 
Adam, 2014  

نفس الهدف وهو تقییم 

  األداء المالي للبنوك

، كما نختلف على هذه الدراسة المكان مختلف

  اهتمامنا بالتحلیل العمودي والتحلیل األفقيفي 

استفدنا منها في الجانب 

  .التطبیقي

Qais Haidry, 
Boris Abbey, 

2014  

المكان مختلف، مع تركیز الدراسة السابقة   جزئیاالهدف  تشابه

  محددات ربحیة البنوكعلى 

استفدنا منها في الجانب 

  .النظري

  الطالبةمن إعداد  :المصدر
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  :خالصة الفصل األول

لقــد تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى أهــم محــاور التحلیــل المــالي ابتــداًء مــن التطــور التــاریخي لــه، وأســباب 

نشــأته، وعّرفنــا التحلیــل المــالي أنــه دراســة للقــوائم المالیــة بعــد تبویبهــا وذلــك باســتخدام أدوات معینــة مــن أجــل 

واتخــاذ القــرارات المناســبة مــع ذكــر األهــداف وأهــم الخصــائص الوصــول إلــى نتــائج تســاعد علــى تقیــیم األداء 

وأدوات التحلیل مع التطرق إلى أهم النسب المالیة في التحلیل المالي وهي نسب السیولة والمدیونیة والربحیة 

  .مع ذكر مؤشرات التوازن المالي التي تلعب دورا كبیرا في عملیة التحلیل المالي

داء المـالي للبنـوك فهـي تعكـس الوضـعیة المالیـة للبنـوك ومـدى قـدرتها علـى أما بالنسبة لعملیة تقییم األ

تحقیق أهدافها دون الوقوع فـي مخـاطر السـیولة أو فقـدان العمـالء، كمـا تـم التطـرق إلـى أهـداف وأهمیـة تقیـیم 

ات التحلیل األداء المالي وأهم وظائفه والركائز األساسیة به في البنوك التجاریة، باإلضافة إلى بیان دور أدو 

المـالي فـي تقیـیم األداء المـالي للبنـوك التجاریـة مـن خــالل بیـان دور التحلیـل المـالي فـي اتخـاذ القـرارات وكــذا 

  .مؤشرات التوازن المالي في تقییم األداء المالي

وباللغـة األجنبیـة ) مـذكرات ومقـاالت(وفي األخیر تمت معالجة بعض الدراسـات السـابقة باللغـة العربیـة 

  .تعالج نفس موضوعنا، مع بیان أوجد التشابه واالختالف مع دراستنا وكیفیة االستفادة منهاوالتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



:الثانيالفصل   

دراسة حالة " التطبیقياإلطار 

"مجموعة من البنوك الجزائریة  



 

 
34 

" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  :تمهید

یحتـل تقیــیم األداء المـالي للبنــوك التجاریــة أهمـة كبیــرة لمـا یــوفره مــن معلومـات مالیــة لكـل األطــراف المهتمــة 

واســـتخداما فـــي تقیـــیم بنشـــاط البنـــوك التجاریـــة، وتعـــد المؤشـــرات المالیـــة مـــن أدوات التحلیـــل المـــالي األكثـــر شـــیوعا 

األداء المالي الكلي والجزئـي للبنـوك التجاریـة، ومـن خـالل نتـائج هـذه المؤشـرات یمكـن معرفـة الوضـع المـالي بدقـة 

لهذه البنوك والمقارنة بینها من أجل اختیار البنك األفضل الذي یساعد األطراف المهتمة، وفـي دراسـتنا تـم اختیـار 

حیـث قسـمنا هـذا الفصـل إلـى  2019- 2015ومیة والخاصة خالل فترة الدراسـة مجموعة من البنوك التجاریة العم

  :مبحثین موضحان كما یلي

 .تقدیم البنوك محل الدراسة: المبحث األول - 

  .التعریف بالنظام البنكي الجزائري: المطلب األول - 

 .BNA -BEAالتعریف بالبنوك العمومیة محل الدراسة : المطلب الثاني - 

  .ABCبنك  –التعریف بالبنوك الخاصة محل الدراسة بنك السالم : المطلب الثالث - 

  .تقییم األداء المالي للبنوك محل الدراسة باستخدام أدوات التحلیل المالي: المبحث الثاني - 

  .قراءة مالیة للبنوك محل الدراسة: المطلب األول - 

  .لدراسة باستخدام النسب المالیةتقییم األداء المالي للبنوك محل ا: المطلب الثاني - 

  .المقارنة بین األداء المالي للبنوك محل الدراسة وفق أدوات التحلیل المالي: المطلب الثالث - 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  تقدیم البنوك محل الدراسة: المبحث األول

البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، (المعنون بتقدیم البنوك محل الدراسة وفي هذا المبحث 

  :سنتطرق إلى ثالث مطالب هي) ABCبنك السالم، بنك 

  .التعریف بالنظام البنكي الجزائري: المطلب األول - 

 .BNA - BEA: التعریف بالبنوك العمومیة محل الدراسة: المطلب الثاني - 

  .ABCبنك  –بنك السالم : التعریف بالبنوك الخاصة محل الدراسة: المطلب الثالث - 

  التعریف بالنظام البنكي الجزائري: المطلب األول

ـــة قبـــل االســـتقالل،  مـــر ة وعـــدة إصـــالحات عنـــد تأسیســـه منهـــا مرحل النظـــام البنكـــي الجزائـــري بمراحـــل مهّمـــ

  :ومرحلة بعد االستقالل، ومجموعة االصالحات التي تم القیام بها بدایة من السبعینات وهي كالتالي

  )قبل االستقالل(النظام البنكي الجزائري أثناء االحتالل الفرنسي : أوال

لتكــون بمثابــة  19/07/1843بنكیــة فــي الجزائــر هــي تلــك التــي تقــررت بالقــانون الصــادر فــي أول مؤسســة 

 1848فرع لبنك فرنسا ویساهم فیها هذا البنك باإلضافة لألفراد، وقد بدأ هذا الفرع بإصـدار النقـود بدایـة مـن سـنة 

االئتمـان أي تتمتـع بحـق تقتصـر وظیفتهـا علـى  Le compteur national d’escompteوثـاني مؤسسـة كانـت 

 1851إصــدار النقــود ولــم تــنجح مؤسســة الخصــم تلــك بســبب قلــة الودائــع، وثالــث مؤسســة هــي بنــك الجزائــر ســنة 

آالف سـهم، وقـد اهتمـت بـه السـلطات الفرنسـیة ومنحتـه اعتمـادا أي  6مالیین فرنك مقسمة إلـى  3برأس مال قدره 

 1900و 1880وقد شهد هذا األخیر أزمـة مالیـة مـا بـین  فرنك؛ 1050000قرضا بنصف قیمة رأسماله المدفوع 

نظــرا لإلســراف وعــدم العقالنیــة فــي تقیــیم القــروض، ممــا أدى إلــى نقلــه لفرنســا، وتغییــر اســمه لیصــبح بنــك الجزائــر 

تــأمم هــذا البنــك وفقــد حقــه فــي اإلصــدار  1956وتــونس، حیــث أســندت لــه مهمــة اإلصــدار وباســتقالل تــونس عــام 

  :وكانت بنیة النظام البنكي في الجزائر قبل االستقالل كالتالي 1 ؛لیعود اسمه بنك الجزائر 1958لتونس سنة 

  بنیة النظام البنكي الجزائري قبل االستقالل): 05(الجدول رقم 

  البنك

  العدد
  عدد الفروع  عدد البنوك  طبیعة البنك

  01  01  )بنك اإلیداع( بنك الجزائر  01

  409  11  )الثانویة( البنوك التجاریة  02

  04  03  بنوك األعمال  03

  01  01  بناك التنمیة  04

  01  01  مؤسسة إعادة الخصم  05

  01  01  بنوك االئتمان الشعبي  06

  01  04  العمومیةوشبه  العمومیةالمنشات   07

  .154، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في اقتصاد البنوكشاكر القزویني، : المصدر

                                                           
  .49-48، ص ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، اقتصاد البنوك محاضرات فيشاكر القزویني،  1



 

 
36 

" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  النظام البنكي الجزائري بعد االستقالل: ثانیا

باشرت الجزائر بعد االستقالل إلى إنشاء نظـام جزائـري سـواء عـن طریـق تـأمیم الفـروع البنكیـة األجنبیـة أو 

 1:عن طریق تأسیس بنوك جدیدة وهي كالتالي

 مــن الجزائــري المصــرفي النظــام تشــكل نــواة بــدأت مباشــرة االســتقالل بعــد: اإلجــراءات الطارئــة بعــد االســتقالل - 1

 إصــدار لمعهــد الجزائریــة الدولــة إحــداث خــالل مــن وذلــك الكبــرى، المالیــة المؤسســات علــى الســیادة إضــفاء خــالل

 31 فـــي الفرنســیة الخزینــة عــن بعزلهــا الجزائریــة الخزینــة كــذلك إنشــاء وتــم ،الجزائــر بنــك محــل لیحــل بهــا خــاص

 تأســیس تـم االسـتثمار لتمویـل كبیـرة أمـوال رؤوس تتطلـب التــي الوطنیـة التنمیـة عملیـة أجـل ومـن ،1962 دیسـمبر

 تــم ذلــك بعــد ثــم للتنمیــة، الجزائــري البنــك إلــى بعــد فیمــا تحــول الــذي 1963 ســنة فــي للتنمیــة الجزائــري الصــندوق

 ولكــن الســكن، تمویــل فــي متخصــص بنــك إلــى بعــد فیمــا تحــول الــذي واالحتیــاط للتــوفیر الــوطني الصــندوق إنشــاء

 وهـذا 1964 سـنة خـالل الجزائري الدینار في تتمثل وطنیة عملة إصدار هو الوقت ذلك في أهمیة األكثر اإلجراء

 حــّدا العملیــة هــذه وضــعت وقــد آنــذاك، الفرنســي للفرنــك الذهبیــة للقیمــة مطابقــة وقیمتــه للتحویــل قابــل غیــر األخیــر

كــان ال یــزال نظامــا لیبرالیــا  1966الجزائــري إلــى غایــة إن النظــام المصــرفي الخــارج؛  إلــى األمــوال رؤوس لتهریــب

وكان التوجه العام لهذه البنوك التي تمتلك  ،یتكون من مجموعة كبیرة من البنوك األجنبیة یتجاوز عددها العشرین

سیولة هامة یمیل نحو رفض تمویل استثمارات القطـاع العـام بحجـة غیـاب القواعـد التقلیدیـة للعمـل المصـرفي مثـل 

ضـــطر الخزینـــة العمومیـــة الجزائریـــة أن تقـــوم بـــدور الممـــول لالقتصـــاد الـــوطني اممـــا  ،مـــن والقـــدرة علـــى الوفـــاءاأل

باالعتمـاد علــى تســبیقات معهـد اإلصــدار، الــذي كـان بــدوره مجبــرا علـى الــدخول فــي عالقـة مباشــرة لتمویــل النشــاط 

األول قــائم علــى ، یــة النظــام المصــرفيوالنتیجــة كانــت ازدواج 1963/1967 بــین الفالحــي فــي الفتــرة الممتــدة مــا

أســاس لیبرالــي یســیطر علیــه الخــواص؛ والثــاني قــائم علــى أســاس اشــتراكي تســیطر علیــه الدولــة، ممــا خلــق تناقضــا 

 .میةو الحك على مستوى أداء النظام المصرفي كانت نتیجته قیام الدولة بتأمیم البنوك األجنبیة وظهور المصارف

إن توجهــات الجزائــر المســتقلة كانــت تتطلــع لبنــاء دولــة اشــتراكیة تقــوم علــى الملكیــة  :تــأمیم البنــوك األجنبیــة - 2

وعـــرف هـــذا التطلـــع اســـتحالة التخطـــیط االقتصـــادي وســـط فوضـــى المؤسســـات المالیـــة  ،لوســـائل اإلنتـــاج العمومیـــة

 ،1966تـداء مـن سـنة ببیـة اجناألجنبیة واألهداف التي كانت ترمي إلیها الدولة الفتیة، لذلك تقرر تأمیم البنوك األ

عــود تالد ثالثــة بنــوك تجاریــة مــیي، حیــث نــتج عــن ذلــك فوقــد كــان هــذا القــرار بدایــة إلعــادة تشــكیل النظــام المصــر 

ك نـ، وب(CPA) ، القرض الشعبي الجزائـري(BNA) الوطني الجزائري بنكال: أسمالها كلیا إلى الدولة وهير ملكیة 

 جنبــياء هـذه البنـوك الثالثــة كسـر حـدة االحتكــار المصـرفي األوكــان الغـرض مـن إنشــ؛ (BEA) الجزائـر الخـارجي

نظریـا ترتكـز  نـوكوالرغبة في تقدیم مساهمات جادة في عملیة التنمیة االقتصادیة للبلد، وكانت بدایة عمل هـذه الب

ك منهــا بتمویــل مجموعــة مــن قطاعــات االقتصــاد الــوطني وفــي هــذا بنــعلــى نــوع مــن التخصــص حیــث یقــوم كــل 

لالســتیراد یــة هنملعــات امتجالو  يالحــفال االشــتراكيتمویــل القطــاع ب (BNA) البنــك الــوطني الجزائــري كفــلصــدد تال

                                                           
، ص ص 2021، محمد بوضیاف، المسیلة، اقتصاد نقدي وبنكي-محاضرات في مقیاس النظام المصرفي الجزائريسنوسي علي،  1

7 -9.  
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فقـد تكفـل بتمویـل النشـاط الحرفـي  (CPA) الجزائـري يبالعمومیـة والقطـاع الخـاص، أمـا القـرض الشـعالمؤسسات و 

 .التجارة الخارجیةفي تمویل  (BEA) والفنادق والمهن الحرة، في حین تخصص بنك الجزائر الخارجي

 1982طالقــا مــن ســنة نوقــد توالــت عملیــة إعــادة تنظــیم هیكــل النظــام المصــرفي ا: مرحلــة مــا بعــد التــأمیم - 3

خاصــة بعــد مــا عرفــت المؤسســات اإلنتاجیــة العمومیــة هــي كــذلك تســویة هیكلیــة والــدخول فــي تجربــة االســتقاللیة (

زینــة، وعودتهــا إلــى أداء دورهــا كصــندوق للدولــة خلرض مــن وراء ذلــك تخفــیض العــبء عــن اغــ، وكــان ال)المالیــة

ك الفالحــة نــب: اریــان وهمــاجكــان تنومــنح البنــوك دورا فعــاال فــي االقتصــاد الــوطني ونــتج عــن إعــادة الهیكلــة هــذه ب

وتغیــر مــع تأسیســهما نوعــا مــا هیكــل نظــام التمویــل ، (BDL) وبنــك التنمیــة المحلیــة (BADR) والتنمیــة الریفیــة

مـن خـالل إسـناد البنـك األول مهـام ) التخصـص المصـرفي(في اإلجراء إلى خلق نوع من التركیز المصـر وأدى هذا 

أمــا الثــاني فكانــت مهمتــه  ،علــى الصــعید الــوطني القطــاع الفالحــي وترقیــة األنشــطة المختلفــة المتواجــدة فــي الریــف

 .تكمن في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للجماعات المحلیة

  :لمؤسسات المالیة العاملة في الجزائرالبنوك وا - 4

 .1962دیسمبر  13في  (BCA) البنك المركزي الجزائري - 

 (BAD) والـذي تحـول إلـى البنـك الجزائـري للتنمیـة 1963مـاي  7فـي  )(CAD الصـندوق الجزائـري للتنمیـة - 

 .1972سنة 

إجراء إعـادة هیكلتـه وتكاملـه مـع ، ولقد تم 1964أوت  10في ) CNEP( ندوق الوطني للتوفیر واالحتیاطالص - 

 .1997الجهاز المصرفي خالل السداسي األخیر سنة 

 .1966جوان  13في  (BNA) البنك الوطني الجزائري - 

 .1967ماي  14القرض الشعبي الجزائري في  - 

  . 1967أكتوبر  1في  (BEA) البنك الخارجي الجزائري - 

   1985- 1971اإلصالحات الممتدة بین : ثالثا

) 1973- 1970(جـــاءت هـــذه اإلصـــالحات فـــي إطـــار المخطـــط الربـــاعي األول : 1971اإلصـــالح المـــالي  - 1

بهدف إزالة االختالل وتخفیف الضغط على الخزینة في تمویلها لالستثمارات، كما أجبـر قـانون المالیـة المؤسسـات 

لـى مسـتوى بنـك واحـد تحـدده الدولـة على مركـزة حسـاباتها الجاریـة وكـل عملیاتهـا االسـتغاللیة ع العمومیةالعمومیة 

  1:على المبادئ التالیة 1971 حسب اختصاص البنك في القطاع، حیث ارتكز اإلصالح المالي لسنة

  .لغاء التمویل الذاتي حتى تتمكن الدولة من تطبیق التخطیط المركزيإ - أ

  .)التوطین المصرفي(فتح كل مؤسسة حسابا مالیا لدى بنك معین  - ب

  .البنوك تم بتوجیه تعامل المؤسسة من طرف وزارة المالیة في إطار توزیع متوازن حسبالمراقبة ت - ج

المؤسســـات فـــي مجـــال مـــنح القـــروض باســـتثناء القـــروض الخارجیـــة ممـــا اســـتدعى إجباریـــة مـــع مـــنح التعامـــل  - د

  .التعامل مع البنك

                                                           
  .181، ص 2003، ، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجزائریة، الجزائرتقنیات البنوكطاهر لطرش،  1
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  . سسات على المشاركة في میزانیة الدولةؤ إجبار الم - هـ

إن اإلصالح الذي أدخلته الدولة على النظام المصرفي سواء تعلق األمر بتمویل االستثمارات المخططـة أو 

لغـــاء الصـــندوق الجزائـــري للتنمیـــة إللنقـــد والقـــرض أو  العمومیـــةإنشـــاء الهیئـــة الفنیـــة للمؤسســـات المصـــرفیة والهیئـــة 

  . وتعویضه بالبنك الجزائري للتنمیة

   1:جزائري بدایة من هذا اإلصالح یتمیز بالصفات التالیةوقد أصبح القطاع المالي ال

  .زالة تخصص البنوك التجاریة من خالل الممارسة أي تغییر وظائفهاإ - 

  .تقلیص دور البنك المركزي في تحریك ومراقبة السیاسة النقدیة - 

  .خار الوطنياالعتماد على القطاع العام في التمویل وتهمیش القطاع الخاص مما أدى إلى ضعف االد - 

 .البنوك التجاریة بعملیة البحث عن الموارد وذلك لسهولة عملیة إعادة التمویلعدم قیام - 

انطلقــت اإلصــالحات الهیكلیــة للقطــاع االقتصــادي مــع بدایــة : مرحلــة إعــادة هیكلــة المؤسســات المصــرفیة - 2

مؤسسـة  102إعـادة هیكلـة  1983حیث تم في سنة ) 84- 80(الثمانینات وتزامنت مع المخطط الخماسي األول 

وعلیـه ؛ مؤسسة مع تغییر نظـام اتخـاذ القـرار الـذي كـان مركزیـا إلـى نظـام ال مركـزي 400عمومیة لیصبح عددها 

إلــى ثالثــة مراحــل  1962- 1985یمكــن تقســیم المراحــل التــي مــر بهــا النظــام المصــرفي فــي الجزائــر المســتقلة مــن 

   2:رئیسیة

  . المصارف األجنبیة وٕاقامة أولى المؤسسات المصرفیة الوطنیة تم فیها تأمیم: المرحلة األولى - 

أدخلـــت خـــالل هـــذه المرحلـــة بعـــض اإلصـــالحات والتعـــدیالت علـــى النظـــام المصـــرفي وظهـــور : المرحلـــة الثانیـــة - 

للقــرض وللنقــد والبنــك الجزائــري للتنمیــة لتعــویض الصــندوق  العمومیــةالهیئــة الفنیــة للمؤسســات المصــرفیة والهیئــة 

 .ئري للتنمیةالجزا

عرفـت هـذه المرحلـة إعـادة هیكلـة العدیـد مـن المؤسسـات الوطنیـة اإلنتاجیـة والمالیـة منهـا البنـك : المرحلة الثالثـة - 

الوطني الجزائري الذي انبثق عنه البنك الفالحي للتنمیة الریفیة، وٕاعـادة هیكلـة القـرض الشـعبي الجزائـري باسـتثناء 

  . بنك التنمیة المحلي

صـعوبات مالیـة نتیجـة انخفـاض إیـرادات الدولـة  1985قتصاد الوطني في نهایة هـذه المرحلـة كما عرف اال

  .من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار المحروقات وانخفاض قیمة الدوالر

  :بنك تجاري وهي كاآلتي 20یوجد في الجزائر حالیا : البنوك الموجودة في النظام البنكي الجزائري حالیا: رابعا

؛ یعتبــر مــن البنــوك العمومیــةBANQUE EXTÉRIEURE D'ALGÉRIE) ( :الجزائــري البنــك الخــارجي - 1

 https://www.bea.dz :الموقع االلكتروني، بئر مراد رایس، الجزائر العاصمة :المقر، BEA: االختصار

                                                           
  .181، صطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره 1
، مذكرة ماستر، تخصص مالیة، جامعة أبي بكر بلقاید، اإلصالحات البنكیة في الجزائر واقع وآفاقالعرباوي أمین، حریر یاسین،  2

 .10- 9، ص ص2016تلمسان، 
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 ،یعتبــر مــن البنــوك العمومیـــةBANQUE NATIONALE D'ALGÉRIE) ( :الجزائـــري البنــك الــوطني - 2

ـــــــر، BNA:االختصـــــــار ـــــــي، الجزائـــــــر العاصـــــــمة ،رنســـــــتو شـــــــي جیفـــــــاراأ، شـــــــارع 8: المق ـــــــع االلكترون  :الموق

http://www.bna.dz.  

 BANQUE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT): بنـك الفالحـة والتنمیـة الریفیـة - 3

RURAL) االختصــار، یعتبــر مــن البنــوك العمومیــة:  BADR ،شــارع العمیــد عمیــروش ، الجزائــر  17 :المقــر ،

 .https://www.badr-bank.dz: الموقع االلكتروني، العاصمة

، یعتبــر مــن البنــوك العمومیــة(BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL)  :بنــك التنمیــة المحلیــة - 4

 :الموقـــع االلكترونـــي، اســـي عمـــار، ســـطاوالي، الجزائـــر العاصـــمةق، شـــارع 5 :رقـــالم، BDL :االختصـــار

https://www.bdl.dz 

، یعتبــر مـــن البنــوك العمومیـــة(CRÉDIT POPULAIRE D'ALGERIE) : الجزائـــري القــرض الشـــعبي - 5

ـــــــــيالموقـــــــــع ، الجزائـــــــــر العاصـــــــــمة ، شـــــــــارع العقیـــــــــد عمیـــــــــروش،2 :المقـــــــــر، CPA: االختصـــــــــار  االلكترون

https://www.cpa-bank dz. 

 NATIONALE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE(: للتـــوفیر واالحتیـــاط الصـــندوق الـــوطني - 6

CAISSE( االختصـــار، یعتبـــر مـــن البنـــوك العمومیـــة : CNEP ،قاریـــدي، القبـــة، الجزائـــر  6تجزئـــة ج: المقـــر ،

 .www.cnepbanque.dz : الموقع االلكتروني، العاصمة

أول بنــك غیــر عمــومي بالكامــل، وهــو  BANQUE AL BARAKA D'ALGÉRIE :بنــك البركــة الجزائــري - 7

، ، بــن عكنــون، الجزائــر العاصــمة1حــي الحــاج بوثلجــة حویــذق، فــیال رقــم: المقــر، بــین الجزائــر والبحــرینشــراكة 

 .www.albaraka-bank.corn : الموقع االلكتروني

مـن البنـوك الدولیـة التـي  ARAB BANKING CORPORATION ALGERIA)( :ائـرفـي الجز  ABC نـكب - 8

 : الموقع االلكتروني، الجزائر العاصمة بوعدو، بئر مراد رایس، اإلخوة، شارع 38: المقر، لها فروع في الجزائر

https://www.bank-abc.com/world/Algeria. 

، 62 :المقـر، مـن البنـوك الدولیـة التـي لهـا فـروع فـي الجزائـر(NATIXIS ALGERIA) : نتیکسـیس الجزائـر - 9

 .https://www.natixis.dz: الموقع االلكتروني، طریق درارني، حیدرة، الجزائر العاصمة

مـن البنـوك الدولیـة التـي لهـا فـروع فـي  (SOCIETE ALGERIE GENERALE) :جنـرال الجزائـر سوسـیتي - 10

، بئـر خـادم 55الجزائر العاصمة، الصندوق البریدي رقـم  ،ةن، جسر قسنطی16105إقامة الكرمة  :المقر، الجزائر

 https://www.societegenerale.dz : الموقع االلكتروني

، مــن البنــوك الدولیــة التــي لهــا فــروع فــي الجزائــر(CITIBANK N.A. ALGERIA) : ســیتي بنــك الجزائــر - 11

 https://www.citibank.com: الموقع االلكتروني، ، شارع العربي علیق، حیدرة، الجزائر العاصمة7: المقر

مــن البنــوك الدولیــة التــي لهــا فــروع فــي (ARAB BANK PLC ALGERIA) : جزائــرال - البنــك العربــي - 12

 :الموقــع االلكترونـــي، الجزائــر العاصـــمة، 46 شـــارع بــن یوســف بـــن خــدة، ســیدي یحـــي رقــم :رقــالم، الجزائــر

http://www.arabbank.dz. 
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، مـن البنـوك الدولیـة التـي لهـا فـروع فـي الجزائـر(BNP PARIBAS EL DJAZAIR) : بـي ان بـي باریبـاس - 13

ـــــالم ـــــم  :رق ـــــة رق ـــــر العاصـــــمة ،03- 01حـــــي األعمـــــال، تجزئ ـــــزوار، الجزائ ـــــاب ال ـــــع االلكترونـــــي، ب  :الموق

https://www.bnpparibas.dz 

، مــن البنــوك الدولیــة التــي لهــا فــروع فــي الجزائــر(TRUST BANK ALGERIA) : الجزائــر- ترســت بنــك - 14

: الموقــــع االلكترونــــي، ، طریــــق العربــــي علیــــق، حیــــدرة، الجزائــــر العاصــــمة70 :المقــــر، TBA :االختصــــار

https://www.trustbank.dz . 

، من البنوك الدولیة التي لها فروع في الجزائر (GULF BANK ALGERIA): بنك الخلیج الجزائر -15

: الموقع االلكتروني، دالی براهیم، الجزائر العاصمة 26طریق الشراقة، صندوق برید  :المقرAGB : االختصار

 https://www.agb.dz. 

-THE HOUSING BANK FOR TRADE & FINANCE): الجزائـر - بنـك االسـكان للتجـارة والتمویـل - 16

ALGERIA  االختصـار، من البنـوك الدولیـة التـي لهـا فـروع فـي الجزائـر : HBTF-ALCERLA ،16: رقـالم ،

 : الموقـع االلكترونـي، 16120، الرمـز البریـدي 103أحمد اواقد، دالی براهیم، الجزائر العاصمة، صندوق برید 

https://housngbankdz.com. 

 ،ب 45: المقر، بنك لبناني مع شراكة جزائریة(FRANSABANK EL-DJAZAIR) : بنك فرانسا الجزائر -17

: الموقع االلكتروني، الجزائر العاصمة ،حیدرة ،شارع بن یوسف بن خدة، سیدي یحي

https://www.framsabank.dz 

 & CREDIT AGRICOLE-CORPORATE): الجزائــر -الزراعیــة قــروض االســتثمار والشــركات بنــك - 18

INVESTISSEMENT BANK ALGERIE) ،االختصـــار : CA-CIB-ALGERIA ،بـــرج مركـــز  :المقـــر

: الموقـــع االلكترونـــي، 16320الرمــز البریـــدي  ،103االعمــال، دالـــی بـــراهیم، الجزائــر العاصـــمة، صـــندوق بریـــد 

https://www.ca-cib.fr.  

، ائـرز من البنـوك الدولیـة التـي لهـا فـروع فـي الج(AL SALAM BANK-ALGERIA)  :ائرالجز - بنك السالم - 19

الموقـع ، الجزائـر العاصـمة ،حمـد اواقـد، دالـی بـراهیمأشـارع ، 233 :المقـر، ASBA–ALGERIA : االختصـار

 .http://www.alsalamalgaia.com : يااللكترون

20 - HSBC ئـرالجزا - لألعمال: )H.S.B.C. BUSINESS BANKING ALGERIA ( مـن البنـوك الدولیـة التـي

، Pins Maritime، عمـــالمركـــز األ :المقـــر، HSBC-ALGERIA : االختصـــار، رائـــرجلهـــا فـــروع فـــي ال

 .http://www business.algeria.hsbc.com :الموقع االلكتروني، الجزائر العاصمة ،المحمدیة

 BNA -BEAالتعریف بالبنوك العمومیة محل الدراسة : المطلب الثاني

بنـــوك عمومیـــة مـــن أهمهـــم وأقـــدمها البنـــك الـــوطني الجزائـــري والبنـــك الخـــارجي  06یوجـــد فـــي الجزائـــر ســـتة 

والبنــك  BEAالبنــك الخــارجي الجزائــري : الجزائــري، ومــن خــالل هــذا المطلــب ســنقوم بتعریــف هــذین البنكــین وهمــا

  .BNAالوطني الجزائري 
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  1الجزائري الخارجيالبنك : أوال

فـــي شـــكل شـــركة  204- 67طبقـــا للمرســـوم رقـــم  1967أكتـــوبر  01الجزائـــر الخـــارجي فـــي ثـــم إنشـــاء بنـــك 

ه الجزائـر العاصـمة، بإمكانـه إقامـة وكـاالت وفـروع، ملیـون دینـار جزائـري، مقـرّ  20ـ د رأسماله مبـدئیا بـحدّ  ،جزائریة

وجـب نـص تشـریعي، وقـد كمـا یمكنـه إقامـة وكـاالت خـارج الـوطن، وتصـنیفها ال یكـون إال بم ،بموافقة وزیر المالیة

 :أنقاض المؤسسات البنكیة التالیة تم إنشاؤه على

 1967 (Le Crédit Lyonnais). أكتوبر 01القرض اللیوني في  - 

 .Société générale)(  1967دیسمبر 31في  العمومیةالشركة  - 

 .1968 (Crédit du nord) أفریل 30البنك الشمالي للتسلیف في (رض الشمال ق - 

 . 1968ماي 31لجزائري وبنك البحر األبیض المتوسط في االبنك الصناعي  - 

(Banque industrielle d'Algérie et de la méditerrané) 

 .1968 أفریل 30بنك باركلیز الفرنسي في  - 

 :رساء أول هیكل تنظیمي وضمإومع إنشاء البنك الجزائري الخارجي تم 

 .دائرة الشؤون اإلداریة - 

 .المواد الهیدروكربونیةیكل ه - 

 .ائرة الشؤون الخارجیةد - 

 .دائرة دراسات االستغالل - 

، وتأسیســه یمثــل المرحلــة األخیــرة 1968جــوان  01تحصــل بنــك الجزائــر الخــارجي علــى هیكلــه النهــائي فــي 

تشـارین، وهـم سمن إجراءات التأمیم البنكي، حیث یسـیر مـن طـرف رئـیس مـدیر عـام ومـدیر عـام مسـاعد وثـالث م

، كـان بنـك الجزائـر الخـارجي 1970ومنـذ  ،مكلفون بالتسییر وتطبیق السیاسة الخاصة بالبنك وتمثیله اتجـاه الغیـر

 سـوناطراك، شـركة النقـل(محل ثقة لجمیع العملیات البنكیة للمؤسسـات الصـناعیة الكبـرى مـع المؤسسـات األجنبیـة 

شـكل ثـاني  ي، بعـدها أرسـ1980التنظیمـي إلـى غایـة حافظ البنـك علـى نفـس الهیكـل ، ...)البحري، شركات البناء

عدة مدیریات تحـت سـلطة مستشـار مدیریـة  ي أكثر توافقا مع تقدم عملیات البنك، وتم استحداثلمن التنظیم الهیك

تــم  1988فــي ســنة ، مــدیریات مركزیــة عملیاتیــة 9التنظیمــي مــدیریتان عامتــان مســاعدتان و یضــم الهیكــل ،البنــك

وأصـبح بنـك الجزائـر  ،م وحدات الشؤون الخارجیـةیتحت سلطة المدیر الذي أعاد تنظ أرسيد استحداث تنظیم جدی

الصـادر  61/89الخارجي من بین أبرز المؤسسـات البنكیـة األولـى المنفصـلة ذاتیـا، وذلـك بموجـب أحكـام القـانون 

تــم  1989 وفــي ســنة، ملیــون دینــار جزائــري 24,5ـ وحضــي بــرأس مــال اجتمــاعي قــدر بــ 1988جــانفي  12فــي 

مــدیریات عامــة مســاعدة عملیاتیــة لكــل عــدد معــین مــن  3االعتمــاد علــى هیكــل تنظیمــي جدیــد، وهــو تنظــیم یضــم 

المتعلـــق  1988جـــانفي  12فـــي  01/88رة وبفضـــل تطبیـــق القـــانون رقـــم بـــســـنة خ 21عـــد بالوحـــدات المركزیـــة، و 

 ،ســهممؤسســة باأل 1989فیفــري  5م باســتقاللیة المؤسســات، قــام بنــك الجزائــر الخــارجي بتغییــر شــكله وأصــبح یــو 
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 ملیــار دج، مــع المحافظــة بشــكل عــام علــى هدفــه األساســي المســطر 24,5 ملیــار دج إلــى 1رأس مالــه قفــز مــن 

مــن طــرف   1996كمــا تــم اســتحداث هیكــل تنظیمــي آخــر ســنة ،1967أكتــوبر  1بموجــب المرســوم المــؤرخ فــي 

ــــر ، ز 1996 جــــانفي 02فــــي  ةلصــــادر ا 01الجهــــوي، بمقتضــــى مــــذكرة المــــدیر العــــام رقــــم  المــــدیر ود بنــــك الجزائ

ملحقـة بمدیریـة ) 21/04/1997المؤرخـة فـي  02مـذكرة المـدیر العـام رقـم ( 1997الخارجي بـدائرة التسـویق سـنة 

 مكتـب المراجعـة الدولیـة ىباإلضـافة إلـ ،شخصـي علـى قطـاعین قطـاع مؤسسـي وقطـاإالشبكة، وتتفـرع هـذه الـدائرة 

"DELOITE" وأیضا "TOUEN"  حیث یقوم بتوزیع مسؤولیة السیاسة التجاریة واستجابة للسیاسة الجدیدة للبنـك

، 2003جدیـــدا ســـنة  ى البنـــك هـــیكال تنظیمیـــایر البنكـــي، تبنــّـ یالتـــي تهـــدف إلـــى تحقیـــق الفعالیـــة والكفـــاءة فـــي التســـ

 .الموجودة هیاكل جدیدة، وتم توسیع وتمدید مهام واختصاصات الهیاكل ثبموجبه تم استحدا

أبـو (البنـك العربـي لالسـتثمار والتجـارة الدولیـة و ) بـاریس(ي بالبنك الدول العر  :ن في الخارجییا للبنك فرعحال

 :صنادیق مساهمة حسب النسب التالیة 4یتم توزیع الرأس المال االجتماعي على ، )ظبي

 .%35" ، المواصالت، اإلعالم اآللي"اإللكترونیك"صندوق مساهمة  -

 %10 " صیدلة ،یاء، بتروكیمیاءكیم"صندوق مساهمة  - 

ائفــه ودخــل فــي مرحلــة جدیــدة مــن التحــدیث، والتــي ظقــام البنــك بعملیــات إعــادة هیكلــة و  2006وفــي ســنة 

یاکلـــه وشـــبكته بالكامـــل، كمـــا عرفـــت هـــذه الســـنة إســـتراتجیة تحـــدیث وٕاعـــادة تأهیـــل الوكـــاالت لضـــمان همســـت كـــل 

لتعـرف السـنة ، فقات المتاحـة للزبـون، كـل هـذا فـي بیئـة تنافسـیةدیـدة والصـلجالمتطلبـات التكنولوجیـة ا المواءمة مـع

، دقــة وأمــان لیصــبح العمــل البنكــي أكثــر Delta تحــدیث نظــام المعلومــات مــن خــالل برنــامج دلتــا 2007 الموالیــة

 توجه البنك إلى قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ونتیجة لالتفاقیـات المبرمـة مـع الشـركات 2009وفي سنة 

لهیاكلـه القدیمـة فـي  جدیـدافعرفـت توسـیعا لشـبكة البنـك وت 2011أمـا سـنة ، الرائدة عالمیا تـم طـرح منتجـات جدیـدة

الخـــدمات وطریقـــة تقـــدیمها، كمـــا افتـــتح البنـــك فـــي هـــذه الســـنة أول وكالـــة  إطـــار التحـــدیث والتحســـین المســـتمر فـــي

ملیـار دینـار جزائـري،  76م رفـع رأسـماله إلـى بدیدوش مـراد الجزائـر وسـط، وتـ الواقعة libre-service بخدمة حرة

 .مع أكبر البنوك المحلیة وكذا الدولیة لتسمح هذه الزیادة بالعمل بالتنسیق

 :من خالل ما سبق یمكن عرض بشكل موجز أهم المعلومات المتعلقة بهذا البنك في شكله الحالي

 . Banque Extérieure d'Algérie (BEA)بنك الجزائر الخارجي: التسمیة - 

 .شركة مساهمة :الصفة القانونیة - 

 .ملیار دینار جزائري 150 :رأس المال االجتماعي - 

 .جزائرلشارع العقید عمیروش، ا 11 :المقر االجتماعي - 

 الحدیـــد عقطـــا ،المحروقـــات عویـــل مختلـــف قطاعـــات النشـــاط الســـیما قطـــاتمتقـــدیم الخـــدمات البنكیـــة و : النشـــاط - 

 .خدماتقطاع الا ذمواد البناء، وك عالنقل، قطا عطاق ،والصلب

 .وكالة 114: شبكة الوكاالت - 
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 BEA الهیكل التنظیمي للبنك الجزائري الخارجي): 01(الشكل رقم 
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 المدیریة العامة

 خلیة مكافحة غسیل األموال والتمویل مدیریة المفتشیة العامة

  م .ع.م
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  م .ع.م
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الموارد . م

 البشریة
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 القانونیة
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 التسییر

 

تسییر . م
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السوق . م
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  البنك الوطني الجزائري: ثانیا

أول البنــوك التجاریــة التــي تــم تأسیســها فــي الجزائــر المســتقلة، حیــث  BNAیعتبــر البنــك الــوطني الجزائــري 

ملیــون دینــار جزائــري، وقـــد جــاء لیحــل محـــل  )20(بـــرأس مــال قــدره عشـــرون  178- 66أنشــئ بموجــب المرســوم 

سلســلة مـــن البنـــوك األجنبیـــة التــي كانـــت فـــي الحقبـــة االســتعماریة، وقـــد تطـــور هـــذا البنــك منـــذ نشـــأته علـــى النحـــو 

  1:التالي

، حیــث مــارس 1966جــوان  13أول بنــك تجــاري وطنــي، أنشــئ البنــك الــوطني الجزائــري بتــاریخ : 1966 ســنة. 1

  .لى جانب هذا في تمویل القطاع الزراعيإكافة النشاطات المرخصة للبنوك التجاریة ذات الشبكة، كما تخصص 

بنـك الفالحـة والتنمیـة "متخصـص عـادة هیكلـة البنـك الـوطني الجزائـري، وهـذا بإنشـاء بنـك جدیـد إ :1982سـنة . 2

  .مهمته األولى واألساسیة هي التكفل بالتمویل وتطویر المجال الفالحي" الریفیة

ـــــاریخ 88- 01القـــــانون رقـــــم  :1988ســـــنة . 3 ـــــه المؤسســـــات 1988جـــــانفي  12، الصـــــادر بت ، المتضـــــمن توجی

  : البنك الوطني الجزائري منهااالقتصادیة نحو التسییر الذاتي، كان له تأثیرات أكیدة على تنظیم ومهام 

  .خروج الخزینة من التداوالت المالیة وعدم تمركز توزیع الموارد من قبلها - 

  .حریة المؤسسات في التوطین لدى البنوك - 

  .حریة البنك في أخذ قرارات تمویل المؤسسات - 

والقـرض، سـمح بصـیاغة المتعلـق بالنقـد  1990أفریـل  14الصادر بتـاریخ  90- 10القانون رقم : 1990سنة . 4

هــذا القــانون وضــع أحكامــا أساســیة مــن  ،الجدیــدة للــبالد االقتصــادیةجذریــة للنظــام البنكــي بــالتوافق مــع التوجهــات 

  .تسییر الذاتيالالمؤسسات العمومیة من التسییر الموجه إلى  انتقالبینها 

، كافــة العملیــات یــةاعتیاد كشــخص معنــوي، یــؤدي كمهنــة BNAبنــك  علــى غــرار البنــوك األخــرى، یعتبــر

 .المتعلقة باستالم أموال الناس، عملیات القروض وأیضا وضع وسائل الدفع وتسییرها تحت تصرف الزبائن

 .1995سبتمبر  05أول بنك حاز على اعتماده، بعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاریخ  یعد: 1995سنة . 5

 .دجملیار  41لى إ دجملیار  14من ، تم رفع رأسمال البنك 2009في شهر جوان : 2009سنة . 6

  .جملیار د 150لى إ جملیار د 41، تم رفع رأسمال البنك من 2018في شهر جوان : 2018 سنة.7

حتى یقدم البنك الوطني الجزائري خدماته المصرفیة المختلفة، وینظم إجراء العملیات داخل وكاالته، فإنه 

  :التنظیمي التاليیعتمد على عدة مصالح وأقسام تندرج تحت الهیكل 
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  BNAالهیكل التنظیمي للبنك الوطني الجزائري : )02(الشكل رقم 

 12/05/2021: ، تاریخ االطالعhttps://www.bna.dzالموقع االلكتروني للبنك الوطني الجزائري  :المصدر

  ABCبنك  –التعریف بالبنوك الخاصة محل الدراسة بنك السالم : المطلب الثالث

تعتمد الجزائر على العدید من البنوك الخاصة، وفي هذا المطلب اخترنا بنكین خاصین فـي دراسـتنا وقـد قمنـا 

  .ABCبتعریفهما وهما بنك السالم وبنك 

   1بنك السالم: أوال

اإلسـالمیة فـي  یعمل وطبقا للقـوانین الجزائریـة، ووفقـا ألحكـام الشـریعةالجزائر، بنك شمولي - مصرف السالم

، 2008الجزائري الخلیجـي، تـم اعتمـاد المصـرف مـن قبـل بنـك الجزائـر فـي سـبتمبر  كثمرة للتعاون كافة تعامالته،

یعتبـر ثـاني ملیار دینار جزائـري،  7,2 لیبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقدیم خدمات مصرفیة مبتكرة، برأس مال قدره

، وقـد 1990نك إسالمي ینشط في السوق المصرفیة الجزائریة بعد بنك البركة الجزائري الذي یمارس نشاطه منـذ ب

، ویضـم الیـوم 2008أكتـوبر  20الجزائر مزاولة نشـاطه مسـتهدفا تقـدیم خـدمات مبتكـرة تـاریخ - بدأ مصرف السالم

عمـل وفـق اسـتراتیجیة واضـحة تتماشـى یالجزائر - سالممصرف ال؛ فرعا موزعة عبر والیات مختلفة من الوطن 18

ومتطلبات التنمیة االقتصادیة في جمیع المرافق الحیویة بالجزائر، من خالل تقدیم خدمات مصـرفیة عصـریة تنبـع 

                                                           
 .07/06/2021: ، تاریخ اإلطالعـwww.alsalamalgeria.comالموقع الرسمي لبنك السالم،  1

https://www.bna.dz/
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تلبیة حاجیـات السـوق، والمتعـاملین، والمسـتثمرین،  ةصیلة الراسخة لدى الشعب الجزائري بغیمن المبادئ والقیم األ

 .وتضبط معامالته هیئة شرعیة تتكون من كبار العلماء في الشریعة واالقتصاد

ـــكهمـــة م - 1 اعتمـــاد رفـــع معـــاییر الجـــودة فـــي األداء لمواجهـــة التحـــدیات المســـتقبلیة فـــي األســـواق المحلیـــة  :البن

 .أعلى نسب من العائدات للعمالء والمساهمین على السواء واإلقلیمیة والعالمیة، مع التركیز على تحقیق

 مفاهیم الشریعة اإلسالمیة، وتقدیم خـدمات ومنتجـات ةالریادة في مجال الصیرفة الشاملة بمطابق :البنكة یرؤ  - 2

 .للبنكمبتكرة، معتمدة من الهیئة الشرعیة 

جماعیــة وفردیــة نســعى لتحقیقهــا  ةالتمیــز كثقافــتبنــى نالجزائــر - إننــا فــي مصــرف الســالم: "التمیــز: قــیم البنــك - 3

عورنا بالمسـؤولیة شـهـو ": اللتـزاما؛ "بأعلى المعاییر في كل ما نقوم به من أعمال، فذلك یعد دافعا لتحقیـق أهـدافنا

لقـــد جعلنـــا مـــن التواصـــل ": التواصـــل؛ "متعاملینـــا رة مـــن قبـــلظـــة والمنتبـــو طلعلـــى االســـتجابة لكافـــة الحاجیـــات الم

  ".ئنامات لعمالخدالأفضل  هم أولویاتنا إلدراكنا أنه الوسیلة المثلى لتقدیمأخارجي الداخلي ال

فــــي مجــــال  االحتیاجــــات، وكافــــة االســــتثماریةمشــــاریع الالجزائــــر یمــــول - مصــــرف الســــالم :عملیــــات التمویــــل - 4

 المرابحـــــة؛ اإلجـــــارة؛ المضـــــاربة؛ المشـــــاركة؛ :عـــــن طریـــــق عـــــدة صـــــیغ تمویلیـــــة منهـــــا واالســـــتهالك، االســـــتغالل

  .الخ... البیع اآلجل؛  البیع بالتقسیط؛ السلم؛ اإلستصناع؛

 :الخدمات - 5

  .خدمة تحویل األموال عن طریق أدوات الدفع اآللي - 

  ."السالم مباشر" الخدمات المصرفیة عن بعد - 

  ."موبایل بنكنغ"خدمة  - 

  ."سویفتي"خدمة مایل سویفت  - 

  ."آمنة"بطاقة الدفع اإللكترونیة  - 

  .بطاقات السالم فیزا الدولیة - 

  ."E-Amina"  خدمة الدفع عبر األنترنت - 

  ."أمان"خزانات األمانات  - 

  .ماكینات الدفع اآللي - 

  .الخ...، يماكینات الصراف اآلل - 
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  :الجزائر- الهیكل التنظیمي لبنك السالم - 6

  الجزائر- الهیكل التنظیمي العام لبنك السالم): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .07/06/2021: ، تاریخ اإلطالعـwww.alsalamalgeria.comالموقع الرسمي لبنك السالم،  :المصدر

  1الجزائري ABCبنك : ثانیا

وهــو متواجــد فــي أكثــر مــن  1980فــي البحــرین فــي ســنة ) المؤسســة العربیــة المصــرفیة( ABCتأســس بنــك 

إن أســهم ؛ ســیاآین و تدولــة منهــا دول الخلــیج وشــمال إفریقیــا والشــرق األوســط وأوروبــا واألمــریكی) 17(ســبعة عشــر 

وهیئـــة  ىیبـــالبنـــك المركـــزي الل ة مـــع مســـاهمین مـــن المؤسســـات االســـتثماریة مثـــلصـــمســـجلة فـــي البور  ABCبنـــك 

مكتـب  اءشـسد من خـالل إنجتترائري و جال قالحتیاجات المختلفة للسو لة المجمع غبجیب ر ستت؛ یةتمار الكویثاالست

                                                           
  .15/06/2021: ، تاریخ االطالعABC ،www.bank.abc.comالموقع الرسمي لبنك  1

 اللجنة الشرعیة الجمعیة العامة

 لجنة التدقیق مجلس اإلدارة أمانة مجلس اإلدارة

 لجان ملحقة لإلدارة العامة المدیر العام

 إدارة المخاطر والرقابة على االمتثال إدارة التدقیق

 إدارة أمن نظم المعلومات

 تطویر مشاریع نظم المعلوماتخلیة 

 خلیة الوقایة واألمن

 إدارة الرقابة الشرعیة

 إدارة الرقابة الدائمة

  نائب المدیر العام المكلف بالمساندة والتنظیم  نائب المدیر العام المكلف بالنشاط التجاري

التهیئة .خ

واإلنجازات 

نظم . إ

 المعلومات

الشؤون . إ

 القانونیة

اللوجستیة . إ

تسییر 

التسویق واالتصال .خ

 والتطویر

 النشاط العقاري.خ

الخزینة والعملیات .إ

 المالیة

الرقابة . إ

 المالیة

 التنظیم. إ

الموارد . إ

 البشریة

التعبئة ومتابعة .خ

 االلتزامات

 التجارة الخارجیة.إ

 التجزئة المصرفیة.خ

 تمویل المؤسسات.إ

 االعتماد اإلیجاري.خ

 دعم الفروع.إ

المتابعة وتحصیل .خ

 الدیون

النشاط التجاري .إ

 للمؤسسات

  عالقة وظیفیة     

التبعیة اإلداریة              

 

http://www.alsalamalgeria.com%d9%80
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روابـط التعـاون مـع  زیـعز وت تطویر نم) المؤسسة المصرفیة العربیة( ABCك نما مكن ب، 1995في عام تمثیلي 

ائـــري، فقـــد تحـــول المكتـــب ز الج قالســـو ب ABCامي اهتمـــام مجمـــع بنـــك تنـــونظـــرا لجزائریـــة؛ المالیـــة ال تالمؤسســـا

 وهكــذا، 1998تمبر بســ 24فــي  قــرضرار مــن مجلــس النقــد وال، بقــ1998ك كامــل فــي دیســمبر نــب التمثیلــي إلــى

 تــيائــر، والجز ال ABC كبنــاالســم التجــاري ل تتها تحــیســمت تــم، التــي زائــرالج- المؤسســة العربیــة المصــرفیةنشــأت 

 .1998ر مبدیس 02ي فبدأ نشاطه ر؛ ر في الجزائقتخاص دولي یسك بنحت بالفعل أول أصب

 ."فریقیاإأن نصبح المصرف الدولي الرائد في الشرق األوسط وشمال ": الرؤیة االستراتیجیة - 1

 .تحقیق أداء متمیز یمنح األولویة للعمیل - :أهداف البنك - 2

 .یلز فریقیا والبراإاالستمرار في تحقیق النمو ألنشطتنا المصرفیة الرئیسیة في الشرق األوسط وشمال  - 

 .الذي سیعزز أعمالنا في أسواقنا األساسیة وشبكتنا الدولیة ذالسعي الغتنام فرص النمو من خالل االستحوا - 

 .العالیةالتنظیمیة  ج عمل البنك مع المحافظة على قدراتناذتعزیز نمو  - 

  .أداؤنا ثابت؛ عمل كفریق؛ ناألولویة للعمیل :القیم الرئیسیة للبنك - 3

  :الهیكل التنظیمي لبنك السالم الجزائري - 4

  الهیكل التنظیمي لبنك السالم الجزائري): 04(الشكل رقم 
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  تقییم األداء المالي للبنوك محل الدراسة باستخدام أدوات التحلیل المالي: المبحث الثاني

  :في هذا المبحث سنتطرق إلى ثالث مطالب

  .قراءة مالیة للبنوك محل الدراسة: المطلب األول - 

  .تقییم األداء المالي للبنوك محل الدراسة باستخدام النسب المالیة: المطلب الثاني - 

  .المقارنة بین األداء المالي للبنوك محل الدراسة وفق أدوات التحلیل المالي: المطلب الثالث - 

  قراءة مالیة للبنوك محل الدراسة: المطلب األول

: لبنـوك محـل الدراسـة التـي تتمثـل فـي البنكـین العمـومیینمن خالل هذا المطلب سنقوم بقراءة بعض البنـود ل

وتـم  ،ABCبنك السـالم وبنـك : والبنكین الخاصین BEAوالبنك الخارجي الجزائري  BNAالبنك الوطني الجزائري 

" BNA"خـــــاص بـــــالبنكین العمـــــومیین ): 06(الجـــــدول رقـــــم  :توضـــــیح هـــــذه البنـــــود مـــــن خـــــالل الجـــــدولین التـــــالیین

  ."ABC"و" السالم"خاص بالبنكین الخاصین ): 07( الجدول رقم، "BEA"و

  محل الدراسة بعض بنود البنوك العمومیة: أوال

  .اسةمع وجود تمثیل بیاني لكل بند من البنود في كل بنك من البنوك محل الدر 

 )آالف دینار جزائري(بعض بنود البنوك العمومیة محل الدراسة ): 06(الجدول رقم 

اسم 

  البنك
  2019  2018  2017  2016  2015  البند

البنك 

BNA  

  3491982968  3082299350  2828633272  2843371178  2719081219  مجموع األصول

  19064194  35832184  29986747  31419896  29537515  النتیجة الصافیة

  2464026543  2213933222  1899599271  1551709194  2018391700  مجموع القروض

  2580493323  2245063130  2009876370  1883832686  2170882337  مجموع الودائع

  431208241  337316817  298863421  305734845  325840983  النقدیة

مصاریف 

  التشغیل
(19730977)  (24203124)  (22884746)  (22104927)  (23285501)  

مجموع حقوق 

  الملكیة
363792386  349052699  591315849  634444249  658830550  

البنك 

BEA  

  3262369201  3297324991  3122177721  2574006188  2602811618  مجموع األصول

  62548353  76755609  57365644  34572413  33418665  النتیجة الصافیة

  2431668080  2395680376  1959319320  1679735621  1753745396  القروض مجموع

  2191154182  2611071937  2544882736  2051705333  2119374867  مجموع الودائع

  411980469  512760477  749185575  458780715  365814996  النقدیة

مصاریف 

  التشغیل
(16691302)  (13413791)  (16393174)  (15352277)  (498634397)  

مجموع حقوق 

  الملكیة
341362182  366706037  422166174  481366601  518235837  

 BEAوباالعتماد على القوائم المالیة لبنك ) BNA )2015 -2019من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم المالیة لبنك : المصدر

)2015 -2019( .  
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البنـــك  یمكـــن تحلیـــل بعـــض البنـــود المهمـــة فـــي البنكـــین العمـــومیین) 06(مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق رقـــم 

  :محل الدراسة الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري

خـالل فتـرة  BNA-BEAالشكل أدناه یوضح تطور األصول للبنكـین : BNA-BEAتطور األصول للبنكین  - 1

  .2019- 2015الدراسة 

  BNA-BEAتطور األصول للبنكین ): 05(الشكل رقم 

  
   ).06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

ومجمــوع أصــول البنــك  BNAمــن خــالل الشــكل أعــاله الــذي یمثــل مجمــوع أصــول البنــك الــوطني الجزائــري 

  :نالحظ أنBEA  الخارجي الجزائري

ففـــي الفتــــرة  2019- 2015شـــهد نســــب متفاوتـــة خـــالل فتـــرة الدراســـة  BNAبالنســـبة للبنـــك الـــوطني الجزائـــري  - 

نالحــظ ارتفاعــا معتبــرا بنســبة  2017- 2016انخفــاض طفیــف فــي مجمــوع األصــول، وفــي الفتــرة  2016- 2015

ارتفـاع طفیــف وبنســبة أقـل مــن الفتـرة الســابقة، كمــا شـهدت انخفاضــا طفیفــا  2018- 2017وفـي الفتــرة  21,29%

  .2019- 2018في الفترة 

 2019- 2015شــهد نســبا متفاوتــة فــي مجمــوع األصــول خــالل فتــرة الدراســـة  BEAالبنــك الخــارجي الجزائــري  - 

انخفضــت نســبة األصــول  2017- 2016شــهد ارتفاعــا طفیفــا، وفــي الفتــرة  2016- 2015حیــث أنــه خــالل الفتــرة 

  .%23,45كان هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة تقدر بـ  2019- 2017انخفاضا طفیفا، وفي الفترة 

والبنـك الخـارجي  BNAومن خالل التحلیل السابق لمجمـوع األصـول فـي كـل مـن البنـك الـوطني الجزائـري 

نالحـــظ أن مجمـــوع األصـــول فـــي البنـــك الخـــارجي الجزائـــري  2019- 2015خـــالل فتـــرة الدراســـة  BEAالجزائـــري 

BEA  أكبر من مجموع األصول في البنك الوطني الجزائريBNA.  
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للبنكـــین  النتیجـــة الصـــافیةیوضـــح تطـــور  المـــواليالشـــكل : BNA-BEAللبنكـــین  الصـــافیةالنتیجـــة تطـــور  - 2

BNA-BEA  2019- 2015خالل فترة الدراسة.  

  BNA-BEAللبنكین النتیجة الصافیة تطور ): 06(الشكل رقم 

  
   ).06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

خـالل فتـرة الدراسـة سنقوم بتحلیل النتیجة الصـافیة للبنكـین العمـومیین محـل الدراسـة من خالل الشكل أعاله 

2015 -2019:  

وفــي  رتفاعــا ضــئیال جــدا فــي النتیجــة الصــافیة،ا 2016- 2015الفتــرة  فــيشــهد  BNAلبنــك الــوطني الجزائــري ا - 

فقــد انقلبــت  2019- 2018فــي الفتــرة أمــا  %54,95كــان هنــاك ارتفــاع هائــل قــّدر بنســبة  2018- 2016الفتــرة 

  .%18,50الموازین حیث انخفضت النتیجة الصافیة بنسبة 

فـــي النتیجـــة الصـــافیة مقارنـــة  شـــهد ارتفاعـــا طفیفـــا 2016- 2015الفتـــرة فـــي  BEAالبنـــك الخـــارجي الجزائـــري  - 

تـرة طفیف متقارب مع نسبة االرتفاع التي شـهدتها فـي الف ضاانخف 2017- 2016في الفترة بالفترات السابقة، أما 

أمــا فــي  %19,49ارتفاعــا جیــد یقــدر بـــ  BEAشــهد البنــك الخــارجي الجزائــري  2018- 2017فــي الفتــرة الســابقة، 

  .%46,79شهدت النتیجة الصافیة نزوال كبیرا جدا قدر بنسبة  2019- 2018الفترة 

 BNAالجزائــري  للنتیجــة الصــافیة فــي كــال البنكــین نالحــظ أن البنــك الــوطنيومــن خــالل التحلیــل الســابق 

رغــم أن كالهمــا  BNAالخــارجي الجزائــري یحقــق نتیجــة صــافیة ســنویة أكبــر مــن النتیجــة الصــافیة الســنویة للبنــك 

  .BEAالبنك الخارجي الجزائري وباألخص في  2019- 2018شهد انخفاضا كبیرا في الفترة 
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خـالل فتـرة  BNA-BEAللبنكـین النقدیـة یوضح تطور  المواليالشكل : BNA-BEAللبنكین  النقدیةتطور  - 3

  .2019- 2015الدراسة 

  BNA-BEAللبنكین النقدیة تطور ): 07(الشكل رقم 

  
   ).06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

خــالل ســنقوم بتحلیــل النقدیــة أو مــا یســمى بــاألموال الجــاهزة للبنكــین محــل الدراســة مــن خــالل الشــكل أعــاله 

  :2019- 2015فترة الدراسة 

وفـي  %51,17بنسـبة تقـدر بــ  2017- 2015تمیـز بتزایـد مسـتمر خـالل الفتـرة  BNAلبنك الوطني الجزائـري ا - 

  . %45,80شهد البنك انخفاضا مستمرا وكبیرا یقدر بـ  2019- 2017الفترة 

- 2016كــان هنــاك انخفــاض طفیــف، وفــي الفتــرة  2016- 2015الفتــرة فــي  BEAالبنــك الخــارجي الجزائــري  - 

 2019إلـى غایـة سـنة  2017ومـن سـنة  %2,24استمر هذا االنخفـاض لكـن بنسـبة ضـئیلة جـدا تقـدر بــ  2017

  .%44,28كان هناك تزاید مستمر بنسبة جیدة جدا تقدر بـ 

یحقق أمـواال جـاهزة سـنویا أكبـر  BNAالجزائري  یمكن القول أن البنك الوطنيومن خالل التحلیل السابق 

شــــهد  BNAالجزائـــري  البنـــك الـــوطني 2019- 2017رغـــم أنـــه فـــي الفتـــرة  BEAالجزائـــري الخـــارجي مـــن البنـــك 

  .حقق ارتفاعا إال أنه بقي متفوق علیه BEAالبنك الخارجي الجزائري انخفاضا في األموال الجاهزة و 

خـالل  BNA-BEAللبنكـین  القـروضیوضـح تطـور  المـواليالشـكل : BNA-BEAللبنكین  القروضتطور  - 4

  .2019- 2015فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  :BNA-BEAللبنكین  القروضتطور ): 08(الشكل رقم 

  
   ).06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

  :2019- 2015خالل فترة الدراسة سنقوم بتحلیل القروض للبنكین محل الدراسة من خالل الشكل أعاله 

وفـي الفتـرة  %4,22شـهدت القـروض انخفاضـا بنسـبة  2016- 2015في الفترة  BNAلبنك الوطني الجزائري ا - 

ســجلت انخفاضــا  2019- 2018أمــا فــي الفتــرة  %42,62شــهدت ارتفاعــا جیــدا جــدا قــدر بنســبة  2017- 2016

  . جد طفیف في نسبة القروض

ســجلت انخفاضــا معتبــرا فــي نســبة القــروض قــدر بـــ  2016- 2015الفتــرة فــي  BEAالبنــك الخــارجي الجزائــري  - 

  .%58,79سجلت تزایدا مستمرا بنسبة جیدة جدا قدرت بـ  2019- 2016أما في الفترة  23,12%

ـــوطني ـــر مـــن القـــروض  BNAالجزائـــري  ممـــا ســـبق یمكـــن القـــول أن القـــروض الممنوحـــة فـــي البنـــك ال أكب

متفاوتـــة وجـــد متقاربـــة أي یوجـــد اخـــتالف جـــد بســـیط ، لكـــن بنســـب BEAالخـــارجي الجزائـــري الممنوحـــة فـــي البنـــك 

  .بینهما

خالل فتـرة  BNA-BEAللبنكین  الودائعیوضح تطور  المواليالشكل  :BNA-BEAللبنكین  الودائعتطور  - 5

  .2019- 2015الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  :BNA-BEAللبنكین  الودائع تطور): 09(الشكل رقم 

  
   ).06(الجدول رقم من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

  :2019- 2015خالل فترة الدراسة سنقوم بتحلیل الودائع للبنكین محل الدراسة من خالل الشكل أعاله 

شـهد نسـبا متفاوتـة فـي نسـبة الودائـع الموضـوعة مـن طـرف المـودعین حیـث فـي  BNAلبنك الـوطني الجزائـري ا - 

شــهدت نســبة  2017- 2016 الفتــرةتــم تســجیل انخفــاض طفیــف فــي نسـبة الودائــع، أمــا فــي  2016- 2015الفتـرة 

شــهدت ارتفاعــا لكــن بنســبة ضــئیلة مقارنــة مــع الفتــرة  2018- 2017وفــي  %24,03الودائــع ارتفاعــا جیــد قــدر بـــ 

ذا ســجل البنــك انخفاضــا جــد ملحــوظ فــي نســبة الودائــع حیــث قــدر هــ 2019- 2018الســابقة، أمــا بالنســبة للفتــرة 

  .%16,08االنخفاض بـ 

المرحلــــة األولــــى كانــــت فــــي الفتــــرة : تــــم تقســــیم مرحلــــة الدراســــة إلـــى مــــرحلتین BEAالبنـــك الخــــارجي الجزائــــري  - 

- 2016والمرحلـــة الثانیـــة كانـــت فـــي الفتـــرة  %13,22والتـــي شـــهد فیهـــا البنـــك انخفاضـــا قـــدر بــــ  2016- 2015

  .%36,98حیث قدرت هذه الزیادة بنسبة  والتي سجل فیها البنك تزایدا جیدا في الودائع 2019

أكبــر مــن نســبة  BNAممــا ســبق یمكــن القــول أن الودائــع التــي یــتم إیــداعها لــدى البنــك الــوطني الجزائــري 

إال أن األمـر اختلـف وانعكـس خـالل الفتـرة  2018- 2017فـي الفتـرة  BEAالخارجي الجزائـري الودائع لدى البنك 

  .BNAنسبة ودائع أكبر من البنك الوطني الجزائري  BEAالبنك الخارجي الجزائري حیث سجل  2019- 2018

  الخاصة محل الدراسةبعض بنود البنوك : ثانیا

 محل الدراسة الخاصینیمكن تحلیل بعض البنود المهمة في البنكین ) 07(من خالل الجدول السابق رقم 

  :2019- 2015خالل فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  )آالف دینار جزائري( بعض بنود البنوك الخاصة محل الدراسة): 07(الجدول رقم 

  2019  2018  2017  2016  2015  البند  اسم البنك

  بنك السالم 

  131018967  110109059  85775329  53103919  40575207  مجموع األصول

  4007410  2418015  1181246  1080086  301357  النتیجة الصافیة

  96098039  75616478  46302694  29587872  21351517  مجموع القروض

  103908605  85484532  64658207  34511853  23685156  مجموع الودائع

  27584242  27980262  34846456  18923368  15851680  النقدیة

مصاریف 

  التشغیل
(1117019)  (1591258)  (1819469)  (2547656)  (2941165)  

مجموع حقوق 

  الملكیة
14831615  15980399  17188159  18558631  20690030  

  ABCالبنك 

  79785697  74905737  91563184  70948252  63367387  مجموع األصول

  1464524  1832347  1743507  1472887  1319901  النتیجة الصافیة

  60657322  50808362  53061059  50172030  46284276  مجموع القروض

  50997227  46217936  58984961  46164238  40850910  مجموع الودائع

  10364057  13412964  19371396  13406692  13302467  النقدیة

مصاریف 

  التشغیل
(1876210)  (2087604)  (2057835)  (2085446)  (2308517)  

مجموع حقوق 

  الملكیة
16503601  15877493  17886248  19063047  7439585  

- 2015(  ABCوالقوائم المالیة لبنك) 2019- 2015(القوائم المالیة لبنك السالم من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

2019(   

خــالل  ABCالسـالم و الشـكل أدنـاه یوضــح تطـور األصـول للبنكــین: ABCالســالم و تطـور األصــول للبنكـین - 1

  .2019- 2015فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  ABCالسالم و تطور األصول للبنكین): 10(الشكل رقم 

  
   ).07(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

الــذي یمثــل مجمــوع األصــول فــي كــال البنكــین الخاصــین محــل الدراســة بنــك الســالم مــن خــالل الشــكل أعــاله 

  :ABCوبنك 

سـجلت  2016- 2015حیـث أنـه فـي الفتـرة  2019- 2015بنك السالم سجل تزایدا مستمرا خالل فترة الدراسة  - 

شـهد البنـك ارتفاعـا جیـدا  2019- 2016أمـا فـي الفتـرة  %90,87بنسبة أقل من الفترات القادمة قـدرت بــ ارتفاعا 

  .%96,72جدا قدرت نسبته بـ 

وفــي  %11,96ارتفعــت بقیمــة  2016- 2015شــهد نســب متفاوتــة فــي مجمــوع األصــول فــي الفتــرة  ABCبنــك  - 

حیــث اختلــف األمــر فــي  %29,05كانــت نســبة االرتفــاع أكبــر مــن الفتــرة الســابقة وقــدرت بـــ  2017- 2016الفتـرة 

ولقــد شــهدت ارتفاعــا جیــدا وعامــا خــالل الفتــرة  %18,19وانخفــض مجمــوع األصــول بنســبة  2018- 2017الفتــرة 

2018 -2019.  

كــان أكبــر مــن مجمــوع  ABCي بنــك حســب مــا رأینــاه فــي التحلیــل الســابق نالحــظ أن مجمــوع األصــول فــ

وزاد مجمـوع  2019- 2017إال أن األمـر اختلـف فـي الفتـرة  2019- 2015األصول في بنك السالم خالل الفترة 

  .ABCاألصول بشكل كبیر جدا في بنك السالم وتراجع في بنك 

 للبنكــین الصــافیةالنتیجــة یوضــح تطــور  المــواليالشــكل : ABCالســالم و للبنكــین النتیجــة الصــافیةتطــور  - 2

  .2019- 2015خالل فترة الدراسة  ABCالسالم و
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  ABCتطور النتیجة الصافیة للبنكین السالم و): 11(الشكل رقم 

  
   ).07(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

خـالل فتـرة الدراسـة  ABCسنقوم بتحلیل النتیجة الصافیة لكل من بنك السالم وبنك من خالل الشكل أعاله 

2015 -2019:  

ورغم ارتفاع النتیجـة الصـافیة  %72,09قدر بـ  2016- 2015بنك السالم شهد ارتفاعا جیدا جدا خالل الفترة  - 

- 2017أمــا فیمــا یخــص الفتــرة  %9,036إال أنــه كــان ارتفاعــا جــد طفیــف وقــدر بـــ  2017- 2016خــالل الفتــرة 

  .وهي نسبة معتبرة جیدة جدا %70,52ثابتة قدر بـ  كان هناك ارتفاع متزاید بوتیرة شبه 2019

 %38,82بنسب متفاوتة قدرت بـ  2018- 2015هو اآلخر سجل ارتفاعا في النتیجة خالل الفترة  ABCبنك  - 

  .2019- 2018خالل الفترة  %20,07إال ان هذا التذبذب أدى إلى انخفاض قدر بـ 

- 2015خــالل الفتــرة  ABCومنــه یمكــن القــول أن بنــك الســالم كــان یحقــق نتیجــة صــافیة أقــل مــن بنــك 

 ABCحیــــث تفـــوق بنــــك الســـالم علــــى بنــــك  2019- 2017إال أن األمـــر اختلــــف وانعكـــس خــــالل الفتـــرة  2017

  .فیةفسجل تراجعا جد ملحوظ في النتیجة الصا ABCوارتفعت نتیجته الصافیة ارتفاعا جیدا جدا أما بنك 

خــالل  ABCالســالم و للبنكــینالنقدیـة یوضــح تطــور  المـواليالشــكل : ABCالســالم و للبنكــین النقدیــةتطــور  - 3

  .2019- 2015فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  ABCتطور النقدیة للبنكین السالم و): 12(الشكل رقم 

 
   ).07(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

ســنقوم بتحلیــل النقدیــة أو مــا یعــرف بــاألموال الجــاهزة لكــل مــن بنــك الســالم وبنــك مــن خــالل الشــكل أعــاله 

ABC  2019- 2015خالل فترة الدراسة:  

قــــــدر هـــــــذا االرتفــــــاع بــــــــ  2016- 2015بنــــــك الســــــالم ســـــــجل ارتفاعــــــا فــــــي األمـــــــوال الجــــــاهزة خـــــــالل الفتــــــرة  - 

إال  %84,14ر قــدرت نســبتها بـــ وبــوتیرة أحســن وأكبــ 2017- 2016واســتمر هــذا التزایــد خــالل الفتــرة   19,37%

- 2018واســتمر هــذا التراجــع فــي الفتــرة  %19,70قــدر بـــ  2018- 2017أنــه شــهر تراجعــا معتبــرا خــالل الفتــرة 

  .ولكن بنسبة طفیفة 2019

فســجل البنــك  2017- 2016أمــا فــي الفتــرة  2016- 2015ســجل ارتفاعــا ضــئیال جــدا فــي الفتــرة  ABCبنــك  - 

ولكن هـذا االرتفـاع تراجـع وتـم تسـجیل انخفـاض كبیـر فـي نسـبة األمـوال  %44,49ر بـ ارتفاعا ُحدد في النقدیة قد

  .%46,46وقد قدر هذا االنخفاض بنسبة  2019- 2017الجاهزة خالل الفترة 

فــي بنــك الســالم جــد متفوقــة علــى  2019- 2015وممــا ســبق یمكــن القــول أن النقدیــة خــالل فتــرة الدراســة 

ما شهد ارتفاعا وانخفاضـا فـي نسـبة النقدیـة إال أنهـا بقیـت متفوقـة علیهـا طـول رغم أن كاله ABCالنقدیة في بنك 

  .فترة الدراسة

 ABCالســـالم و للبنكــین القـــروضیوضــح تطــور  المـــواليالشــكل : ABCالســـالم و للبنكــین القـــروضتطــور  - 4

  .2019- 2015خالل فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  ABCالسالم و للبنكین القروضتطور ): 13(الشكل رقم 

  
   ).07(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

ســــنقوم بتحلیــــل القــــروض للبنكــــین الخاصــــین محــــل الدراســــة خــــالل فتــــرة الدراســــة مــــن خــــالل الشــــكل أعــــاله 

2015 -2019:  

- 2015بنــك الســالم ســجل تزایــدا وارتفاعــا مســتمرا فــي نســبة القــروض المطلوبــة والممنوحــة خــالل فتــرة الدراســة  - 

  .وهذه النسب متفاوتة فیما بینها 2019

كمـــا ســـجل انخفاضـــا طفیفـــا قـــدر بــــ  %14,64قـــدر بــــ  2017- 2015ســـجل ارتفاعـــا خـــالل الفتـــرة  ABCبنـــك  - 

  .%19,38قدر بـ  2019- 2018إال أنه عاد وسجل ارتفاعا في الفترة  2018- 2017خالل الفترة  4,24%

حـظ أن بنـك السـالم نسـبة قروضـه كانـت قلیلـة ومن خالل التحلیـل السـابق لنسـب القـروض فـي البنكـین نال

- 2017إال أن المــوازین انقلبــت خــالل الفتــرة  ABCمقارنــة مــع نســبة قــروض بنــك  2017- 2015خــالل الفتــرة 

  .ABCوأصبحت نسبة القروض في بنك السالم أكبر بكثیر من بنك  2019

خـالل  ABCالسـالم و للبنكـین الودائـعیوضـح تطـور  المـواليالشـكل : ABCالسـالم و للبنكـینالودائـع تطور  - 5

  .2019- 2015فترة الدراسة 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  ABCالسالم و للبنكینالودائع تطور  ):14(الشكل رقم 

  
   ).07(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

  :سیتم تحلیل الودائع للبنكین الخاصین محل الدراسةمن خالل الشكل أعاله 

 2019- 2015بنــك الســالم ســجل ارتفاعــا وتزایــدا فــي نســب الودائــع الموضــوعة لــدى البنــك طــول فتــرة الدراســة  - 

  .وكان هذا التزاید بنسب متفاوتة

 2018- 2017أمـــــا فـــــي الفتـــــرة  %44,36قـــــدرت بــــــ  2017- 2015ســـــجل تزایـــــدا خـــــالل الفتـــــرة  ABCبنـــــك  - 

  .2019- 2018وعادت باالرتفاع في الفترة  %21,64انخفضت نسبة الودائع بنسبة 

أكبـر مـن نسـبة الودائـع فـي بنـك السـالم فـي الفتـرة  ABCمما سـبق یمكـن القـول أن نسـبة الودائـع فـي بنـك 

أصـبحت نسـبة الودائـع فـي بنـك السـالم أكبـر مـن نسـبة الودائـع فـي  2019- 2017أما في الفتـرة  2017- 2015

  .ABCبنك 

  

  

  

  

  

  

0

20000000

40000000

60000000

80000000

10000000

12000000

2015 2016 2017 2018 2019

Salam

ABC



 

 
61 

" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  األداء المالي للبنوك محل الدراسة باستخدام النسب المالیةتقییم : المطلب الثاني

سیتم تقییم األداء المالي للبنوك محـل الدراسـة باسـتخدام مجموعـة مـن النسـب المالیـة والتـي  في هذا المطلب

   :سبق وتم التحدث عنها، وفي هذا المطلب تم اختیار مجموعة من النسب والجدول التالي یوضح هذه النسب

  النسب المالیة المختارة في الدراسة): 08(رقم الجدول 

  طریقة قیاس المتغیرات  الرمز  اسم النسبة  نوع النسبة

  مجموع األصول/النتیجة الصافیة  ROA  العائد على األصول  نسب الربحیة

  مجموع الودائع/النقدیة CTD  نسبة النقدیة إلى مجموع الودائع  نسب السیولة

  مجموع األصول/مجموع الودائع DTA  إجمالي األصول نسبة الودائع إلى  نسب المخاطر

  مجموع األصول/مصاریف التشغیل OEA  مصروفات التشغیل إلى األصول  نسب الكفاءة

  مجموع األصول/مجموع حقوق الملكیة CAR  كفایة رأس المال  نسبة الكفایة

   .من إعداد الطالبة باالعتماد على الدراسات السابقة: المصدر

ــوك محــل الدراســة ROAنســبة  - 1 العائــد علــى األصــول  ROAفــي الجــدول المــوالي ســیتم حســاب نســب : للبن

  .كما تمت االستعانة بمخطط بیاني للتوضیح أكثر 2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  ROAحساب نسبة ): 09(الجدول رقم 

  2015  2016  2017  2018  2019  

  BNA 1,08%  1,10%  1,06%  1,16%  0,54%البنك 

  BEA  1,28%  1,34%  1,83%  2,32%  1,91%البنك 

  %3,05  %2,19  %1,37  %2,03  %0,74  بنك السالم

  ABC  2,08%  2,07%  1,90%  2,44%  1,83%البنك 

   ).08(رقم والجدول ) 07(ورقم ) 06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین السابقین رقم : المصدر

حقـــق البنـــك الـــوطني الجزائـــري نســـبا جیـــدة فـــي العائـــد علـــى األصـــول  2018- 2015فـــي الفتـــرة  :BNAبنـــك  - 

ROA  وهـــذا یعنـــي أن المؤسســـة فـــي هـــذه الفتـــرة تســـتخدم أصـــولها بشـــكل جیـــد وتحقـــق األربـــاح  1وهـــي أكبـــر مـــن

یحقـق األربـاح الالزمـة مـن أصـوله  والبنـك لـم 1فقد حققت المؤسسة نسـبة سـیئة أقـل مـن  2019الالزمة، أما سنة 

 2019وأســوأ قیمــة كانــت ســنة  %1,16قــدرت بـــ  2018فــي هــذه الســنة، ومنــه فــإن أكبــر نســبة تــم تحقیقهــا ســنة 

  .%0,54قدرت بـ 

وهـذا دلیـل علـى أنـه قـادر علــى  1حقـق البنـك نسـبا جیـدة جـدا طـوال فتـرة الدراسـة وكلهـا أكبـر مـن  :BEAبنـك  - 

قـدرت  2018استخدام أصوله بشكل جید جدا وقد حقق الربحیة الالزمـة طـوال هـذه الفتـرة وكانـت أكبـر نسـبة سـنة 

  .%1,28قدرت بـ  2015وأقل نسبة سنة  %2,32بـ 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  
   )09(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 

وهذا یعني أنـه لـم یحقـق أرباحـه الالزمـة خـالل هـذه السـنة 

وهــذا مــا یــدل علــى أن البنــك اســتخدم أصــوله بشــكل جیــد وحقــق منهــا 

  .%0,74قدرت بـ  2015وأقل نسبة وهي األسوأ 

ن البنك استفاد مـن أصـوله واسـتخدمها أمتفاوتة وجیدة جدا تدل على 

 2019وأقـل نسـبة سـنة  %2,44قـدرت بــ 

عـاد بنـك السـالم فقـد حقـق أكبـر نتیجـة  2018

  .وكانت أكبر نتیجة تم تحقیقها خالل فترة الدراسة للبنوك األربعة

فـي هـذا الجـدول سـیتم حسـاب نسـب النقدیـة إلـى مجمـوع الودائـع فـي كـل 

باالعتمــاد علـــى  BEAوالبنـــك  BNAوالبنكــین العمـــومیین البنــك 

  2019- 2015لدراسة خالل الفترة 

2018  2019  

15,02%  16,71%  

19,63%  18,80%  

32,73%  26,54%  

29,02%  20,32%  

  ).08(والجدول رقم ) 07(ورقم ) 
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  ROAنسبة ): 15(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

وهذا یعني أنـه لـم یحقـق أرباحـه الالزمـة خـالل هـذه السـنة  1نسبة أقل من  2015حقق البنك في 

وهــذا مــا یــدل علــى أن البنــك اســتخدم أصــوله بشــكل جیــد وحقــق منهــا  1وفــي بــاقي الســنوات حقــق نســبا أكبــر مــن 

وأقل نسبة وهي األسوأ  %3,05قدرت بـ  2019أرباحا جیدة جدا، وأكبر نسبة كانت 

متفاوتة وجیدة جدا تدل على  1نسبا أكبر من البنك 

قـدرت بــ  2018في تحقیق أربـاح الزمـة للبنـك وأكبـر نسـبة وأحسـنها كانـت سـنة 

  .إال أنها نسبة جیدة

2018أغلـب البنـوك حققـت نتـائج جیـدة سـنة  ومما سبق نالحـظ أن

وكانت أكبر نتیجة تم تحقیقها خالل فترة الدراسة للبنوك األربعة

فـي هـذا الجـدول سـیتم حسـاب نسـب النقدیـة إلـى مجمـوع الودائـع فـي كـل  :للبنـوك محـل الدراسـة

والبنكــین العمـــومیین البنــك  ABCمــن البنكــین الخاصـــین بنــك الســـالم وبنــك 

  .كما تم توضیح هذه النسبة من خالل مخطط بیاني

لدراسة خالل الفترة للبنوك محل ا CTDحساب نسبة ): 10

2015  2016  2017  

15%  16,22%  14,86%  

17,26%  22,36%  29,43%  

66,92%  54,83%  53,89%  

32,56%  29,04%  32,84%  

) 06(الطالبة باالعتماد على الجدولین السابقین رقم من إعداد 

BNA

BEA

SALAM

ABC

2017
2018

2019

الثانيالفصل    

الشكل رقم 

حقق البنك في  :بنك السالم - 

وفــي بــاقي الســنوات حقــق نســبا أكبــر مــن 

أرباحا جیدة جدا، وأكبر نسبة كانت 

البنك حقق : ABCبنك  - 

في تحقیق أربـاح الزمـة للبنـك وأكبـر نسـبة وأحسـنها كانـت سـنة 

إال أنها نسبة جیدة %1,83قدرت بـ 

ومما سبق نالحـظ أن

وكانت أكبر نتیجة تم تحقیقها خالل فترة الدراسة للبنوك األربعة 2019سنة 

للبنـوك محـل الدراسـة CTDنسبة  - 2

مــن البنكــین الخاصـــین بنــك الســـالم وبنــك 

كما تم توضیح هذه النسبة من خالل مخطط بیاني) 08(الجدول رقم 

10(الجدول رقم 

  2015

BNA 15%البنك 

BEA  17,26%البنك 

%66,92  بنك السالم

ABC  32,56%البنك 

من إعداد : المصدر

BNA

BEA

SALAM

ABC
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

البنك الوطني الجزائري شهد نسبا متدنیة في نسب النقدیة إلى مجموع الودائع خالل فترة الدراسة 

وهذا یعني أن البنك في كل هذه السنوات كان قادرا على سداد الودائع إال 

وأقل نسبة وهي األسوأ ألن البنك لم یكن قادرا 

 2017البنك الخارجي الجزائري حقق نسبا جیدة جدا خالل فترة الدراسة أكبر قیمة كانت سنة 

وهذا یدل على أن البنك قادر على تسدید 

.  

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  
  ). 10(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 

إال أنهـا قـیم  2019- 2015سجل نسبا جیـدة جـدا مـع وجـود انخفـاض مسـتمر خـالل فتـرة الدراسـة 

وهــذا یــدل  %26,54قــدرت بـــ  2019وأقــل نســبة ســنة 

سجل نسبا متذبذبة إال أنها كلها جیدة وتبین أن البنك قـادر علـى تسـدید الودائـع والسـحوبات حیـث 

  %20,32وقدرت بـ  

مــن خــالل كــل التحالیــل الســابقة یمكــن القــول أن كــل البنــوك محــل الدراســة كانــت قــادرة علــى تســدید الودائــع 

وهذا یدل على أنه كـان  %15فقد حقق نسبة أقل من 

وبات خـالل هـذه السـنة، أمـا أكبـر نسـب حققتهـا البنـوك محـل الدراسـة فكانـت 

في الجدول الموالي سیتم حساب نسبة الودائع إلى إجمالي األصول 

  .أكثرباالستعانة بمخطط بیاني للتوضیح 
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

البنك الوطني الجزائري شهد نسبا متدنیة في نسب النقدیة إلى مجموع الودائع خالل فترة الدراسة 

وهذا یعني أن البنك في كل هذه السنوات كان قادرا على سداد الودائع إال  2017ما عدا سنة 

وأقل نسبة وهي األسوأ ألن البنك لم یكن قادرا  %16,71قدرت بـ  2019وحقق أكبر نسبة سنة 

  .%14,86وقدرت بـ  2017على سداد ودائعه فیها سنة 

البنك الخارجي الجزائري حقق نسبا جیدة جدا خالل فترة الدراسة أكبر قیمة كانت سنة 

وهذا یدل على أن البنك قادر على تسدید  %17,26قدرت بـ  2015وأقل قیمة كانت سنة 

.2019-2015الودائع وأي سحوبات طارئة من البنك طوال فترة الدراسة 

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  CTDبة نس): 16(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

سجل نسبا جیـدة جـدا مـع وجـود انخفـاض مسـتمر خـالل فتـرة الدراسـة 

وأقــل نســبة ســنة  %66,92قــدرت بـــ  2015جیــدة، أكبــر نســبة كانــت ســنة 

  .على أن البنك قادر على تسدید الودائع ومنح السحوبات الطارئة

سجل نسبا متذبذبة إال أنها كلها جیدة وتبین أن البنك قـادر علـى تسـدید الودائـع والسـحوبات حیـث 

 2019وأقل نسبة سنة  %32,84وقدرت بـ  2017

مــن خــالل كــل التحالیــل الســابقة یمكــن القــول أن كــل البنــوك محــل الدراســة كانــت قــادرة علــى تســدید الودائــع 

فقد حقق نسبة أقل من  2017سنة  BNAوالسحوبات خالل فترة الدراسة، إال بنك 

وبات خـالل هـذه السـنة، أمـا أكبـر نسـب حققتهـا البنـوك محـل الدراسـة فكانـت غیر قـادر علـى تسـدید الودائـع والسـح

في الجدول الموالي سیتم حساب نسبة الودائع إلى إجمالي األصول : للبنوك محل الدراسة

باالستعانة بمخطط بیاني للتوضیح  2019- 2015الدراسة خالل فترة الدراسة 
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البنك الوطني الجزائري شهد نسبا متدنیة في نسب النقدیة إلى مجموع الودائع خالل فترة الدراسة  :BNAبنك  - 

ما عدا سنة  %15وكلها فوق 

وحقق أكبر نسبة سنة  2017سنة 

على سداد ودائعه فیها سنة 

البنك الخارجي الجزائري حقق نسبا جیدة جدا خالل فترة الدراسة أكبر قیمة كانت سنة  :BEAبنك  - 

وأقل قیمة كانت سنة  %29,43قدرت بـ 

الودائع وأي سحوبات طارئة من البنك طوال فترة الدراسة 

الشكل رقم 

سجل نسبا جیـدة جـدا مـع وجـود انخفـاض مسـتمر خـالل فتـرة الدراسـة  :بنك السالم - 

جیــدة، أكبــر نســبة كانــت ســنة 

على أن البنك قادر على تسدید الودائع ومنح السحوبات الطارئة

سجل نسبا متذبذبة إال أنها كلها جیدة وتبین أن البنك قـادر علـى تسـدید الودائـع والسـحوبات حیـث : ABCبنك  - 

2017سجل أكبر نسبة سنة 

مــن خــالل كــل التحالیــل الســابقة یمكــن القــول أن كــل البنــوك محــل الدراســة كانــت قــادرة علــى تســدید الودائــع 

والسحوبات خالل فترة الدراسة، إال بنك 

غیر قـادر علـى تسـدید الودائـع والسـح

  .في سنوات مختلفة

للبنوك محل الدراسة DTAنسبة  - 3

الدراسة خالل فترة الدراسة  للبنوك محل
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SALAM
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

2018  2019  

72,83%  73,89%  

79,18%  67,16%  

77,63%  79,30%  

61,70%  63,91%  

  ).08(والجدول رقم ) 07(ورقم 

البنك الوطني الجزائري یعتمد بنسبة كبیرة على المدیونیة على الودائع في تمویل أصوله حیث 

  .وتعتبر األسوأ 2015سنة  79,83%

خالل فترة الدراسة وهذا یدل على أن البنك 

وأكبر  2019سنة  %67,16یعتمد على الودائع بشكل كبیر جدا في تمویل أصولها، حیث سجل أقل نسبة 

  2019-2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  
  ).11(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 

 %79,30حیـث سـجل أكبـر نسـبة  50%

وهـذا مــا یـدل علـى أن البنــك یعتمـد بشـكل كبیــر علـى الودائـع فــي 

  .2016في  %65,06وأكبر نسبة 

تعتمــد  2019- 2015مــن خــالل التحلــیالت الســابقة نالحــظ أن كــل البنــوك محــل الدراســة فــي فتــرة الدراســة 
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  DTAحساب نسبة ): 11

2015  2016  2017  

79,83%  66,25%  71,05%  

81,42%  79,70%  81,50%  

58,37%  64,98%  75,38%  

64,46%  65,06%  64,41%  

ورقم ) 06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین رقم 

البنك الوطني الجزائري یعتمد بنسبة كبیرة على المدیونیة على الودائع في تمویل أصوله حیث 

%79,83وتعتبر األحسن، وأكبر قیمة  2016سنة  66,25%

خالل فترة الدراسة وهذا یدل على أن البنك  %50البنك الخارجي الجزائري سجل نسبا تفوق 

یعتمد على الودائع بشكل كبیر جدا في تمویل أصولها، حیث سجل أقل نسبة 

2017.  

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  DTAنسبة ): 17(

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

%50سـجل نسـبا متزایـدة خـالل فتـرة الدراسـة وكلهـا أكبـر مـن 

وهـذا مــا یـدل علـى أن البنــك یعتمـد بشـكل كبیــر علـى الودائـع فــي  2015سـنة  58,37%

وأكبر نسبة  2018فأقل نسبة سنة  %50سجل نسبا متذبذبة تفوق 

مــن خــالل التحلــیالت الســابقة نالحــظ أن كــل البنــوك محــل الدراســة فــي فتــرة الدراســة 

  .كبیر على الودائع لتمویل أصولها
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الثانيالفصل    

11(الجدول رقم 

  

BNA 79,83%البنك 

BEA  81,42%البنك 

%58,37  بنك السالم

ABC  64,46%البنك 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین رقم : المصدر

البنك الوطني الجزائري یعتمد بنسبة كبیرة على المدیونیة على الودائع في تمویل أصوله حیث  : BNAبنك  - 

%66,25حقق أقل قیمة 

البنك الخارجي الجزائري سجل نسبا تفوق  : BEAبنك  - 

یعتمد على الودائع بشكل كبیر جدا في تمویل أصولها، حیث سجل أقل نسبة 

2017سنة  %81,50نسبة 

(الشكل 

سـجل نسـبا متزایـدة خـالل فتـرة الدراسـة وكلهـا أكبـر مـن  :بنك السـالم - 

%58,37وأقـل نســبة  2019سـنة 

  .تمویل أصوله

سجل نسبا متذبذبة تفوق : ABCبنك  - 

مــن خــالل التحلــیالت الســابقة نالحــظ أن كــل البنــوك محــل الدراســة فــي فتــرة الدراســة 

كبیر على الودائع لتمویل أصولها وبشكل
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

 OEAالجدول الموالي یبین نسبة مصروفات التشغیل إلى األصول 

  .هذه النسب أكثر یوضح

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

2018  2019  

0,71%  0,66%  

0,46%  0,47%  

2,31%  2,24%  

2,78%  2,89%  

  ).08(والجدول رقم ) 07(ورقم 

وكلها  OEAالبنك الوطني الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول 

وهذا یدل  2019سجلت سنة  0,66%

وكلها  OEAالبنك الخارجي الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول 

مما یبین أن البنك  2018نسبة  0,46%

  2019-2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  
  ).12(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 

 2017ســنة  %2,12وأقــل نســبة  2016
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

الجدول الموالي یبین نسبة مصروفات التشغیل إلى األصول : للبنوك محل الدراسة

یوضحمرفق بمخطط بیاني  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  OEAحساب نسبة ): 12

2015  2016  2017  

0,72%  0,85%  0,80%  

0,64%  0,52%  0,52%  

2,75%  2,99%  2,12%  

2,96%  2,94%  2,24%  

ورقم ) 06(الطالبة باالعتماد على الجدولین رقم من إعداد 

البنك الوطني الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول 

%0,66وأقل نسبة  2016سجلت سنة  %0,85حیث أكبر نسبة 

  .على أن البنك ال یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاط البنك

البنك الخارجي الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول 

%0,46وأقل نسبة  2015سنة  %0,64حیث سجل أكبر نسبة 

  .ال یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاط البنك

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  OEAنسبة ): 18(

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

2016ســنة  %2,99أكبــر نســبة  %2ســجل نســبا كلهــا تفــوق 

  .مما یدل على أن البنك یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاطه
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الثانيالفصل    

للبنوك محل الدراسة OEAنسبة  - 4

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

12(الجدول رقم 

  2015

BNA 0,72%البنك 

BEA  0,64%البنك 

%2,75  بنك السالم

ABC  2,96%البنك 

من إعداد : المصدر

البنك الوطني الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول  :BNAبنك  - 

حیث أكبر نسبة  %1أقل من 

على أن البنك ال یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاط البنك

البنك الخارجي الجزائري سجل نسبا متذبذبة في مصروفات التشغیل إلى األصول  :BEAبنك  - 

حیث سجل أكبر نسبة  %1أقل من 

ال یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاط البنك

(الشكل 

ســجل نســبا كلهــا تفــوق  :بنــك الســالم - 

مما یدل على أن البنك یستخدم أصوله بشكل كبیر في نشاطه
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

ســـنة  %2,24وأقـــل نســـبة  2015ســـنة  

من خالل التحالیل السـابقة یظهـر أن نسـبة مصـاریف التشـغیل إلـى األصـول التـي تعبـر عـن نسـبة األصـول 

 %1المستخدمة أنشطة البنك مختلفة بین البنوك العمومیة والبنوك الخاصة حیث في البنوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

للبنـــوك محـــل  CARالجـــدول المـــوالي یوضـــح نســـبة كفایـــة رأس المـــال 

  

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

2018  2019  

20,58%  18,86%  

14,59%  15,88%  

16,85%  15,79%  

25,44%  9,32%  

   ).08(والجدول رقم ) 07(ورقم 

 2019- 2015البنك الوطني الجزائري سجل نسبا جیدة في كفایة رأس المال خالل فترة الدراسة 

وهذا یدل على أن البنك قادر على سداد 

وهي نسب جیدة تبین أن البنك قادر على سداد االلتزامات 

  .2015سنة  %13,11وأقل نسبة 

  2019- 2015للبنوك محل الدراسة خالل الفترة 

  
  ).13(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

ســـنة  %2,96أكبـــر نســـبة  %2هـــو اآلخـــر شـــهد نســـبا تفـــوق 

  .دلیل على أن البنك یستخدم أصوله في نشاطاته

من خالل التحالیل السـابقة یظهـر أن نسـبة مصـاریف التشـغیل إلـى األصـول التـي تعبـر عـن نسـبة األصـول 

المستخدمة أنشطة البنك مختلفة بین البنوك العمومیة والبنوك الخاصة حیث في البنوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

  .%2وفي البنوك الخاصة تتجاوز 

الجـــدول المـــوالي یوضـــح نســـبة كفایـــة رأس المـــال : للبنـــوك محـــل الدراســـة

  .موفقة بمخطط بیاني للتوضیح أكثر 2019- 2015

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  CARحساب نسبة ): 13

2015  2016  2017  

13,37%  12,27%  20,90%  

13,11%  14,24%  13,52%  

36,55%  30,09%  20,03%  

26,04%  22,37%  19,53%  

ورقم ) 06(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین رقم 

البنك الوطني الجزائري سجل نسبا جیدة في كفایة رأس المال خالل فترة الدراسة 

وهذا یدل على أن البنك قادر على سداد  2016سنة  %12,27وأقل نسبة  2017سنة 

  .االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین

وهي نسب جیدة تبین أن البنك قادر على سداد االلتزامات  %8البنك سجل نسبا متذبذبة تفوق 

وأقل نسبة  2019سنة  %15,88والحفاظ على حقوق المودعین سجل أكبر نسبة 

للبنوك محل الدراسة خالل الفترة  CARنسبة ): 19(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر
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ـــك  -  هـــو اآلخـــر شـــهد نســـبا تفـــوق : ABCبن

دلیل على أن البنك یستخدم أصوله في نشاطاته 2017

من خالل التحالیل السـابقة یظهـر أن نسـبة مصـاریف التشـغیل إلـى األصـول التـي تعبـر عـن نسـبة األصـول 

المستخدمة أنشطة البنك مختلفة بین البنوك العمومیة والبنوك الخاصة حیث في البنوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

وفي البنوك الخاصة تتجاوز 

للبنـــوك محـــل الدراســـة CARنســـبة  - 5

2015الدراسة خالل الفترة 

13(الجدول رقم 

  2015

BNA 13,37%البنك 

BEA  13,11%البنك 

%36,55  بنك السالم

ABC  26,04%البنك 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدولین رقم : المصدر

البنك الوطني الجزائري سجل نسبا جیدة في كفایة رأس المال خالل فترة الدراسة  :BNAبنك  - 

سنة  %20,90أكبر نسبة 

االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین

البنك سجل نسبا متذبذبة تفوق  :BEAبنك  - 

والحفاظ على حقوق المودعین سجل أكبر نسبة 

الشكل رقم 
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

ــــك الســــالم -  ــــدة أكبــــر نســــبة  :بن وأقــــل نســــبة  2015كانــــت ســــنة  %36,55ســــجل نســــبا متناقصــــة إال أنهــــا جی

  .وهذا یدل على أن البنك قادر على سداد االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین 2019سنة  15,79%

ســـنة  %9,32 وأقـــل نســـبة 2015ســـنة  %26,04ســـجل نســـبا متذبذبـــة لكنهـــا جیـــدة أكبـــر نســـبة : ABCبنـــك  - 

  . یعني أن البنك قادر على سداد االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین 2019

فـي كـل البنـوك  %8مما سبق یظهـر أن نسـبة كفایـة رأس المـال فـي البنـوك محـل الدراسـة عالیـة وأكبـر مـن 

  .وفي كل فترة الدراسة وهذا یدل على أنها قادرة على سداد االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین

  المقارنة بین األداء المالي للبنوك محل الدراسة وفق أدوات التحلیل المالي: المطلب الثالث

للبنوك محل الدراسة خالل  في هذا المطلب سیتم حساب متوسطات النسب التي تم اختیارها في الدراسة

المرفق بمخطط بیاني للتوضیح ) 14(والقیام بتحلیلها وتفسیرها من خالل الجدول رقم  2019- 2015الفترة 

  .أكثر

  حساب متوسطات النسب المختارة للبنوك محل الدراسة ): 14(الجدول رقم 

  ROA  CTD  DTA  OEA  CAR  

  BNA 0,988%  15,562%  72,77%  0,748%  17,196%البنك 

  BEA  1,736%  21,496%  77,792%  0,52%  14,268%البنك 

  %43,862  %2,476  %71,132  %46,982  %1,876  بنك السالم

  ABC  2,064%  28,756%  63,908%  2,762%  20,54%البنك 

   ).13 -  12 – 11 – 10 – 09(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجداول السابقة رقم : المصدر

كلهـا جیـدة أي أن كـل البنـوك قـادرة  ROAمن خالل الجدول السابق یظهر أن نسبة العائد على األصـول 

 BNAوأقـل نسـبة سـجلها بنـك  %2,064قـدرت بــ  ABCعلى تولید أرباح من أصـولها وأحسـن نسـبة سـجلها بنـك 

ومن هنا یتم ترتیب البنوك من األحسن إلى األسوأ حسـب نسـبة العائـد  %0,988البنك الوطني الجزائري قدرت بـ 

  :على األصول كالتالي

  .ABCبنك  - 1

  .بنك السالم - 2

  .BEAالبنك الخارجي الجزائري  - 3

  . BNA البنك الوطني الجزائري - 4

وهذا یـدل علـى أن البنـوك  %15وكذلك فیما یخص نسبة النقدیة إلى مجموع الودائع كلها جیدة جدا وتفوق 

محــل الدراســة كلهــا قــادرة علــى ســداد ودائعهــا المســتحقة، ولهــا قــدرة نقدیــة تواجــه بهــا طلبــات الســحوبات مــن قبــل 

  :أصحاب الودائع وعند ترتیب البنوك محل الدراسة حسب هذه المقدرة یكون الترتیب كالتالي

  .بنك السالم - 1

  .ABCبنك  - 2
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة

والتــي تعبــر علـــى نســبة االعتمــاد علـــى الودائــع فــي تمویـــل 

األصـول، فمــن خــالل الجــدول والنتــائج المدونــة فیـه أنــه فــي كــل البنــوك محــل الدراسـة وفــي كــل فتــرة الدراســة كانــت 

وعند ترتیب البنوك نجـد أن البنـك الخـارجي الجزائـري 

وهو األكثر تضررا ثم البنك الوطني الجزائري وبنك السالم واألحسن بینهم هـو بنـك 

 وهــي النســبة األحســن ألنهــا األقــرب إلــى

تعبــر عــن النســبة المئویــة لألصــول المســتخدمة فــي أنشــطة 

 %1البنك مختلفة جدا بین البنوك العمومیة للدراسة والبنوك الخاصة، حیـث أنهـا فـي البنـوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

فـي كـل البنـوك محـل الدراسـة وطـول  8%

فترة الدراسة، وهذا یدل على قدرة هذه البنوك على سداد االلتزامات والحفـاظ علـى حقـوق المـودعین، بمعنـى تظهـر 

هذه النسبة قدرة البنوك على حمایـة نفسـها، وكـذا المـودعین والمقرضـین اآلخـرین باإلضـافة إلـى ذلـك الحفـاظ علـى 

  : ه، ویمكن ترتیب البنوك حسب هذه النسبة كمایلي

  متوسطات النسب المختارة للبنوك محل الدراسة 

  
  ).14(من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم 
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دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار   

  .BEA البنك الخارجي الجزائري

  . BNA البنك الوطني الجزائري

والتــي تعبــر علـــى نســبة االعتمــاد علـــى الودائــع فــي تمویـــل  DTAأمــا نســبة الودائـــع إلــى إجمــالي األصـــول 

األصـول، فمــن خــالل الجــدول والنتــائج المدونــة فیـه أنــه فــي كــل البنــوك محــل الدراسـة وفــي كــل فتــرة الدراســة كانــت 

وعند ترتیب البنوك نجـد أن البنـك الخـارجي الجزائـري  %50ویل األصول تفوق نسبة االعتماد على الودائع في تم

وهو األكثر تضررا ثم البنك الوطني الجزائري وبنك السالم واألحسن بینهم هـو بنـك  77,792%

وهــي النســبة األحســن ألنهــا األقــرب إلــى %63,908حیــث یعتمــد علــى الودائــع فــي تمویــل األصــول بنســبة 

تعبــر عــن النســبة المئویــة لألصــول المســتخدمة فــي أنشــطة  OEAنســبة مصــاریف التشــغیل إلــى األصــول 

البنك مختلفة جدا بین البنوك العمومیة للدراسة والبنوك الخاصة، حیـث أنهـا فـي البنـوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

  .في البنوك الخاصة 2%

%8یة رأس المال في البنوك محل الدراسـة عالیـة وأكبـر مـن 

فترة الدراسة، وهذا یدل على قدرة هذه البنوك على سداد االلتزامات والحفـاظ علـى حقـوق المـودعین، بمعنـى تظهـر 

هذه النسبة قدرة البنوك على حمایـة نفسـها، وكـذا المـودعین والمقرضـین اآلخـرین باإلضـافة إلـى ذلـك الحفـاظ علـى 

ه، ویمكن ترتیب البنوك حسب هذه النسبة كمایليالعالقة بین البنك وعمالئ

  . BNA البنك الوطني الجزائري

  .BEAالبنك الخارجي الجزائري 

متوسطات النسب المختارة للبنوك محل الدراسة ): 20(الشكل 

من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر

CTA
DTA

OEA
CAR

الثانيالفصل    

البنك الخارجي الجزائري - 3

البنك الوطني الجزائري - 4

أمــا نســبة الودائـــع إلــى إجمــالي األصـــول 

األصـول، فمــن خــالل الجــدول والنتــائج المدونــة فیـه أنــه فــي كــل البنــوك محــل الدراسـة وفــي كــل فتــرة الدراســة كانــت 

نسبة االعتماد على الودائع في تم

%77,792یعتمد على نسبة 

ABC  حیــث یعتمــد علــى الودائــع فــي تمویــل األصــول بنســبة

  .النسبة المثالیة 50%

نســبة مصــاریف التشــغیل إلــى األصــول 

البنك مختلفة جدا بین البنوك العمومیة للدراسة والبنوك الخاصة، حیـث أنهـا فـي البنـوك العمومیـة لـم تتجـاوز 

%2في حین أنها أكبر من 

یة رأس المال في البنوك محل الدراسـة عالیـة وأكبـر مـن نسب كفا

فترة الدراسة، وهذا یدل على قدرة هذه البنوك على سداد االلتزامات والحفـاظ علـى حقـوق المـودعین، بمعنـى تظهـر 

هذه النسبة قدرة البنوك على حمایـة نفسـها، وكـذا المـودعین والمقرضـین اآلخـرین باإلضـافة إلـى ذلـك الحفـاظ علـى 

العالقة بین البنك وعمالئ

  .بنك السالم - 1

  .ABCبنك  - 2

البنك الوطني الجزائري - 3

البنك الخارجي الجزائري  - 4

BNA

BEA

SALAM

ABC
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" دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة" التطبیقياإلطار  الثانيالفصل    

  :الفصل الثانيخالصة 

لقــد تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى التعریــف بالنظــام البنكــي الجزائــري قبــل االســتقالل وبعــد االســتقالل، وعرفنــا 

كمـــا تـــم التعریـــف  1985إلـــى  1971البنـــوك الموجـــودة فـــي النظـــام البنكـــي الجزائـــري واإلصـــالحات الممتـــدة مـــن 

والبنكـین الخاصـین  BEAوالبنك الخـارجي الجزائـري  BNAبالبنكین العامین محل الدراسة البنك الوطني الجزائري 

  .وٕابراز الهیكل التنظیمي لكل بنك من البنوك محل الدراسة ABCمحل الدراسة بنك السالم وبنك 

حیــث  2019- 2015أمــا بالنســبة لعملیــة تقیــیم األداء المــالي للبنــوك محــل الدراســة فقــد تمــت خــالل الفتــرة 

 - مجمـوع القـروض  - النتیجة الصافیة  - مجموع األصول(ة للبنوك محل الدراسة قمنا بقراءة بعض البنود العمومی

وتحلیلهـــا مـــن خـــالل جـــداول مفصـــلة ) مجمـــوع حقـــوق الملكیـــة –مصـــاریف التشـــغیل  –النقدیـــة  –مجمـــوع الودائـــع 

ورسومات بیانیة لكل بند من البنـود، وبعـد قـراءة هـذه البنـود تـم تقیـیم األداء المـالي للبنـوك محـل الدراسـة باسـتخدام 

ـــة المتمثلـــة فـــي  وتحلیلهـــا خـــالل فتـــرة ) ROA – CTA – DTA – OEA  - CAR(مجموعـــة مـــن النســـب المالی

إرفاقهــا بمخططــات بیانیــة؛ وفــي األخیــر تمــت المقارنــة بــین هــذه النســب فــي البنــوك محــل الدراســة  الدراســة كمــا تــم

  .وترتیبها حسب األفضلیة
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ــا مــن معرفــة  للحكــم علــى كفــاءة وفعالیــة البنــوك التجاریــة البــد مــن تقیــیم أدائهــا المــالي فهــو الــذي یســمح لن

األداء الوضع الحقیقي داخلها وذلك لضمان السیر الحسن نحو األهداف المحددة، وللتحلیـل المـالي دور فـي تقیـیم 

المــالي للبنــوك التجاریــة حیــث یقــوم بتوجیــه األنظــار إلــى النقــاط الحساســة التــي تســتوجب الدراســة واتخــاذ القــرارات 

  .الالزمة مما یضمن لها البقاء واالستمراریة وال یتأتى ذلك إال باعتمادها على أدوات التحلیل المالي

بیقـي، فقـد اتضـح لنـا فـي الجانـب النظـري أن وبما أننا ركزنا في هذا الموضوع علـى جانـب نظـري وآخـر تط

ــه أهمیــة كبــرى ودور كبیــر یلعبــه، وذلــك ألنــه یعتمــد علــى معــاییر وأدوات ال تتســم بالعشــوائیة وٕانمــا تتســم الدقــة  ل

  .والوضوح، وهذا ما جعل من التحلیل المالي وسیلة مهمة في الجانب المالي للحكم على أداء البنوك التجاریة

 خالل ما تم عرضه في الدراسة من محاولتنا لإلجابة على اإلشكالیة خلصنا النتائج التالیة من: الدراسة نتائج:  

تقییم األداء المالي للبنوك الوضعیة المالیة للبنوك ومدى قدرتها على تحقیق أهدافها دون عملیة تعكس  - 

  .الوقوع في مخاطر السیولة أو فقدان العمالء

البنك الوطني : بعض البنود للبنوك محل الدراسة التي تتمثل في البنكین العمومیینل المالیة قراءةالمن خالل  - 

وهذا عن طریق  ABCبنك السالم وبنك : والبنكین الخاصین BEAوالبنك الخارجي الجزائري  BNAالجزائري 

لبنوك من تحلیل أفقي وعمودي لهذه البنوك خلصنا إلى معلومات مهمة تساعد في تقییم األداء المالي لهذه ا

 خالل التحلیل لكل من األصول، النتیجة الصافیة، النقدیة، الودائع والقروض، ومن خالل ذلك یمكن أن نقول

وهذا ما یؤكد " المالیةمهم قوائالعمودي واألفقي لتحلیل من خالل ال للبنوك محل الدراسةیمكن تقییم األداء المالي "

  .صحة الفرضیة األولىعلى 

مــن خــالل تقیــیم األداء المــالي للبنــوك التجاریــة محــل الدراســة عــن طریــق مجموعــة مــن النســب المالیــة المختــارة  - 

خلصــنا إلــى جملـــة مــن النتــائج التـــي توضــح االختالفـــات بــین مجمــوع البنـــوك محــل الدراســة، وكـــذلك بــین البنـــوك 

  .2019- 2015والبنوك الخاصة خالل فترة الدراسة  العمومیة

مـــن خـــالل تقیـــیم أداء البنـــك بالنســـب المالیـــة المختـــارة یمكـــن تحدیـــد نقـــاط قـــوة : BNAوطني الجزائـــري البنـــك الـــ - 

وضعف البنك، ففیما یخص نقاط القوة فأهمهـا أن البنـك یحـتفظ بمخصصـات كافیـة لمواجهـة المخـاطر كمـا یعتمـد 

االلتزامــات ویحــافظ علــى  البنــك علــى الودائــع فــي تمویــل األصــول بنســبة مقبولــة وحجــم رأس مــال قــادر علــى ســداد

حقوق المودعین، أما نقاط الضعف فأهمها وأخطرها أن أصول هذا البنك غیر قادرة علـى تحقیـق األربـاح، واحتـل 

  .المرتبة األخیرة في البنوك محل الدراسة

وة مــن خــالل تقیــیم أداء البنــك بالنســب المالیــة المختــارة یمكــن تحدیــد نقــاط قــ: BEAالبنــك الخــارجي الجزائــري  - 

وضعف هذا البنك، فیما یخص نقاط القوة فالبنك قادر على سداد االلتزامات ویحافظ على حقوق المودعین، ومـن 

  .نقاط ضعفه أنه یعتمد على الودائع بشكل كبیر في تمویل أصوله

مــن خــالل تقیــیم أداء البنــك بالنســب المالیــة المختــارة یمكــن تحدیــد نقــاط القــوة والضــعف فــي هــذا : بنــك الســالم - 

البنك، من نقـاط قـوة هـذا البنـك أنـه یسـتخدم أصـوله بشـكل جیـد فـي تولیـد أرباحـه وهـو قـادر علـى سـداد االلتزامـات 

  .یر على الودائع في تمویل أصولهوالحفاظ على حقوق المودعین، ومن نقاط ضعفه أنه یعتمد بشكل كب
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مــن خــالل تقیــیم أداء البنــك بالنســب المالیــة المختــارة یمكــن تحدیــد نقــاط القــوة والضــعف فــي هــذا : ABCبنــك  - 

البنك، فیمـا یخـص نقـاط القـوة فـإن البنـك یحتـل المرتبـة األولـى مـن بـین البنـوك محـل الدراسـة فـي اسـتخدامه الجیـد 

وهو قادر على سداد االلتزامات والحفاظ على حقوق المودعین، ومـن نقـاط ضـعفه ألصوله من أجل تولید األرباح 

  .أنه یعتمد بشكل كبیر على الودائع في تمویل أصوله

ومن خالل النتائج عن تقییم األداء المالي باستخدام النسب المالیة لكل بنك على حدا وجدنا أن الفرضیة القائلة  - 

مؤكدة " والمخاطر والكفاءة والكفایة جیدالسیولة الربحیة و من حیث  حل الدراسةمالبنوك  فيمستوى األداء المالي "

  .الفرضیة الثانیة صحیحة جزئیاجزئیا أي أن 

تظهر النسب المالیة المحسوبة أن البنوك الخاصة أفضل من البنوك العمومیة فنتائج المطلب األخیر من الفصل  - 

 البنوك العمومیة محل الدراسةتختلف مؤشرات تقییم األداء المالي في "التطبیقي تثبت ذلك ومن الفرضیة القائلة أن 

 .الفرضیة الثالثة صحیحةمؤكدة ومنه " الخاصة محل الدراسةمقارنة بالبنوك 

 مجالالهناك بعض االقتراحات التي یمكن أن نقدمها في  :مقترحات الدراسة:  

أن یهتما بتحقیق أرباح أفضل، ) والبنك الخارجي الجزائريالبنك الوطني الجزائري (البنكین العمومیین یجب على  - 

  .حیث أنهما من أهم البنوك في الجزائر ویجب أن یحققوا أرباح تناسب حجمهم الحقیقي

أن ینتبها لنسبة الودائع لدیهما إذ أن زاد األمر عن ) ABCبنك السالم، بنك (یجب على البنكین الخاصین  - 

  .القطاع البنكي في الجزائر غیر مستقر كثیراحده سوف یتضرران خصوصا أن 

 هذا األخیر ال یخلو من النقائص  إال أنال شك أنه رغم الجهد المبذول في إتمام هذا البحث،  :الدراسة آفاق

بحوث مقبلة كتمهید أن یكون جسرا یربط بین بحوث سبقت، و ، إال أنه یمكن تناول كل شيءعلى عدم القدرة بسبب 

  :ن تكون إشكالیة ألبحاث أخرى نذكر منهالمواضیع یمكنها أ

  .دور التحلیل المالي في تقییم األداء المالي لفروع دولیة متعددة لنفس البنك - 

  .دراسة مقارنة لألداء المالي بین البنوك التجاریة والبنوك اإلسالمیة في الجزائر - 

  .للبنوك التجاریةدور المؤشرات المالیة وغیر المالیة في تقییم األداء المالي  - 
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 :الملخص

إبراز مساهمة بعض أدوات التحلیل المالي في تقییم األداء المالي للبنوك في  هدفت هذه الدراسة إلى

ومن أجل ذلك تم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي، واألداة المستخدمة هي دراسة الحالة من  ،الجزائر

، البنك الخارجي الجزائري BNAالبنك الوطني الجزائري مجموعة من البنوك الجزائریة وهي خالل دراسة 

BAE ،بنك ، بنك السالمABC )االستعانة بالقوائم المالیة للبنوك للفترة من خالل  )المؤسسة العربیة المصرفیة

)2015 -2019.(  

من  للبنوك محل الدراسةیمكن تقییم األداء المالي ه دراسة إلى عدة نتائج من بینها أنوقد خلصت ال

من  محل الدراسةالبنوك  ، كما أن مستویات األداء المالي فيالمالیةمهم قوائالعمودي واألفقي لتحلیل خالل ال

النسب  إلى أنوالمخاطر والكفاءة والكفایة مختلفة ومتفاوتة من بنك إلى آخر، إضافة السیولة الربحیة و حیث 

 .الخاصة محل الدراسةالبنوك العمومیة و البنوك  بیناألداء المالي اختالف في  المالیة توضح أن هناك

  .البنوك الجزائریةالقوائم المالیة،  تقییم األداء المالي،، النسب المالیة، التحلیل المالي :الكلمات المفتاحیة

  

  

Abstract: 
This study aimed to highlight the contribution of some financial analysis tools 

in evaluating the financial performance of banks in Algeria. These are the Algerian 
National Bank BNA, The Algerian Foreign Bank BAE, The Salam Bank, and Bank 
ABC (the Arab Banking Corporation). through the use of banks' financial statements 
for the period (2015-2019). 

The study concluded several results, including that the financial performance 
of the banks under study can be evaluated through vertical and horizontal analysis of 
their financial statements, and the levels of financial performance in the banks under 
study in terms of profitability, liquidity, risks, efficiency and adequacy are different 
and vary from one bank to another, in addition to that The financial ratios show that 
there is a difference in the financial performance between the public banks and the 
private banks under study. 

Keywords: Financial analysis, financial ratios, financial performance evaluation, 
financial statements, Algerian banks. 


	للمكتبة - Copie (2).pdf
	الإهداء.pdf
	للمكتبة - Copie.pdf

