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I 

  الملخص

 البنكية القوائم املاليةاليت تعترب إحدى و وأهم بنودها، قائمة خارج امليزانية على  التعرف هذه الدراسة إىل هدفت

قد و  ؛يف اجلزائر التجارية واإلسالمية آثارها املالية على البنوك التعرف علىباإلضافة إىل  ،09وتشمل حسابات الصنف 

نك إسالمي هو بنك السالم اجلزائري وبنك جتاري بمن خالل دراسة حالة يلي حلاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي الت

قد و ؛ )2018-2014(من خالل دراسة القوائم املالية للبنكني خالل الفرتة  ABCهو املؤسسة العربية املصرفية اجلزائرية 

ذه مع وجود أثر هل، ABCانية تكون أكثر استخداما يف البنك التجاري البنود خارج امليز  أن ذه الدراسة إىلتوصلت ه

  .بنك السالم، وعلى خماطر االئتمان يف ABCيف بنك والرحبية البنود على السيولة 

  .خماطر االئتمان، الرحبية، السيولة، ABCبنك ، السالمبنك قائمة خارج امليزانية،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed at identifying an off-balance sheet and its most important items, which is 

considered one of the bank financial statements and includes class 09 accounts, in addition to 

identifying its financial effects on commercial and Islamic banks in Algeria. The study used the 

descriptive and analytical approach through a case study of an Islamic bank, the Algerian Salam 

Bank, and a commercial bank, the Algerian Arab Banking Corporation, ABC, by studying the 

financial statements of the two banks during the period (2014-2018). This study found that off-

balance sheet items are more used in Commercial Bank ABC, with an impact of these items on the 

liquidity and profitability of Bank ABC, and on credit risk in Al Salam Bank. 

Key words: off-balance sheet, Al Salam Bank, Bank ABC, profitability, liquidity, credit risk. 
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، يف القرن املاضي متثلت يف تقدم تكنولوجي هائليف اآلونة األخرية تطورات عديدة  شهد القطاع املايل

عن طريق تعزيز حرية  الشديدة بني املؤسسات املالية ونتيجة لتحرير وعوملة األسواق املالية، ومن مث ظهور املنافسة

والتطور يف جمال متويل املؤسسات والذي يهتم باملوازنة بني املخاطر  ،انتقال رؤوس األموال عرب احلدود اإلقليمية

 ومن بني هذه االبتكارات التمويل من خارج امليزانية الذي يعد منية جديدة مت استحداث ابتكارات مالوالعوائد 

أهم لكنها تطورت لتصبح  يف بداية األمر هو تغطية املخاطراليت كان هدفها األساس طرق التمويل احلديثة، 

  .األدوات االستثمارية اليت تستند إىل مفهوم اهلندسة املالية جوهرها األدوات املالية املشتقة

على نطاق واسع  أو ما يطلق عليها باملشتقات املالية بالتعامل ببنود خارج امليزانية�تم  أصبحت البنوكف

بسبب عدم وجود أو ضعف يف الضوابط الدولية اخلاصة باستخدامها، حيث حظيت باستجابة واسعة من قبل 

باستخدامها إلدارة خماطر تقلب أسعار الفائدة واالستفادة من فرص التحركات السعرية ) البنوك(ملؤسسات املالية ا

ها وأن التطبيقات اخلاطئة هلا قد أدت إىل إفالس العديد من املؤسسات املالية وهذا راجع إىل نوعية لزيادة أرباح

املعلومات احملاسبية املقدمة ومدى صدقها ونزاهتها وتطابقها مع احلقيقة، وأيضا وجود آليات قادرة على ضبط 

  .يات الغش والتالعبومراقبة صحة هذه املعلومات لتفادي الوقوع يف املخاطر البنكية وعمل

ا من نظاما حماسبيا جديدا مستمداعتمدت اجلزائر  ذا التطور احلاصل يف القطاع املصريفمتاشيا مع ه

تدعى قائمة بنكية أدرج هذه املشتقات يف قائمة مالية  الذي النظام احملاسيب املايل يدعى املعايري احملاسبية الدولية

حيث يتوجب إعداد هذه القائمة على أسس تتفق  ،اليت تعترب من خمرجات النظام احملاسيب يف البنك خارج امليزانية

ذات التأثري النسيب اهلام إذ أن أي تضليل يف املعلومات املقدمة من شأنه أن يفقدها  مع متطلبات اإلفصاح

  .مصداقيتها وأمهيتها

  :اإلشكالية يف السؤال الرئيسي التايلت ر متحو  وانطالقا مما سبق :إشكالية الدراسة 

  ؟الجزائرية لبنوكل لبنود قائمة خارج الميزانية ما هي اآلثار المالية

  :مت طرح األسئلة الفرعية التاليةمن أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول إىل فهم واضح هلا، 

 قائمة خارج امليزانية يف البنوك ؟ بنودكيف تتم املعاجلة احملاسبية ل - 

  ؟اجلزائرية اإلسالميةالبنوك و اجلزائرية البنوك التجارية بني  يف بنود قائمة خارج امليزانيةاختالف هناك هل  - 

  ؟اجلزائري ABCوبنك اجلزائري  إجيايب لبنود خارج امليزانية على السيولة البنكية يف بنك السالمأثر يوجد هل  - 

  ؟اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  البنكية يف بنك السالمالرحبية إجيايب لبنود خارج امليزانية على أثر يوجد هل  - 

  ؟ريئاجلزا ABCاجلزائري وبنك  يف بنك السالم املخاطر االئتمانيةإجيايب لبنود خارج امليزانية على أثر يوجد هل  - 



 مـقـدمـة عــــــــــــــــامة

 
 ب 

لإلجابة عن األسئلة املطروحة السابقة ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث متت صياغة  :فرضيات الدراسة 

  : الفرضيات التالية

  .إيجابية على البنوك الجزائرية آثار مالية لبنود قائمة خارج الميزانية

حماسيب خاص يتماشى ومبادئ النظام  نظامقائمة خارج امليزانية يف البنوك وفق  بنودتتم املعاجلة احملاسبية ل - 

  .احملاسيب املايل

  .اجلزائرية اإلسالميةالبنوك و اجلزائرية بني البنوك التجارية يف بنود قائمة خارج امليزانية اختالف  يوجد - 

  .اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  إجيايب لبنود خارج امليزانية على السيولة البنكية يف بنك السالمأثر يوجد  - 

  .اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  البنكية يف بنك السالمالرحبية إجيايب لبنود خارج امليزانية على أثر يوجد  - 

  .ريئاجلزا ABCاجلزائري وبنك  يف بنك السالم املخاطر االئتمانيةإجيايب لبنود خارج امليزانية على أثر يوجد  - 

 :تتجسد أمهية الدراسة يف :أهمية الدراسة 

  أثريا�ا على أنشطتها؛وت البنوكأمهية أو دور األدوات املالية املشتقة ومنها الضمانات يف عمليات  - 

إعداد قائمة مالية بنكية تليب حاجيات املستخدمني وتساعد يف اختاذ القرارات كما ميكن على كيفية التعرف  - 

  .املؤشرات املالية للبنوكباإلضافة إىل تأثريها على  االعتماد عليها يف تقييم أداء البنك

 :�دف هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة 

 ؛التعرف على بنود قائمة خارج امليزانية وكيفية معاجلتها حماسبيا - 

 ؛توضيح اآلثار املالية لبنود قائمة خارج امليزانية على البنوك - 

 .يةكناسبة الباحملاكتساب معارف جديدة يف ما خيص جمال  - 

، املوضوع ملعاجلة كأداةالتحليلي   مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي :الدراسةوأدوات منهج  

ومت استخدامه يف اجلانب امليزانية، خارج قائمة من أجل وصف بنود النسبة للجانب النظري مت استخدامه ف

 .التطبيقي من أجل تتبع تطور بنود قائمة خارج امليزانية وبعض البنود األخرى

اجلانب النظري مت االعتماد على املسح املكتيب من كتب على مستوى أما فيما خيص األدوات املستخدمة ف    

دراسة القوائم املالية  مت االعتماد على أداة دراسة احلالة من خالل وأطروحات أما على مستوى اجلانب التطبيقي

  .ك حمل الدراسةو السنوية للبن

 :حدود الدراسة كانت كالتايل :حدود الدراسة 
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املؤسسة العربية  ABCوبنك  والذي يعد بنك إسالمي، اجلزائر –مت اختيار بنك السالم  :الحدود المكانية - 

 ؛للدراسة كعينةاجلزائرية الذي يعد بنك جتاري  املصرفية 

مت اعتماد الفرتة الزمنية  الفرعية األسئلةمن أجل معاجلة اإلشكالية املطروحة واإلجابة عن  :الحدود الزمانية - 

 ABCبنك و  اجلزائر –مليزانية يف بنك السالم خارج اقائمة املقدرة بسبع سنوات، وذلك من خالل دراسة 

)2014 -2018.(  

  :ترجع أسباب اختيار املوضوع إىل: أسباب اختيار الموضوع 

 :ألسباب الذاتيةا - 

 ؛)حماسبة وجباية معمقة(بالتخصص االهتمام الشخصي باملوضوع نظرا الرتباطه  - 

 تعزيز املعارف الشخصية يف ميدان احملاسبة البنكية؛ - 

 .حداثة املوضوع - 

  :األسباب الموضوعية - 

 ؛اجلامعيةسامهة يف تنويع الدراسات احلديثة مبكتبتنا امل - 

 .اليت لدى الكثريين الغموض حول هذه القائمة املالية البنكية SCFالتعريف بقائمة خارج امليزانية حسب  - 

 :ن الصعوبات اليت متت مواجهتها يف إعداد هذه الدراسة يفكمت: صعوبات الدراسة 

 ة املراجع يف ما يتعلق باملوضوع؛قلغلق املكتبات أدى إىل  - 

بعد أن   والرتبص بسبب احلجر الصحي والتباعد االجتماعي  اجلانب التطبيقيإىل تغيري دتأ 19- جائحة كوفيد - 

  .ى مستوى عينة من البنوك التجاريةإجراؤه عل ان خمططاك

مت  إلملام مبوضوع الدراسةلعلى أساس ما مت ذكره من قبل ولإلجابة على اإلشكالية و  :تقسيمات الدراسة 

  :ا يليمإىل مقدمة وخامتة عامتني كضافة فصلني، كل فصل له متهيد وخالصة، باإل إىل تقسيم الدراسة

، املبحث األول مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث عناصر قائمة خارج امليزانيةل النظري اإلطار تضمن :الفصل األول - 

 املطلب الثاينو  ،للنظام احملاسيب البنكي يف املطلب األول ملاهية قائمة خارج امليزانية مت التطرق فيه مت ختصيصه

، تعريفها، خماطرها قائمة خارج امليزانية، أما املطلب الثالث مت التطرق فيه إىل املالية البنكيةقوائم فخصص لل

ين بعنوان املعاجلة احملاسبية لبعض عناصر قائمة خارج امليزانية، فاملطلب األول تضمن املبحث الثاوبنودها، و 

 ،طلب الثاين فتضمن االعتمادات املستنديةامل، و خطابات الضمان، مفهومها، أنواعها وكذلك املعاجلة احملاسبية



 مـقـدمـة عــــــــــــــــامة

 
 د 

هلا، أما املبحث الثالث فقد احتوى على الدراسات السابقة باللغة العربية  املعاجلة احملاسبيةمفهومها، أنواعها و 

  .واألجنبية وأوجه التشابه واالختالف بني هاته الدراسات

، اجلزائريABC  املؤسسة العربية املصرفيةوبنك  اجلزائر –ك السالم ندراسة حالة لبويتمثل يف  :الفصل الثاني - 

 اجلزائر –السالم بنك نبذة تعريفية على كل من املبحث األول تضمن تقدمي فقد احتوى على ثالث مباحث،

فيه إىل دراسة بنود قائمة خارج  تطرق، ويف املبحث الثاين مت الاجلزائريABC  املؤسسة العربية املصرفيةوبنك 

لقيام بدراسة أثر بنود خارج لخصص ، أما يف املبحث الثالث )2018- 2014( خالل الفرتة البنكني ىيف كل امليزانية

 خالل الفرتة اجلزائريABC املؤسسة العربية املصرفيةاجلزائر وبنك  –امليزانية على املؤشرات املالية لبنك السالم 

)2014 -2018(.  

  

 

  

 



  

  :الفصل��ول 
�طار�النظري�لقائمة�

 خارج�امل��انية
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  :تمهيد  

األخرى، لكن أساسها احملاسيب يبقى  إن النظام احملاسيب يف القطاع البنكي خيتلف عن غريه من األنظمة احملاسبية

خمتلف التقارير والقوائم فهم والتعرف على بالضرورة نفسه، إال أن فهم طبيعة النظام احملاسيب للقطاع البنكي يتطلب 

حيث تعترب قائمة خارج امليزانية الوثيقة الثانية ذات األمهية البالغة بعد إعداد امليزانية يف البنك التجاري، ملا تشتمل ؛ املالية

اسبية لبعض من ، هلذا سنتعرف على هذه القائمة وعناصرها واملعاجلة احملعليه من التزامات ذات العالقة بامليزانية

  .عناصرها

  :من خالل ثالث مباحث معنونة كالتايل يف هذا الفصل مت التطرق إىل الدراسة النظرية لقائمة خارج امليزانية،

  ؛ماهية قائمة خارج امليزانية :ولالمبحث األ

  ؛املعاجلة احملاسبية لبعض حسابات خارج امليزانية :المبحث الثاني

  .السابقةالدراسات  :المبحث الثالث
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  ماهية قائمة خارج الميزانية: لمبحث األولا

، حيث 09تشمل بنود أو حسابات الصنف يت ال تعترب قائمة خارج امليزانية من بني إحدى القوائم املالية البنكية

  .نواة املوضوع امليزانية اليت تعتربارج سنتعرف على النظام احملاسيب يف البنوك مث القوائم املالية البنكية وأخريا قائمة خ

  النظام المحاسبي البنكي ماهية: المطلب األول

أسها البنك فعند قيامها فاملؤسسات املالية وعلى ر ، أحد األنظمة احملاسبية اخلاصة النظام احملاسيب البنكييعد 

وكفيل بإثبات القيود املتعلقة �ذه كون سليم البد أن تتم وفق نظام حماسيب خاص �ا يواملايل  بنشاطها االقتصادي

  .العمليات البنكية وتصنيف احلسابات وتبويبها

  :فهوم جيب األخذ بعني االعتبار تعريف احملاسبة البنكيةقبل أن نتطرق إىل امل: النظام المحاسبي البنكي مفهوم -01

تقنية جلمع، تسجيل وعرض العمليات اليومية يف دفاتر، بغرض " على أ�ا  تعرف: ف المحاسبة البنكيةيتعر  -01 -01

تفسري حمتوى عناصر امليزانية وجدول النتائج من أجل تسهيل عملية فهمها، السيما أعوان البنك واملستخدمني من خالل 

  1".رقمي تسمح بعمل صلة جيدة بني األنشطة واملعطيات احملاسبية توضيحها يف جدول

جمموعة من العناصر اليت ترتبط يف ما بينها بسلسلة من العالقات �دف أداء وظيفة حمددة " هو: تعريف النظام - 01-02

  2 ."أو جمموعة من الوظائف

أحد أهم املقومات األساسية لنظام يعترب نظام املعلومات احملاسبية السليم : نظام المعلومات المحاسبي البنكي - 01-03

م املعلومات احملاسبية الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانونا وتستجيب إىل وضعية الرقابة الداخلية، فنظا

وطبيعة نشاط املؤسسة، وضمن منط املعاجلة اآللية املتحكم فيها، ويعتمد على جمموعة متكاملة من الدفاتر والسجالت 

  3.ة بأقل جهد ممكن وبأكثر دقة ممكنةاحملاسبية ودليل للحسابات يراعى يف تصميمه تسيري إعداد القوائم املالي

جمموعة من املستندات اليت تعد املصدر الرئيسي للبيانات  :حيث يعرف النظام احملاسيب يف البنوك التجارية بأنه

يب حدوثها، مث تبويبها يف وفقا لرتتوالسجالت اليت تستخدم لتسجيل هذه البيانات، تسجيالت تارخيية  احملاسبية،

  4.من حيث طبيعتها وآثارها املالية جمموعات متجانسة

                                                           
 ،جامعة منتوريبنوك وتأمينات، : ، ختصصقسم العلوم االقتصادية ماجستري،رسالة ، استعمال المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابةفعالية توفيق زرمان، 1

  .11، ص2007-2006 ،قسنطينة، اجلزائر

2
أم -ي جامعة العريب بن مهيدمالية وبنوك، :، ختصصماسرت، قسم العلوم االقتصادية ، مذكرالمحاسبة البنكية كأداة رقابة في البنوك التجارية عبلة خيف، 

   .61ص ،2013-2012 ،البواقي، اجلزائر

 .61املرجع نفسه، ص 3
دراسات :،ختصص، مذكرة ماسرت، قسم علوم التسيريفي ظل النظام المحاسبي الماليتقييم الممارسات المحاسبية في البنوك التجارية ، سليماين العيد 4

  .14ص ،2017-2016اجلزائر،، ورقلة-قاصدي مرباح جامعة حماسبية وجبائية معمقة، 
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إن النظام احملاسيب خيتلف من منشأة إىل أخرى حبسب حجم وطبيعة عمليات املنشأة والبيانات اليت تتطلبها 

  1.اإلدارة واألجهزة اخلارجية لإلشراف والرقابة وتقييم األداء باإلضافة إىل الدفاتر املستخدمة وطريقة اإلثبات املتبعة

 والقواعد واخلطط عبارة عن جمموعة من اإلجراءاتأن النظام احملاسيب البنكي  التعريفات نستنتج خالل هذهومن 

، وأن هذا النظام نشاطها االقتصادي واملايل تأديةاليت من خالهلا تتم املعاجلة للعمليات اليت تقوم �ا البنوك أثناء  الرقابية

  .را ملا تتميز به العمليات البنكية من سرعة وتنوع وتعدد يف املهاماحملاسيب يتسم بدرجة عالية من الوضوح واملرونة نظ

: عموما يتكون نظام املعلومات احملاسبية من ثالث عناصر رئيسية تتمثل يف: النظام المحاسبي البنكيمكونات  -02

حدوث االحنرافات  املدخالت، املعاجلة احملاسبية للمعلومات واملخرجات، وتلعب الرقابة دور املنظم واملعدل، ومتنع

  2:كل من مراحل النظام احملاسيب  ء يفواألخطا

العمليات البنكية أثناء للمعلومات احملاسبية أمهية بالغة بالنسبة للبنك، وتظهر املعلومة عند حدوث : المدخالت - 02-01

املتبع ملراقبتها ومعاجلتها وفق القيام بالنشاط، ويتم مجع املعلومات لدى مصلحة املالية واحملاسبة وفقا للهيكل التنظيمي 

النظام احملاسيب املطبق �دف إعداد القوائم املالية اخلتامية اليت تعكس املركز املايل للبنك خالل الدورة املالية، حبيث يتم 

 .إدخال املعطيات احملاسبية واملعطيات اخلاصة بالنشاط البنكي انطالقا من احمليط

وبصفة  قبل أن تكون صاحلة لالستعمال بعدة خطواتمتر املعلومة احملاسبية : لوماتالمعالجة المحاسبية للمع - 02-02

  :عامة تتمثل هذه اخلطوات يف

  ؛اليوميةالتقييد احملاسيب للمعلومات بناءا على املستندات والوثائق القانونية يف دفرت  - 

  ؛األستاذبكل عنصر من عناصر األصول أو احلسابات املناسبة هلا يف دفرت  ترحيل املبالغ املتعلقة - 

  ؛اية الدورة ملراقبة صحة القيودإعداد ميزان املراجعة يف � - 

  .إعداد القوائم اخلتامية واجلداول امللحقة - 

كمدخالت وإىل دقيقة وصحيحة   معلومات حيتاج النظام احملاسيب إىل :نظام المعلومات المحاسبي مخرجات - 02-03

أدوات ووسائل حديثة ومتطورة كأجهزة احلاسوب لذلك �دف إىل تقدمي نتائج سليمة تتمثل يف التقارير واجلداول امللحقة 

  . هلا ألغراض الرقابة واالستعماالت الداخلية، كذلك إعداد كشوف احلركة اخلاصة مبعامالت البنك املتكررة

وآخر وفقا للتشريعات اجلزائر يف النظام احملاسيب البنكي  تطور: ية في الجزائرالتشريعات الخاصة بالمحاسبة البنك -03

  :هذه التشريعات هي تلك التشريعات املصاحبة للتغري من تطبيق املخطط احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل

                                                           

.152ص ،2011األردن، عمان، ، الطبعة األوىل، دار الراية للنشر، العامة والخاصةمحاسبة المنشآت زاهرة سواد،  
1
 

   .30، صمرجع سبق ذكره توفيق زرمان، 2
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  آخر التشريعات الخاصة بالمحاسبة البنكية في الجزائر: 01رقم الجدول 

  المصدر  الموضوع  القانوني النص

املؤرخ يف  11-03األمر 

26/08/2003   

  www.bank-of-algeria.dz/بنك اجلزائر   املتعلق بالنقد والقرض 

املؤرخ يف  11- 07 القانون

25/11/2007  

يف  الصادرة، 74العدد اجلريدة الرمسية   .املتضمن النظام احملاسيب املايل

25/11/2007.  

القرار املؤرخ يف 

26/07/2008  

حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية 

  .وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها

 لصادرة، ا19اجلريدة الرمسية العدد 

25/03/2009.  

املؤرخ  04-09النظام رقم 

  23/07/2009يف 

يتضمن خمطط احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية 

  .واملؤسسات املاليةاملطبقة على البنوك 

: ، الصادر يف76اجلريدة الرمسية العدد 

29/12/2009.  

املؤرخ  05-09النظام رقم 

  18/10/2009يف 

يتضمن إعداد الكشوف املالية للبنوك واملؤسسات املالية 

  .ونشرها

: ، الصادر يف76اجلريدة الرمسية العدد 

29/12/2009.  

  من إعداد الطالبة :المصدر

  القوائم المالية البنكية :الثانيالمطلب 

إن فهم طبيعة أنشطة البنوك يؤدي بنا إىل فهم النظام احملاسيب البنكي وحتديد خمرجاته واليت تتمثل يف القوائم املالية 

  .إعداد ونشر الكشوف املالية للبنوك واملؤسسات املاليةحيث يقوم النظام احملاسيب املايل بتحديد  ،البنكية

تقارير مالية حماسبية عامة تعد وفقا للمفاهيم والفروض واملبادئ " :تعرف القوائم املالية بأ�ا: تعريف القوائم المالية -01

احملاسبية املتعارف عليها وحتتوي على بيانات ومعلومات مستمدة من السجالت والدفاتر باملؤسسة و�دف أساسا إىل 

  ." جناح أو إخفاق إدارة املؤسسة يف حتقيق أهدافها إعالم األطراف اخلارجية والداخلية عن مدى

حيث أ�ا متثل جمموعة من البيانات املالية األساسية اليت تصدرها املؤسسة مبوجب جمموعة من اإلجراءات 

  1.ى أساس منطقي بصورة منسقةواملفاهيم واملبادئ احملاسبية، وعل

املنتج النهائي للنظام احملاسيب املايل حيث تعترب األداة الرئيسية اليت  املاليةتعترب القوائم : أنواع القوائم المالية البنكية -02

  .متكن الكيانات من إيصال املعلومات الضرورية واملالئمة لألطراف املعنية اليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات الرشيدة

ضمن إعداد املت 2009أكتوبر  18املوافق لـ  1430 شوال عام 09املؤرخ يف  05-09 حبيث جاء النظام رقم

ومبقتضى هذا ؛ د الكشوف املالية اخلاصة �اواملؤسسات املالية ونشرها �دف حتديد شروط إعدا الكشوف املالية للبنوك

                                                           
جامعة مالية وجباية، : ختصص ماسرت، قسم العلوم االقتصادية، ، مذكرةالبنكيةأثر تطبيق النظام المحاسبي على عرض القوائم المالية روميطة عبد احلليم،  1

  .54ص،2015-2014 املسيلة، اجلزائر، –حممد بوضياف 
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النظام جيب على املؤسسات اخلاضعة االلتزام بنشر مخس كشوف مالية باإلضافة إىل ملحق يتضمن القواعد والطرق 

  1:كما يلي  احملاسبية املعتمدة وهي

وهي عبارة عن الكشف اإلمجايل ملا للكيان يف قائمة األصول وما عليه يف قائمة اخلصوم، فهي بصفة : الميزانية - 02-01

  .جانب األصول وجانب اخلصوم: جانبني وتتكون قائمة امليزانية من، الية للبنك يف فرتة زمنية معينةعامة تعرب عن احلالة امل

  لجانب األصو  الميزانيةنموذج : 02رقم الجدول  

  األصول المالحظة السنة ن 1- السنة ن

  .مركز الصكوك الربيدية اخلزينة العمومية، البنك املركزي، الصندوق،   

  أصول مالية مملوكة بغرض التعامل

  أصول مالية جاهزة للبيع

  سلفيات وحقوق على اهليئات املالية

  سلفيات وحقوق على الزبائن

  حىت االستحقاقأصول مالية مملوكة 

  أصول –ضرائب اجلارية ال

  أصول –الضرائب املؤجلة 

  أصول أخري

  حسابات التسوية

  املسامهات يف الفروع، املؤسسات املشرتكة أو الكيانات املشرتكة

  العقارات املوظفة

  األصول الثابتة املادية

  األصول الثابتة غري املادية

  احليازةفارق 

 مجموع األصول

1 

2 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15 

، المالية ونشرها المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات ،2009 أكتوبر 18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال :المصدر

  .18 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 

  

  

                                                           
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية 2009أكتوبر18، املؤرخالمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية، 05-09القانون رقم  1

  .17، ص76العدد 2009ديسمرب  29الدميقراطية الشعبية،الصادرة بتاريخ 
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  الخصومنموذج الميزانية جانب : 03رقم الجدول 

  الخصوم المالحظة السنة ن 1- السنة ن

  البنك املركزي   

  ديون اجتاه اهليئات املالية

  ديون اجتاه الزبائن

  ديون ممثلة بورقة مالية

  أصول –الضرائب اجلارية 

  خصوم –الضرائب املؤجلة 

  خصوم أخرى

  حسابات التسوية

  مؤونات لتغطية املخاطر واألعباء

  إعانات أخرى لالستثمار –إعانات التجهيز 

  أموال لتغطية املخاطر املصرفية العامة

  ديون تابعة 

  رأس املال

  عالوات مرتبطة برأس املال

  احتياطات

  فارق التقييم

  فارق إعادة التقييم

  )-( +/ترحيل من جديد

  نتيجة السنة املالية

 مجموع الخصوم

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

 

، المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، 2009أكتوبر  18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال: المصدر

  .19 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 

هو عبارة عن الكشف املايل لألعباء واإليرادات اخلاصة بالكيان خالل السنة املالية،  :النتائججدول حساب  - 02-02

حيث ميثل الفرق بني األعباء واإليرادات نتيجة الدورة امللية وبالتايل يفسر جدول حسابات النتائج كافة األنشطة اليت 

والشكل التايل يوضح منوذج جدول حساب ، واألعباء يتكون من اإليرادات، ا املؤسسة خالل فرتة زمنية معينةقامت �

  :النتائج
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  نموذج جدول حساب النتائج: 04 رقم الجدول

  البيان المالحظة السنة ن 1- السنة ن

  .فوائد ونواتج مماثلة+    

  .فوائد وأعباء مماثلة -

  ).نواتج ( عموالت + 

  ).أعباء ( عموالت  -

  .أو خسائر صافية على األصول املالية اململوكة لغرض املعاملة أرباح -+/

  .أرباح أو خسائر صافية على األصول املالية متاحة للبيع -+/

  .نواتج النشاطات األخرى+ 

  .أعباء النشاطات األخرى -

  الناتج البنكي الصافي

  .أعباء استغالل عامة -

وخسائر القيمة على األصول الثابتة املادية  خمصصات االهتالكات واملؤونات -

  .وغري املادية

  الناتج المحلي اإلجمالي لالستغالل

   .وخسائر القيمة واملستحقات غري القابلة لالسرتداد، خمصصات املؤونات -

وخسائر القيمة واسرتداد على احلسابات الدائنة ، اسرتجاعات املؤونات+ 

  .املهتلكة

   ناتج االستغالل  

  .باح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرىأر -+/

  ).نواتج ( العناصر غري العادية+ 

  ).أعباء ( العناصر غري العادية  -

  ناتج قبل الضريبة

  .ضرائب على النتائج وما مياثلها

 الناتج الصافي للسنة المالية

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

  

12  

13  

14  

  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21 

، المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، 2009أكتوبر  18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال: المصدر

  .24 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 



 اإلطار النظري لقائمة خارج الميزانية --------- ---------------------- :الفصل األول

 
13 

هو كشف يعطي مستخدمي البيانات املالية أساسا لتقييم مدى قدرة الكيان على  :جدول تدفقات الخزينة - 02-03

، قائمة بطريقة مباشرة وغري مباشرةتوليد السيولة ويظهر معلومات حول استخدام هذه السيولة وميكن إعداد هذه ال

التدفقات من األنشطة يتكون من صايف التدفقات من األنشطة التشغيلية، صايف التدفقات من األنشطة التمويلية، صايف 

  .االستثمارية

  )الطريقة غير المباشرة(نموذج تدفقات الخزينة : 05رقم الجدول 

  البيان المالحظة  السنة ن 1- السنة ن

 1 ناتج قبل الضريبة   

  .خمصصات صافية لالهتالكات على األصول الثابتة املادية وغري املادية -+/   

  .خمصصات صافية خلسائر القيمة على فوارق احليازة واألصول الثابتة األخرى -+/

  .خمصصات صافية للمؤونات وخلسائر القيمة األخرى -+/

  .ربح صايف من أنشطة االستثمار/ خسارة صافية -+/

  .أنشطة التمويلأعباء من /نواتج -+/

 .حركات أخرى -+/ 

2  

3  

4  

5  

6  

7 

إجمالي العناصر غير النقدية التي تدرج ضمن الناتج الصافي قبل الضريبة    

 .) 7إلى  2إجمالي العناصر ( والتصحيحات األخرى 

8 

  .التدفقات املالية املرتبطة بالعمليات مع اهليئات املالية -+/   

  .بالعمليات مع الزبائن التدفقات املالية املرتبطة -+/

  .التدفقات املالية املرتبطة بالعمليات املؤثرة يف اخلصوم واألصول املالية -+/

  .التدفقات املالية املرتبطة بالعمليات املؤثرة يف األصول واخلصوم غري املالية -+/

 .الضرائب املدفوعة -

9 

( صافي األصول والخصوم المتأتية من األنشطة العملياتية ) ارتفاع ( انخفاض    

  ). 13إلى 9إجمالي العناصر من

 

إجمالي ( إجمالي التدفقات الصافية لألموال الناجمة من النشاط العملياتي    

 )أ) (14و1، 8العنصرين

 

  .املسامهاتالتدفقات املالية املرتبطة باألصول املالية، مبا فيها  -+/   

  التدفقات املالية املرتبطة بالعقارات املوظفة -+/

  .التدفقات املالية املرتبطة باألصول الثابتة املادية وغري املادية -+/
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  إجمالي التدفقات الصافية لألموال المرتبطة بأنشطة االستثمار   

  ).ب)( 18إلى   16إجمالي العناصر ( 

 

  املتأتية أو املوجهة للمسامهنيالتدفقات املالية  -+/   

  التدفقات الصافية األخرى لألموال املتأتية من أنشطة التمويل  -+/

 

إجمالي ( التدفقات الصافية األخرى لألموال المرتبطة بعمليات التمويل - +/   

  ).ج) (21و20العنصرين

 

  ).د + ج + ب + أ( تأثير تغير في سعر الصرف على أموال الخزينة ومعدالتها   

  )أ(التدفقات الصافية لألموال النامجة عن النشاط العمليايت 

  )ب(التدفقات الصافية املرتبطة بأنشطة االستثمار 

  )ج(التدفقات الصافية املرتبطة بعمليات التمويل 

  )د(تأثري التغري يف سعر الصرف على أموال اخلزينة ومعدال�ا 

 

   ). 27و 26إجمالي العنصرين  (أموال الخزينة ومعدالتها منذ االفتتاح    

  ).أصل وخصم(ح ج ب صندوق، بنك مركزي،    

  .اقرتاضات عند االطالع لدى املؤسسات املالية/ وقروض )أصل وخصم(حسابات 

26  

27 

 28  ) 30و 29إجمالي العنصرين (  أموال الخزينة عند اإلقفال   

  ).أصل وخصم(ح ج ب صندوق، بنك مركزي،    

  .اقرتاضات عند االطالع لدى املؤسسات املالية/ وقروض )أصل وخصم(حسابات 

29  

30 

  31  صافي تغير الخزينة   

، المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، 2009أكتوبر  18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال: المصدر

  .29- 27 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 

يشكل بيان تغيري األموال اخلاصة حتليال للحركات اليت أثرت يف كل عنصر من  :جدول تغير األموال الخاصة - 02-04

واملعلومات الدنيا املطلوب تقدميها يف هذا ؛ للكيان خالل السنة املاليةخلاصة العناصر اليت تتألف منها رؤوس األموال ا

  :البيان ختص احلركات املتصلة مبا يأيت

  ؛النتيجة الصافية املالية - 

  ؛جلة تأثريها مباشر كرؤوس األموالتغريات الطرق احملاسبية وتصحيحات األخطاء املس - 
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  ؛رؤوس األموال اخلاصة ضمن إطار تصحيح أخطاء هامةاملنتجات واألعباء األخرى املسجلة مباشرة يف  - 

  ؛...)االرتفاع، االخنفاض، التسديد( عمليات الرمسلة  - 

  .توزيع النتيجة والتخصيصات املقررة خالل السنة املالية - 

  نموذج جدول تغير األموال الخاصة: 06 رقمالجدول 

  

  

رأس مال   مالحظة

  الشركة

عالوة 

  اإلصدار

فارق 

  التقييم

إعادة فارق 

  التقييم

االحتياطات 

  والنتائج

              2-ديسمرب ن  31الرصيد يف 

  أثر تغريات الطرق احملاسبية

  تصحيح األخطاء 

            

              2- ديسمبر ن  31الرصيد المصحح في 

  تغري فوارق إعادة تقييم األصول الثابتة

  عتغري القيمة احلقيقية لألصول املالية املتاحة للبي

  التحويلتغري فوارق 

  احلصص املدفوعة

  عمليات الرمسلة

  1 –صايف نتيجة السنة ملالية ن 

            

              1- ديسمبر ن  31الرصيد في 

  أثر تغريات الطرق احملاسبية

  تصحيح األخطاء اهلامة

            

              1- ديسمبر ن  31الرصيد المصحح في 

  تغري فوارق إعادة تقييم األصول الثابتة

  احلقيقية لألصول املالية املتاحة للبيعتغري القيمة 

  تغري فوارق التحويل

  احلصص املدفوعة

  عمليات الرمسلة

  1 –صايف نتيجة السنة ملالية ن 

            

              ديسمبر ن  31الرصيد المصحح في 

، والمؤسسات المالية ونشرهاالمتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك ، 2009أكتوبر  18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال: المصدر

  .31 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 
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ت، وذلك خالفا هي قائمة خمصصة لعرض االلتزامات البنكية وهذا نظر ألمهية هذه االلتزاما :ج الميزانيةخار  - 02-05

تشري إىل التزاما�ا يف مالحق قوائمها املالية وتصنف االلتزامات أوال حسب نوعها ممنوحة اليت قتصادية للمؤسسات اال

  .التزام بالضمان والتزام على السندات )العملة الوطنية أو بعمالت أجنبية(ومستلمة، مث حسب طبيعتها التزام بالتمويل 

ات ذات أمهية تفيد يف فهم العمليات يتضمن ملحق الكشوف املالية معلومات سردية ومالحظ :المالحق - 02-06

  .الواردة يف الكشوف البنكية

  ماهية قائمة خارج الميزانية: المطلب الثالث

  :مفهوم قائمة خارج الميزانية -01

إن التوقعات املستقبلية كانت السبب بظهور عدد من األدوات االستثمارية اجلديدة املتداولة، إذ نشأت جمموعة   

 املشتقةمن األساليب املبتكرة واليت نتج عنها أحد صور أهم ابتكارات أنشطة اهلندسة املالية واليت تسمى باألدوات املالية 

Off-Balance sheet  تتعلق بفقرات خارج امليزانية وحتدد  حيث عرفت على أ�ا عقود مالية اخلارجيأو أدوات التمويل

  1.قيمنها بقيمة أو أكثر من املوجودات أو املؤشرات األساسية املرتبطة �ا، املتمثلة باالستثمارات من خارج امليزانية

حمتملة تولد دخال للبنوك التجارية، تتضمن التزامات أو عقود العمومية خارج امليزانية بنود إىل أن ويشري التعريف   

يتم تسجيل البنود احملتملة يف مطلوبات مبوجب اإلجراء التقليدي، وإمنا  ولكن ال يتم تسجيلها عادة كموجودات أو

   2.حسابات البنك لاللتزامات العرضية أو اخلدمات املصرفية اليت ال أصول هلا

التزامات حمتملة تواجهها البنوك يف سياق عمليا�ا عندما تعمل   وتعترب بنود خارج امليزانية العمومية يف األساس  

أن الغرض من بنود خارج امليزانية العمومية هو توليد نوع من  2013كوكيل لعمالئها، حيث قال براندو ومارتينز يف 

  3.الدخل للبنوك أثناء نقل املخاطر املرتبطة والطارئة اليت تقع حتت خارج سيطرة البنك املصدر

وهي  ،عكس املؤسسات االقتصاديةة مالية بنكية تنفرد �ا البنوك أن قائمة خارج امليزانية قائمعلى هذا جند  بناءا  

هلا هذه فاملشرع اجلزائري خصص  لذلك ،تعد عمليات خاصة بالبنوك فقطتشمل التعهدات والضمانات البنكية واليت 

  .اجه يف امليزانيةالقائمة باعتبار هذا النوع من العمليات ال ميكن إدر 

  :أو ما يطلق عليها باألدوات املالية بـــــــ) املشتقات(تتميز بنود خارج امليزانية  :مخاطرها -02

                                                           
، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، وأهمية المحاسبة عنها) الضمانات(أثر البنود خارج الميزانية دي، علي حسني ها، إبراهيم عبد موسى السعربي 1

  .210، ص2013 ، جامعة الكوفة، العراق،3، العدد14ا�لد
2 Saibal Gosh and D M Nachane, Off  Balance sheet activities in banking theory India experience, Munich Personal 

Repec Archive, 2002, P  03  
3 Achugamonu and authors, Risk and profitability considérations in off-Balance sheet Engagements:A 
comparative Analysis of deposit Money Banks in Nigeria, proceedings of the international Business information 
management Association conference,9-10November 2016,Spain, covenant university ota ogun state, Nigeria,p04. 
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من حجم األموال املستثمرة، كذلك قد حتقق  100% أن هذه األدوات تتميز بإمكانية حتقيق أرباح عالية تصل إىل  - 

  ؛يعين متيزها باملخاطر املرتفعة خسائر كبرية ميكن أن تؤدي إىل اإلفالس وهذا

من قبل البنوك واملؤسسات املالية األخرى وغريهم من املتعاملني قد يرتتب ) املشتقات(إن استخدام بنود خارج امليزانية  - 

عليه خسائر مالية عالية مما يؤدي إىل عرقلة مسرية هذه املؤسسات جزئيا أو كليا، وهذه البنود هي اليت زادت من قلق 

  .تصطحبهااء البنوك بدرجة كبرية نتيجة للمخاطر اليت مدر 

من  ، حيث تعتربتقات املاليةاملخاطر اليت تتعرض هلا املش 32رقم  املعايريكما تناولت معايري احملاسبة الدولية يف   

  1:ر بناءا على هذا املعيار كما يلياألدوات االستثمارية اهلامة يف القطاع املصريف ولقد صنفت املخاط

اخلسائر بل تشمل أيضا املخاطرة  وهي ال تعين فقط املخاطرة اليت تشمل إمكانية حتقيق: المخاطر السعرية - 02-01

  :املرتتبة عن إمكانية حتقيق األرباح واملكاسب واليت تشمل

 ؛وهي املخاطرة الناجتة عن تغري قيمة أداة مالية ما نتيجة التغري يف سعر العملة :مخاطر العملة - 

 ؛وهي املخاطرة اليت تنجم عن التغري يف قيمة أداة مالية نتيجة التغري يف سعر الفائدة اجلارية :مخاطر أسعار الفائدة - 

أو وهي خماطر تنجم عن التقلبات يف األسعار وذلك نتيجة لعوامل خاصة باألداة املالية نفسها،  :المخاطر السوقية - 

 .األخرى املتداولة يف األسعار ذا�ا بسبب عوامل أخرى تؤثر على األوراق املالية

فشل أحد األطراف موضوع العقد  إمكانيةوهي النوع الثاين من املخاطر واليت ترتتب عن  :المخاطر االئتمانية - 02-02

عن  اإلفصاحهو متفق عليه، حيث ألزم هذا املعيار كل مؤسسة  يف الوقت احملدد ملا) الوفاء بااللتزامات( يف األداء

 .ة من األصول املاليةئاملعلومات املتعلقة مبدى تعرضها ملخاطر االئتمان لكل ف

وهي املخاطر اليت ميكن التعرض هلا نتيجة الفشل يف تأمني األموال الالزمة من أجل الوفاء  :السيولةمخاطر  - 02-03

 .مايل ما بقيمته العادلة، واليت حتدث نتيجة عدم القدرة على بيع أصل بااللتزامات املستحقة يف وقت ما

وهي املخاطر اليت تنجم عن تقلبات التدفقات النقدية املستقبلة املرتبطة بأداة مالية ما  :مخاطر التدفق النقدي - 02-04

 .من حيث مقدارها

اململوكة حمليا تؤثر أنشطة خارج امليزانية العمومية على نسب الرحبية للبنوك التجارية : الربحيةبنود خارج الميزانية و  -03

على عائد أسهم البنوك والعائد على حقوق امللكية، أنشطة خارج امليزانية العمومية  هو أمر متحقق من خالل دراسة تأثري

                                                           
جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، دور المعلومة المحاسبية في إدارة مخاطر البنوك في ظل المعايير المحاسبية الدولية، فوضيل حلسن، ، بن نافلة قدور 1

  .12ص ،2017اجلزائر، –، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 2العدد
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قسمة الربح قبل الضريبة على إمجايل حقوق امللكية، حيث حيث يتم احتساب العائد على حقوق امللكية عن طريق 

 1.امليزانية العمومية ترتبط ارتباطا سلبيا وبشكل كبري بعائد البنوك املتأرجح تشري النتائج إىل أن األنشطة خارج

  2:تتضمن بنود خارج امليزانية ما يلي :بنود خارج الميزانية -04

يشتمل هذا البند على اتفاقيات إعادة التمويل وقبول الدفع  :التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية: 01 البند -

  ؛أو االلتزامات بالدفع وتأكيد فتح االعتمادات املستندية للهيئات املالية

املؤكدة وخطوط استبدال أوراق  يشتمل هذا البند على فتح االعتمادات :التزامات التمويل لفائدة الزبائن: 02 البند -

  ؛إصدار األوراق املالية للزبائن اخلزينة وااللتزامات على تسهيالت

يشتمل هذا البند خصوصا على الكفاالت والضمانات االحتياطية  :التزامات ضمان بأمر الهيئات المالية: 03 البند -

  ؛وضمانات أمر أخرى للهيئات املالية

يشتمل هذا البند خصوصا على الكفاالت والضمانات االحتياطية  :بأمر الزبائنالتزامات ضمان : 04 البند -

  ؛وضمانات أمر أخرى لألعوان االقتصاديني من غري اهليئات املالية

  ؛يشتمل هذا البند على األوراق املالية والعمالت الصعبة للتسليم من قبل البنك :ممنوحة ىالتزامات أخر : 05 البند -

يشتمل هذا البند على اتفاقيات إعادة التمويل  :التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية: 06 البند -

  ؛وااللتزامات احملصل عليها من طرف اهليئات املالية

والضمانات  يشتمل هذا البند على الكفاالت :التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية: 07 البند -

  ؛االحتياطية وضمانات أخرى حمصل عليها من اهليئات املالية

يشتمل هذا البند خصوصا على األوراق املالية والعمالت الصعبة لالستالم  :التزامات أخرى محصل عليها: 08 البند -

   .من طرف البنك

  

 

  

  

  

                                                           
1 Mohd Ziani Abd karim, chan sok Gee, Off Balance sheet Activities and performance of commercial Bank in 

Malaysia, Journal of Financial Economics, Vol. 5 Issue 4, 2007, p76 

 
الشهيد جامعة  تدقيق حماسيب،: علوم التسيري، ختصصقسم  ،مذكرة ماسرت، في ظل النظام المحاسبي المالي  ةالقوائم المالية البنكي، عبد الرزاق حوري 2

  .48، ص2015-2014 ، اجلزائر،الوادي-محه خلضر
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  نموذج قائمة خارج الميزانية: 07 رقم الجدول

   المالحظة السنة ن 1- السنة ن

  التزامات ممنوحة   

  التزامات التمويل لفائدة اهليئات املالية

  التزامات التمويل لفائدة الزبائن

  التزامات ضمان بأمر من اهليئات املالية

  التزامات أخرى ممنوحة

  التزامات محصل عليها

  التزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات املالية

  عليها من اهليئات املاليةالتزامات الضمان احملصل 

 التزامات أخرى حمصل عليها

  أ

1  

2  

3  

4  

5  

  ب

6  

7  

8 

، المتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، 2009أكتوبر  18املؤرخ يف  05- 09نظام رقم ال: المصدر

  .23 ، ص76 العدد 2009أكتوبر  29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، الصادرة يف 

  المعالجة المحاسبية لبعض عناصر قائمة خارج الميزانية: المبحث الثاني

  زانية ومن أهم األقسام يف البنوك التجارية،من بنود خارج املي تعترب خطابات الضمان واالعتمادات املستندية

   .، واملعاجلة احملاسبية لكل عنصر منهما على حدىهماهذا املبحث إىل التعرف على كل منيف  يتمسوانطالقا من هذا 

  خطاب الضمان :المطلب األول

خطابات الضمان من اخلدمات البنكية اليت تقدمها البنوك التجارية لعمالئها، فأحيانا حيتاجون إىل ضمانات  تعترب

  :ملختلف األطراف واجلهات اليت يتعاملون معها، وسيتم التطرق هلا بالتفصيل يف التعريفات التالية من طرف البنك

عبارة عن تعهد كتايب صادر من البنك بأن يدفع نيابة عن العميل إىل طرف ثالث، مبلغا : خطابات الضمانمفهوم  -01

فإن هذه األخرية  طاب على مدة معينة لصالحيته،اخلويف حالة عدم النص يف  ،حد معني خالل مدة معينة ال يتجاوز

  1.عاما من تاريخ إصداره 15تقادم أي مبضي التنتهي طبقا للقاعدة العامة يف 

عبارة عن صك أو شهادة يصدرها البنك بناءا على طلب أحد عمالئه يلتزم مبقتضاه أن يدفع قيمته حلساب 

طاب ويف حدود اخلته شريطة أن يكون ذلك خالل سريان مدة يف حالة املطالبة بسداد قيم ثالث هو املستفيدطرف 

  2.هب املبلغ املصدر

                                                           
  .183ص ،2005 مصر، الفيوم، ،، دار العلم للنشر والتوزيع1، طأساسيات في النقود والبنوكعزت قناوي،  1
  .78ص، 2008 ، اململكة العربية السعودية،اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، محاسبة بنوكاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين،  2
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ومن خالل التعريفات نستنتج أن خطاب الضمان هو عبارة عن التزام خطي من طرف البنك بالدفع نيابة عن 

  .العميل، مبجرد مطالبة املستفيد بقيمة الكفالة خالل مدة سريا�ا والغرض اليت أصدرت من أجله

  1:ومن أهم أنواع خطاب الضمان ما يلي: خطابات الضمان أنواع -02

طابات بغرض تقدميها مع العطاءات اليت اخلوحيصل على هذا النوع من : خطابات ضمان ابتدائية أو مؤقتة - 02-01

من قيمة  %3من قيمة تلك العمليات يف أعمال املقاوالت، و %1وهي متثل  ،تقدم للمصاحل احلكومية واهليئات األخرى

بتأمني مقدم أو خطاب الضمان  وتشرتط اجلهة اليت تعلن عن مناقصة ضرورة إرفاق العطاء املقدم ،العطاءات األخرى

  .بتلك النسب من قيمة العمليات اليت تعلن بشأ�ا املناقصة، لتضمن جدية املتقدمني بعطائهم إىل املناقصة املعلن عنها

من  %5الذين عليهم العطاءات تقدمي خبطابات ضمان ميثل املبلغ املبني �ا  يطلب من: خطابات ضمان نهائية - 02-02

من قيمة العطاءات يف احلاالت األخرى، وذلك لتضمن تلك اهليئات حسب  %10قيمة العطاءات يف حالة املقاوالت، و

  .تنفيذ العقود املربمة بينها وبني هؤالء وعدم اإلخالل بشوط التعاقد

ويصدر هذا النوع من خطابات الضمان عندما يقبل املستفيد دفع مبلغ : ن دفعات مقدمةخطابات ضمان ع - 02-03

  .مقدما لتمكني العميل من تنفيذ أب متويل العملية، اليت مت بشأ�ا التعاقد بينهما

وهذه تصدر لصاحل شركات املالحة لتمكني املستوردين من استالم واردا�م قبل تقدمي : خطابات ضمان مالحية - 02-04

  . مستندات الشحن اخلاصة �ا، حيث أنه حيدث أحيانا أن تصل البضائع املستوردة قبل استالم هذه املستندات

  االعتمادات المستندية: الثانيالمطلب 

ارية من األقسام املهمة وهذا ألن هذه االعتمادات تلعب دور يعترب قسم االعتمادات املستندية يف البنوك التج

  :وهلذا سنتعرف على هذا االعتمادات من خالل ما يلي ،أساسي يف التجارة اخلارجية

وهي وسيلة للحصول على اإليراد من الصادرات، حيث يطلب املستورد األجنيب : االعتمادات المستندية مفهوم -01

  2.يرسل إىل البنك املراسل من دولة املصدر مع طلب تسليمه إىل املصدر من بنكه منحة خطاب ضمان

يتعهد ) املستورد(يصدره البنك بناءا على طلب أحد العمالء  يعرف االعتماد املستندي على أنه تعهد كتايب

مبقتضاه بقبول أو دفع قيمة الكمبيالة اليت يسحبها مصدر البضاعة عند تسلم البنك أو مراسلة باخلارج مستندات شحن 

  3.البضاعة

                                                           
  .183صمرجع سبق ذكره، عزت قناوي،  1
  .165، ص2006جامعة بنها، مصر، ، ، كلية التجارةالنقود والبنوكمرياندا زغلول رزق،  2
  .187، ص1991مكتبة اجلالء اجلديدة باملنصورة، مصر،  ،محاسبة البنوك التجاريةكمال عبد السالم، 3
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صادراته، مقابل ضمان حصول  ىوسيلة لتسهيل مهمة املصدر للحصول علفإن االعتماد املستندي وعليه 

  .املستورد على وراداته حسب الشروط املتفق عليها

  1:هناك يف الغالب أربعة أطراف لالعتمادات املستندية وهي كالتايل: أطراف االعتمادات المستندية -02

  ".البائع"وهو الذي يطلب فتح االعتماد املستندي لصاحل املصدر": المشتري"المستورد  - 02-01

 "البائع" وهو البنك الذي يقوم بفتح االعتماد ويقوم بإبالغ املصدر": البنك الفاتح لالعتماد"بنك المستورد  - 02-02

بذلك عن طريق البنك املراسل يف اخلارج، ويلتزم البنك فاتح االعتماد بسداد قيمة البضاعة أو قبول كمبياالت مسحوبة 

  .عليه مبجرد وصول مستندات شحن البضاعة

وهو الذي يلتزم بتصدير البضاعة حسب الشروط واملواصفات املتفق عليها مع املستورد،  ": البائع"المصدر  - 02-03

  .كذلك يقوم بتسليم مستندات الشحن إىل مصرفه ليقوم بدوره بإرساهلا إىل بنك املستورد

عليه املصدر واملستورد،  باخلارج أو أي بنك يتم االتفاق وهو البنك الذي يتعامل معه املصدر: بنك المصدر - 02-04

ويقوم هذا البنك باستالم مستندات الشحن والتأكد من مطابقتها لشروط االعتماد مث يقوم بإرساهلا إىل بنك املستورد 

  . فاتح االعتماد وسداد قيمة البضاعة للمصدر نيابة عن املستورد

  :باختالف شروطها فهناكختتلف أنواع االعتمادات املستندية : أنواع االعتمادات المستندية -03

يف  ال يسمح لفاتح االعتماد وال البنوك املشرتكة هذا النوع من االعتماد: اعتماد مستندي غير قابل لإللغاء - 03-01

تنفيذه أن تقوم بإلغائه أو تعدل يف شروطه قبل �اية مدته حيث أ�ا اعتمادات �ائية، وال شك أن هذا النوع من 

  .مرغوب فيه من قبل املصر، وهذا النوع هو الشائع يف معظم دول العامل االعتمادات

هذا النوع من االعتماد يسمح للمسرتد بإلغائه يف أي وقت قبل شحن : اعتماد مستندي قابل لإللغاء - 03-02

يتضمنه من  ملا" البائع"شائع االستخدام وغري مرغوب فيه من قبل املصدر ليس البضاعة، وهذا النوع من االعتمادات 

  . خماطر ، وعليه فإن البنوك ال تشجع هذا النوع من االعتمادات

حبيث ينتهي هذا االعتماد عند استنفاذ املبلغ املخصص له، وبالتايل فهو : اعتماد مستندي محدد القيمة - 03-03

  .اعتماد لصفقة حمددة ينتهي بتنفيذها وال يتجدد لصفقات وعمليات أخرى

وهو االعتماد الذي يتم االتفاق فيه بني البائع واملشرتي على أن يتم السداد وقت : باإلطالع اعتماد مستندي - 03-04

  .تسلم مستندات الشحن

                                                           
  .93، صمرجع سبق ذكرهاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين،  1
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حبيث يتفق أن يكون له حد خالل فرتة زمنية معينة، وكلما سحب : االعتماد المستندي الدائري أو المتجدد - 03-05

  .مباشرةاالعتماد خالل هذه املدة يتم تعويض مبلغ النقص 

  المعالجة المحاسبية لخطاب الضمان واالعتماد المستندي: المطلب الثالث

سيتم التسجيل احملاسيب لبنود خارج امليزانية واملتمثلة يف خطاب الضمان واالعتماد املستندي  يف هذا املطلب    

  :وهذا كما يلي

  1:بالتسجيل يف اليومية العامة القيود التاليةيقوم قسم احلسابات العامة : المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان -01

  :والعمولة من حسابه اجلاري جيرى القيد التايل) الغطاء(يف حالة موافقة العميل على خصم قيمة التـأمني  - 01-01

  المبلغ دائن  المبلغ مدين  البيان  دائن  مدين

Xx 

 

 

Xx 

Xx  

  )العمالء(احلسابات اجلارية الدائنة / حـ 

  خطاب الضمان تأمينات/ حـ 

  عمولة خطاب الضمان/ حـ 

Xxx   

Xxx 

xxx  

  : والعمولة نقدا جيرى القيد التايل) الغطاء(أما يف حالة قيام العميل بسداد قيمة التأمني  - 01-02

  المبلغ دائن  المبلغ مدين  البيان  دائن  مدين

Xx 

 

  

 

xx 

xx  

الصندوق، احلسابات اجلارية، (اخلزينة  حسابات/ حـ

  )عمليات على السندات

  تأمينات خطاب الضمان/ حـ 

  عمولة خطاب الضمان/ حـ 

Xxx    

 

xxx 

xxx  

  :عند قيام البنك بإصدار خطاب الضمان جيرى القيد بإمجايل خطابات الضمان املصدرة - 01-03

  المبلغ دائن  المبلغ مدين  البيان  دائن  مدين

Xx 

 

 

Xx  

  التزامات العمالء مقابل خطابات الضمان/  حـ

  التزامات البنك مقابل خطابات الضمان/ حـ 

Xxx   

Xxx  

  : انتهاء مدة اخلطاب - 01-04

  المبلغ دائن  المبلغ مدين  البيان  دائن  مدين

Xx 

 

 

Xx  

  التزامات البنك مقابل خطابات الضمان/ حـ 

  التزامات العمالء مقابل خطابات الضمان/ حـ 

Xxx   

Xxx  

  

  

  

                                                           
، كلية )المنشات ذات األقسام والفروع، شركات التأمين، البنوك التجارية، صناديق االستثمار(محاسبة المنشآت المتخصصة وآخرون، أمني علي مسية  1

  .117صبدون سنة نشر، جامعة القاهرة، مصر، ، التجارة
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  1:وتتمثل املعاجلة احملاسبية لالعتمادات املستندية يف اخلطوات التالية: لالعتمادات المستنديةالمعالجة المحاسبية  -02

يقوم قسم االعتمادات املستندية بفتح االعتمادات من أجل استرياد البضائع، وتكون اإلجراءات  :االستيراد - 02-01

  :احملاسبية يف القيود التالية

المبلغ   البيان  دائن  مدين

  مدين

المبلغ 

  دائن

Xx 

 

 

Xx  

  منح أو تعهدات العمالء مقابل اعتماد مستندي/ حـ 

  تعهدات املصرف مقابل اعتماد مستندي/ حـ 

  )فتح اعتماد مستندي(

Xxx  

  

 

xxx  

  

Xx   

Xx 

Xx  

Xx  

Xx  

 

  اخلزينة أو احلسابات اجلارية/ حـ 

  التأمينات/ حـ                                        

  العمولة/ حـ                        

  املصاريف/ حـ                         

  فرق العملة/ حـ                                       

  )احتساب التأمينات والعمولة واملصاريف(

Xxx  

 

  

xxx  

xxx  

xxx  

xxx  

 

Xx   

Xx 

  اعتمادات / املصرف / منح / ح 

  املصرف املركزي ـ/ إىل حـ                            

كزي وحتويلها إىل املصرف عند شراء عملة أجنبية من املصرف املر (

  )املراسل

Xxx  

 

  

xxx  

  

Xx   

Xx 

  منح تأمينات نقدية بالعملة احمللية/ حـ 

  تأمينات نقدية بالعملة األجنبية/  إىل حـ                           

  )شراء عمالت أجنبية بقيمة التأمينات (           

Xxx  

 

  

xxx  

  

) تصدير - االعتمادات الواردة( وتعديلها واستالم مستندات ) عند التصدير( يعترب فتح االعتمادات :التصدير - 02-02

  :وهذا ما يتم التعرف عنه من خالل القيود التالية من وظائف قسم االعتمادات املستندية

Xx    

Xx  

  تعهدات العمالء مقابل اعتمادات تصدير معززة/ من حـ 

  تعهدات املصرف مقابل اعتمادات تصدير معززة/ إىل حـ 

  )تقرير االعتماد املستندي(

Xxx  

  

  

xxx  

  

Xx     اعتمادات/ املصرف املراسل / من حـ  Xxx    

                                                           
، العلوم االقتصادية قسم حماسبة، ختصص رت،سام، مذكرة المحاسبي الماليالمعالجة المحاسبية للعمليات المصرفية وفق النظام سهيلة دريش وضاوية،  1

  .63، ص2018-2017 الوادي، ،جامعة الشهيد محة خلضر
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Xx  

Xx  

  

  التأمينات النقدية على االعتمادات/  إىل حـ

  العمولة لتقرير االعتمادات/ حـ            

  )إثبات التأمينات والعمولة على املصرف الفاتح االعتماد(

  xxx  

xxx  

  

Xx    

Xx  

Xx  

Xx  

  اعتمادات / املصرف املراسل / من حـ 

  احلسابات اجلارية الدائنة/ إىل حـ 

  عمولة التقدير/ حـ 

  مصاريف التصدير/ حـ 

  )تسجيل قيمة االعتماد حبسابه بعد استقطاع املصاريف والعمولة(

Xxx  

  

  

xxx  

xxx  

xxx  

  

Xx    

Xx  

  التأمينات النقدية / من حـ 

  احلسابات اجلارية الدائنة/ إىل حـ 

  )حتويل التأمينات إىل احلساب اجلاري للعميل املصدر(

Xxx  

  

  

xxx  

  

Xx    

Xx  

  حسابات جارية/ املصدر املركزي أو البنك املراسل /  من حـ

  اعتمادات/ املصرف املراسل / حـ إىل 

حتويل املبلغ بالعملة األجنبية من املصرف املراسل إىل املصرف (

  )احمللي

Xxx  

  

  

xxx  

  

Xx    

Xx  

  تعهدات املصرف مقابل اعتمادات تصدير معززة/ من  حـ

  اعتمادات تصدير معززةتعهدات العمالء مقابل / إىل حـ 

  )إلغاء القيد النظامي(

xx x  

  

  

  

xxx  

  

  الدراسات السابقة :المبحث الثالث

بعد تطرقنا ألهم اجلوانب النظرية اليت تناولت موضوع املعاجلة احملاسبية لقائمة خارج امليزانية، سيتم التطرق يف هذا 

املبحث ألهم الدراسات اليت تناولت قائمة خارج امليزانية إضافة إىل حماولة إجراء مقارنة ما بني هاته الدراسات من حيث 

  .اأوجه التشابه واالختالف يف ما بينه

  ة العربيةلغبال الدراسات: المطلب األول

اليت باللغة  واألحباث ذات صلة باملوضوع السابقة الدراساتخمتلف  عرض بعض من ويف هذا املطلب سنتناول

  .النتائج والتوصيات اخلاصة �ا، باإلضافة إىل عرض أهم العربية

تتمثل  و ،حول هذا املوضوع غة العربيةلبال من الدراساتقام العديد من الباحثني بالعديد  :لغة العربيةلالمذكرات با -01

  :ما يلي يف
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استخدام مخرجات تحليل القوائم المالية في قياس أداء البنوك التجارية ":، بعنوانبن بوزيد سليماندراسة  - 01-01

 جامعة حممد بوضيافعلوم اقتصادية، : ، قسم العلوم االقتصادية، ختصصأطروحة الدكتوراه ،"والتنبؤ بالتعثر المصرفي

  .2017-2016املسيلة، - 

ينة من البنوك التجارية يف اجلزائر باالعتماد على بعض أساليب التحليل املايل قياس أداء ع�دف هذه الدراسة إىل 

وبعض املعايري اخلاصة بقياس األداء املصريف وخصوصا معيار ، للقوائم املالية وباخلصوص أسلوب النسب املالية

)(CAMELS، من  عينة دراسة حالة: ، األداةاالستقرائي ومنهج دراسة احلالةاملنهج : هذه الدراسة منهجني واستخدمت

  :ـوختمت هذه الدراسة ب اجلزائرية،ك و بنال

التحليل املايل لألداء املصريف يعتمد كمفهوم تقين هو سلسلة من األساليب املالية اليت ميكن استخدامها لتحديد نقاط  - 

قوة البنوك التجارية أو ضعفها، وتستخدم النسب املالية بصورة رئيسية يف هذا التحليل من أجل مقارنة األداء السابق 

الختالف للوصول إىل تشخيص إجيابيات وسلبيات أداء البنوك التجارية بغرض باألداء احلايل واملتوقع ومعرفة نواحي ا

  .تعزيز اإلجيابيات ومعاجلة السلبيات

، "اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق النظام المحاسبي المالي" دراسة دادة دليلة، بعنوان - 01-02

  .2013- 2012 اجلزائر، ورقلة، -جامعة قاصدي مرباح، وجباية حماسبة: ختصص قسم العلوم التجارية، ماجستري، رسالة

و�دف هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأهل البنوك اجلزائرية للعمل وفق املعايري احملاسبية الدولية، وذلك بعد تطبيق 

ستوى الداخلي واخلارجي على املالنظام احملاسيب املايل، باإلضافة إىل توضيح أمهية القوائم والتقارير املالية يف اختاذ القرارات 

، )دراسة حالة بنك سوسييت جنرال اجلزائر(املستثمرين، املنهج املستخدم هو املنهج التحليلي الوصفي، األداة للبنوك و 

  : ـوختمت نتائجها ب

  ؛تخدميهاالية، لتلبية احتياجات مسعدم كفاية املعلومات اليت قام البنك باإلفصاح عنها يف التقارير والقوائم امل - 

غياب املالحق واإليضاحات املتممة واليت بإمكا�ا توضيح العديد من األمور الغامضة يف امليزانية وجدول حسابات  - 

  .النتائج واليت ال ميكن ذكرها يف القوائم املالية

ماجستري، قسم  رسالة، "فعالية استخدام المحاسبة البنكية في التدقيق والرقابة " :دراسة توفيق زرمان، بعنوان - 01-03

  .2007-2006 اجلزائر،قسنطينة،  -  جامعة منتوري بنوك وتأمينات،ختصص ، العلوم االقتصادية

�دف هذه الدراسة إىل أن البنك التجاري هو مؤسسة مالية يقوم بدور الوساطة، وتقدمي اخلدمات املتعددة من 

أجل حتقيق األهداف املسطرة، وحىت يتمكن البنك من التحكم يف خمتلف الوظائف يتطلب وجود تنظيم داخلي حمكم 

  :ـدراسة حالة بنك، وختمت نتائج هذه الدراسة ب: داةوفعال، واستخدمت املنهج التحليلي الوصفي لدراسة املوضوع، األ
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احملاسبة البنكية أداة أساسية إلجراء عملية التدقيق والرقابة الداخلية، لذلك تربز فعالية احملاسبة البنكية من خالل خمرجات 

 املنصوص عليها الكتشاف األخطاء النظام احملاسيب املتمثلة يف القوائم والتقارير املالية املنجزة يف �اية السنة وفقا للقوانني

  .املرتكبة

ماجستري، قسم  رسالة، " كية في التدقيق والرقابةفعالية استخدام المحاسبة البن" :دراسة توفيق زرمان، بعنوان - 01-04

  .2007-2006 اجلزائر،، قسنطينة -  ير جامعة منتو  ،بنوك وتأمينات: ختصص، العلوم االقتصادية

مات املتعددة من أن البنك التجاري هو مؤسسة مالية يقوم بدور الوساطة، وتقدمي اخلد�دف هذه الدراسة إىل 

ف املسطرة، وحىت يتمكن البنك من التحكم يف خمتلف الوظائف يتطلب وجود تنظيم داخلي حمكم أجل حتقيق األهدا

  :ـبنك، وختمت نتائج هذه الدراسة ب دراسة حالة: األداة املنهج التحليلي الوصفي لدراسة املوضوع،وفعال، واستخدمت 

احملاسبة البنكية أداة أساسية إلجراء عملية التدقيق والرقابة الداخلية، لذلك تربز فعالية احملاسبة البنكية من خالل خمرجات 

الكتشاف األخطاء  النظام احملاسيب املتمثلة يف القوائم والتقارير املالية املنجزة يف �اية السنة وفقا للقوانني املنصوص عليها

  .املرتكبة

  :ومن بني املقاالت وا�الت اليت تناولت موضوع دراستنا واليت يتم ذكرها يف ما يلي :باللغة العربية قاالتالم -02

دور المعلومة المحاسبية في إدارة مخاطر البنوك في ظل المعايير بن نافلة قدور فوضيل حلسن،  دراسة - 02-01

  .2017اجلزائر،  –، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 2جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد المحاسبية الدولية، 

املختلفة للمخاطر اليت هدفت هذه الدراسة إىل إبراز دور املعايري احملاسبية الدولية يف أمهية اإلفصاح عن األنواع 

ويف .بتة مبيزانية البنك وتلك اليت ال تظهر يف امليزانيةالبنك، وبيان باملخاطر املتعلقة باألصول وااللتزامات املث يتعرض هلا

املعايري احملاسبية الدولية جاءت لتلبية احتياجات إدارة املخاطر، فلم تعد احملاسبة : األخري توصلت هذه الدراسة إىل أن

ياس وتقييم املخاطر جمرد تسجيل وتبويب وعرض البيانات املالية لألحداث االقتصادية لقرتة ما، بل غدت أداة من أجل ق

  .وإدار�ا من جهة، وإظهار القيمة السوقية من جهة أخرى

 وأهمية) الضمانات(أثر البنود خارج الميزانية علي حسني هادي، ، إبراهيم عبد موسى السعربيدراسة  - 02-02

  .2013 الكوفة، العراق،، جامعة 3 ، العدد14 ، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، ا�لدالمحاسبة عنها

أو  اهلدف من هذه الدراسة هو االطالع على حيثيات األزمة املالية العاملية وخاصة عالقتها بالبنود خارج امليزانية

بالبنود خارج امليزانية  (Off-Balance sheet)ما يطلق عليها باملشتقات املالية إذ أن البنوك التجارية �تم عادة بالتعامل 

ومن أهم  ،)ضمانات القروض(واسع، فقد اهتمت الدراسة بدراسة ببند واحد من بنود خارج امليزانية وهو على نطاق 
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نتائجها أن البنوك تواجه مشكلة يف تقييم هذه الضمانات، حيث أن قيمة الضمانات املطلوبة حاليا تكون خمتلفة عن 

  .قيمتها يف املستقبل

التمويل من خارج الميزانية ودوره ": بعنوان ماهر علي حسني الشمام،، اسم حمسن إبراهيم احلبيطيقدراسة  - 02-03

اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات " ب  حبث مقدم للملتقى الوطين املوسوم، "في رفع قيمة مؤسسات األعمال

  .2012أفريل  19-18، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، "يف اجلزائرالصغرية واملتوسطة 

إليها  رات املالية احلديثة واليت اجتهتالتمويل من خارج امليزانية من طرق التمويل احلديثة واليت تعترب من االبتكا يعد

رحبيتها  م لتغطية أنشطتها اإلضافية ويعززمنظمات األعمال يف األعوام القليلة املاضية إذ ميكن أن متدها بالتمويل الالز 

ت نتائجها يف أن البحث يسعى إل حتديد ما هو التمويل من خارج امليزانية وما ويؤدي إىل رفع قيمة األعمال، وتلخص

  ؟هي أدواته وكيف ميكن أن حيقق وأن يرفع من قيمة منظمات األعمال

  لغة األجنبيةلالدراسات با: المطلب الثاني

تقتصر األحباث السابقة على الدراسات باللغة العربية فقط، بل كان للدراسات باللغة األجنبية نصيب يف  مل

  :جمال يف هذه الدراسة ليتم ذكرها كما يلي

01- Bora Aktan and authors, Off Balance sheet Activities Impact on commercial Bank 

performance: An Emerging Market Perspective, Economic Research- Ekonomska Istarazivanja, 

2013.  

إسطنبول؛ ء البنك املدرج يف بورصة و�دف هذه الدراسة إىل تأثري أنشطة خارج امليزانية العمومية على أدا

ض ملخاطر البنك والرحبية والرافعة املالية استخدام أربعة مقاييس لألداء مبا يف ذلك التعر  :وتلخصت نتائج هذه الدراسة يف

ووضع السيولة، حيث جند أن خماطر البنك وخماطر أسعار الصرف ترتبط ارتباطا وثيقا باألنشطة خارج امليزانية العمومية 

  .العمالت األجنبية يف تركيا روهذا يشري إىل أن األنشطة خارج امليزانية العمومية تزيد من تعرض البنك ملخاط

02- Mohd Ziani Abd karim and Chan sock Gee, Off Balance sheet Activities and performance of 

commercial Bank in Malaysia, Article – January, 2007 

هذه الدراسة إىل كيفية تأثري أنشطة خارج امليزانية العمومية للبنك التجاري اململوك حمليا على أداء البنك  وهدفت

إجراء احنراف  :وختمت نتائجها بـــــــ، باإلضافة إىل ربح البنك وضرائبه من حيث تعرض البنك ألنواع خمتلفة من املخاطر،

لنتائج إىل أن العالقة بني األنشطة خارج امليزانية العمومية وخماطر أسعار ايكولوجي للبيانات لتحقيق اهلدف حيث تشري ا

ومع ذلك تشري النتائج إىل أن خماطر السوق هي األداء، وقد  ،ت ذات أمهيةسالفائدة واملخاطر اإلمجالية للبنوك ضئيلة ولي

  .وجد أن عائد السهم مرتبط سلبا باألنشطة خارج امليزانية العمومية

03- Saibal Gosh and D M Nachane, Off  Balance sheet activities in banking theory India 

experience, Munich Personal Repec Archive, 2002. 
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 و�دف هذه الدراسة إىل إبراز نظرية دور بنود خارج امليزانية العمومية لألنشطة البنكية يف البنوك اهلندية،

أن النمو يعترب من االبتكارات املالية اليت انعكست على أنشطة خارج امليزانية العمومية  :وتلخصت نتائج هذه الدراسة يف

يزانية املصرفية املتنامية، وهي أحد أهم التطورات على مدى العقدين املاضيني من خالل زيادة استخدام عناصر خارج امل

ت حديثة من احلكومة ويتوقع البنك االحتياطي مبادرا؛ ول ملحوظ يف أدوات سوق رأس املالكما أن هناك حت؛  العمومية

 .من تبسيط أنشطة خارج امليزانية العمومية يف اهلند

  أوجه التشابه وأوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: المطلب الثالث

واالختالف يف هذا املطلب سنحاول استقراء الدراسات السابقة من خالل استعراض أهم نقاط أوجه التشابه 

  .مابني الدراسة احلالية والدراسات اليت سبق وأن تعرضنا هلا يف املطلبني األول والثاين

عن الدراسات السابقة  احلالية الدراسةختتلف  :أوجه الشبه واالختالف بين المذكرات باللغة العربية ودراستنا -01

مة مالية باللغة العربية كو�ا تناولت املوضوع بشكل منفصل ومل حتمله بني طيا�ا، حيث درست قائمة خارج امليزانية كقائ

على عكس الدراسات السابقة اليت تناولتها كعنصر  بنكية مع التطرق إىل عناصرها واملعاجلة احملاسبية لبعض من عناصرها

  .حبثهامن ) مطلب(

السابقة والدراسة احلالية من حيث العينة املأخوذة للدراسة اليت تناولت عينة من البنوك فقد اتفقت الدراسات 

  .بالدراسة امليدانيةللقيام  التجارية
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  المقارنة بين دراستنا ومذكرات الدراسات السابقة: 08 الجدول رقم

الدراسات 

  السابقة

  كيفية االستفادة  االختالفأوجه   أوجه الشبه

دراسة 

  دادة دليلة

  

 :ألداةا؛ بنك جتاري :العينة

املنهج  :المنهج؛ دراسة حالة

  التحليلي الوصفي

توافق إعداد �دف الدراسة السابقة إىل معرفة مدى :الهدف

بعد IASو  مع متطلبات اإلفصاحالبنوك التجارية القوائم املالية 

�دف إىل التعرف على بنود خارج  أما الدراسة احلالية scfتطبيق 

  امليزانية وكيفية معاجلتها حماسبيا

سيتم استخدامها كسند 

  .ةللدراسة امليداني
 

دراسة 

سليمان 

  بن بوزيد 

 :األداة؛ ةجتاري وكبن :العينة

املنهج  :المنهج؛ دراسة حالة

االستقرائي ومنهج دراسة 

  .احلالة

الوقوف على واقع هدفت إىل للدراسة السابقة بالنسبة :الهدف

تأثري حجم القروض املصرفية املتعثرة على قيمة الربح الصايف بعد 

، أما الدراسة احلالية الضريبة يف البنوك التجارية ميدان الدراسة

ة جلملعاة التحكم يف إطار السياسات احملاسبية حماول فهدفت إىل

  .بنود خارج امليزانية

مت االعتماد عليها  

كمرجع للدراسة 

  .للموضوع انيةيدامل

دراسة 

توفيق 

  مانزر 

 :األداة؛ بنك جتاري :العينة

املنهج  :المنهج؛ دراسة حالة

  .التحليلي الوصفي

إىل أن احملاسبة البنكية أداة أساسية  هدفت دراسة زرمان:الهدف

بالنسبة لدراستنا فهدفت إلجراء عملية التدقيق والرقابة الداخلية، 

امليزانية للبنوك وكذا العناصر اليت استخدامات قائمة خارج إىل 

  .تؤثر عليها

مت استخدامها يف اجلزء 

  .النظري للدراسة

  الطالبةمن إعداد  :المصدر

وأوجه الشبه تكمن أهم نقاط أوجه  :الدراسة الحاليةأوجه الشبه واالختالف بين المقاالت باللغة العربية و  -02

  :االختالف يف أن

وأمهية احملاسبة عنها،  )تالضمانا(دي، أثر البنود خارج امليزانية علي حسني هاالسعربي و إبراهيم عبد موسى دراسة  - 

 ركزت على بند من بنود خارج امليزانية أال وهو الضمانات على عكس الدراسةجملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية،

  ؛معا االعتمادات املستنديةاحلالية اليت تناولت الضمانات و 

التمويل من خارج امليزانية ودوره : "بعنوان حبث مقدم حسني الشمام، ماهر علي، دراسة قاسم حمسن إبراهيم احلبيطي - 

اسرتاتيجيات التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية "حبث مقدم للملتقى الوطين  ،"يف رفع قيمة مؤسسات األعمال

تغريات اجلارية يف منظمات األعمال، والسيما فيما له صلة اليت هدفت إىل استجالء وتوضيح ال واملتوسطة يف اجلزائر

إبراز أمهية  �دف إىل ، بينما الدراسة احلاليةباالنتقال من مصادر التمويل داخل امليزانية إىل التمويل من خارج امليزانية

  ج امليزانية بعد إعداد امليزانية؛قائمة خار 

  .من خالل ضبط مفهوم لبنود خارج امليزانية امليزانيةاتفقت الدراسات على تناول موضوع بنود خارج  - 
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  الدراسات السابقة مقاالتلدراسة الحالية و االمقارنة بين : 09الجدول رقم 

  كيفية االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه  الدراسات السابقة

إبراهيم عبد موسى  دراسة

  علي حسني هاديالسعربي و 

 كل من الدراستني

يف إطار بنود  صبت

  خارج امليزانية

بالنسبة للدراسة السابقة ركزت على 

دراسة احلالية تناولت الضمانات فقط، وال

  .االعتمادات املستنديةالضمانات و 

مت االعتماد على ا�لة يف 

  .اجلانب النظري من الدراسة

دراسة قاسم حمسن إبراهيم 

ماهر علي حسني ، احلبيطي

   الشمام

تأثري  إىل كلتامها تطرقتا

أنشطة خارج امليزانية 

  على الرحبية

الدراسة السابقة تناولت أدوات التمويل 

اخلارجي والداخلي من خارج امليزانية 

وتأثريه على قيمة مؤسسات األعمال أما 

الدراسة احلالية تناولت بنود خارج امليزانية 

  .بشكل موجز وتأثريها على رحبية البنوك

اجلانب مل يتم االعتماد يف 

النظري إال أ�ا ستكون سند  

  .يف الدراسة امليدانية

فوضيل بن نافلة قدور و  دراسة

  حلسن 

كال منهما تناولتا 

  خاطر البنكيةامل
 
 

الدراسة السابقة ركزت على املخاطر 

البنكية بشكل عام مبا فيها خماطر بنود 

بينما الدراسة احلالية  ،خارج امليزانية

تناولت املخاطر النامجة عن بنود خارج 

  .امليزانية

مت استخدامها يف الدراسة 

  .النظرية للموضوع

  الطالبةمن إعداد  :المصدر

  :لدراسات باللغة األجنبية والدراسة الحاليةأوجه الشبه واالختالف بين ا -03

  :يلي تتجلى أهم االختالفات والتشابه يف ما

 ؛الدراسات تطرقت إىل مفهوم بنود خارج امليزانية أو أغلب جل - 

من ناحية اهلدف الدراسات السابقة اشرتكت مع الدراسة احلالية يف جزء من أجزاء اهلدف الرئيسي وهو التعرف  - 

 .واختلفت من حيث النتائج املتوصل إليها على بنود خارج امليزانية
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  باللغة األجنبية الدراسات السابقةو  لدراسة الحاليةاالمقارنة بين : 10الجدول رقم

الدراسات 

  السابقة

  كيفية االستفادة  أوجه االختالف  أوجه الشبه

Saibal 
Gosh and D 
M Nachane 

كال من الدراستني 

بنود خارج  تناولت

  امليزانية

أن النمو يعترب من بالنسبة للدراسة السابقة : النتائج

انعكست على أنشطة خارج االبتكارات املالية اليت 

، أما الدراسة احلالية امليزانية العمومية املصرفية املتنامية

بنود خارج امليزانية كقائمة مالية بنكية وفق ال تناولت 

scf  

مت استخدامها كمرجع يف   

  .اجلانب النظري للدراسة

Bora Aktan 
and authors  

موضوع  كلتامها تناولت

تأثري أنشطة بنود خارج 

امليزانية العمومية على 

  رحبية البنوك

استخدام أربعة مقاييس  مت  بالنسبة للدراسة السابقة

لألداء مبا يف ذلك التعرض ملخاطر البنك والرحبية والرافعة 

ة ووضع السيولة، أما الدراسة احلالية فتناولت املالي

  املخاطر البنكية

يتم االعتماد عليها يف  مل

الدراسة النظرية إال أ�ا 

ستكون لنا ركيزة يف الدراسة 

امليدانية، وذلك نظرا 

لإلحصائيات اليت حتتوي 

  عليها

Mohd Ziani 
Abd karim 
and Chan 
sock Gee  

تأثري تناولت الدراستني  

أنشطة خارج امليزانية 

  أداء البنكعلى  العمومية

للدراسة السابقة حيث تشري النتائج إىل بالنسبة : النتائج

العالقة بني األنشطة خارج امليزانية العمومية وخماطر 

أسعار الفائدة، أما الدراسة احلالية فأشارت إىل املخاطر 

  البنكية

مت االعتماد عليها يف الدراسة 

  .النظرية

  الطالبةمن إعداد  :المصدر
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  :خالصة الفصل

على قائمة خارج امليزانية اليت مت إعدادها وفق النظام احملاسيب املايل تسليط الضوء حاولنا يف هذا الفصل  لقد

وهذه ...) املستثمرين، املقرضني(باعتبارها تتماشى مع األوضاع الراهنة وتستجيب ملتطلبات كل األعوان االقتصاديني 

عن السياسات احملاسبية واملخاطر فصاح لتقارير املالية من خالل اإلالقائمة املالية البنكية هلا دور أساسي يف إعداد ا

فتمثل يف الدراسات السابقة اليت هلا صلة مبوضوع الدراسة احلالية، واليت  أما املبحث الثالث الناشئة عن األدوات املالية،

هي دراسات مبختلف أنواعها باللغة العربية واألجنبية وذلك بغرض أهداف تلك الدراسة وأهم النتائج املتوصل إليها 

  .الستفادةواملنهج الذي مت االعتماد إليه، وموقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة وكيفية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  :الفصل�الثا�ي
دراسة�حالة�بنك�

السالم�ا��زائري�و�نك�

ABC � ا��زائري 
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  :تمهيد

فالبنوك على اختالف أشكاهلا أصبحت من أدوات ترشيد  تشكل البنوك شريان احلياة االقتصادية    

وهذا هو األمر الذي يفرض دراسة على هذا القطاع اهلام من قطاعات  ،السياسة االقتصادية يف عصرنا احلديث

 –مت اختيار بنك السالم وبناءا على هذا  ،ملا متلكه البنوك من أمهية يف دفع عجلة االقتصاد الوطين االقتصاد

بالدراسة امليدانية مت وإلملام أكثر قائمة خارج امليزانية يف البنوك، موضوع دراسة لكأداة اجلزائري   ABCوبنك  اجلزائر

، اجلزائري ABCبنك و  اجلزائر –السالم  املبحث األول تضمن تقدمي بنك: تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث

  ،)2018- 2014(خالل الفرتة البنكني  لكلى نية ويف املبحث الثاين مت التعرض فيه إىل دراسة بنود قائمة خارج امليزا

  بنك و  اجلزائر –بنك السالم ل املؤشرات املالية أما يف املبحث الثالث مت القيام بدراسة أثر بنود خارج امليزانية على

ABC اجلزائري.  
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  يالجزائر  ABCوبنك  تقديم بنك السالم الجزائري: المبحث األول

 اجلزائر وبنك –قصد إجناز اجلانب امليداين من هذه الدراسة مت اختيار بنك إسالمي وهو بنك السالم 

ABC للقيام بدراستنا حول قائمة يف اجلزائر كعينة ملؤسسات القطاع البنكي   التجاري املؤسسة العربية املصرفية

  .بنكني املختارينسيتم تقدمي نبذة تعريفية لل، ومن خالل هذا املبحث خارج امليزانية

  يالجزائر  ABCوبنك  التعريف ببنك السالم الجزائري: المطلب األول

 ،ية الناشطة يف االقتصاد اجلزائريبنك السالم أحد البنوك اإلسالم تقدمي يف هذا املطلب إىلطرق مت الت

  .حيث أن البنكني املدروسني مها بنكان خاصان ،التجاريالبنك  ياجلزائر  – ABCوبنك 

وانطلق يف نشاطه يف  2006اجلزائر يف جوان  –تأسس بنك السالم : التعريف ببنك السالم الجزائري -01

، وكان ذلك يف إطار عملية تأسيس جمموعة من بنوك السالم يف البلدان العربية اإلسالمية، بعد 2008أكتوبر 

ملا تتمته به من حميط استثماري  النجاح الذي حققته الصريفة اإلسالمية، واختريت اجلزائر لتحتضن أحد مقراته

ز التقارب خصب، وساعد على هذا االختيار االنفتاح االقتصادي الذي كان للجزائر على الدول العربية، كما عز 

البنك لقناعتهم الراسخة به  ؤسسوماختار ، وقد ن جل رأس مال السالم اجلزائر إمارايتاجلزائري اإلمارايت، كو 

  .صرفية اإلسالمية أحسن متثيلعمل البنك وهو كنموذج يف أن ميثل املنهج الصرييف اإلسالمي لامل

ويسعى إىل التحقق ما استطاع �ذه الصفة، فبنك السالم اليوم بعد سنتني من النشاط بدأ يف ترسيخ 

قواعده وحتقيق أوىل أهدافه، والعمل على توسعه وانتشاره، وتنقسم أساليب التمويل يف بنك السالم كغريه من 

  .عقود املفاوضات وعقود املشاركاتوك اإلسالمية حبسب العقود املستخدمة فيها، حيث جند البن

ريعة اجلزائر، بنك مشويل يعمل طبقا للقوانني اجلزائرية وفقا ألحكام الش –بنك السالم حيث أن 

قبل املصرف من  اإلسالمية يف كافة تعامالته، حيث يعد هذا البنك كثمرة للتعاون اجلزائري اخلليجي، مت اعتماد

  .، ليبدأ مزاولة نشاطه مستهدفا تقدمي خدمات بنكية مبتكرة2008بنك اجلزائر يف سبتمرب

اجلزائر يعمل وفق إسرتاتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية  –إن بنك السالم إضافة إىل هذا ف

عصرية تتبع املبادئ والقيم األصلية االقتصادية يف مجيع املرافق احليوية باجلزائر، من خالل تقدمي خدمات بنكية 

هيئة شرعية  الراسخة لدى الشعب اجلزائري، بغية تلبية حاجيات السوق واملتعاملني واملستثمرين وتضبط معامالته

  .من كبار العلماء يف الشريعة واالقتصاد
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  الجزائر –م خصائص بنك السال: 01 رقمل الشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .: www.aslamalgeria.comملبنك السال باالعتماد على املوقع اإللكرتوينالطالبة من إعداد  :مصدرال

وهو  1980يف البحرين يف سنة  املؤسسة العربية املصرفية ABC تأسس بنك: يالجزائر  ABCالتعريف ببنك  -02

واألمريكيتني دولة منها دول اخلليج ومشال إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا ) 17(متواجد يف أكثر من سبعة عشر 

سجلة يف البورصة مع مسامهني من املؤسسات االستثمارية مثل البنك املركزي اللييب م ABCإن أسهم بنك؛ وآسيا

 .وهيئة االستثمار الكويتية

تستجيب رغبة ا�مع لالحتياجات املختلفة للسوق اجلزائري وتتجسد من خالل إنشاء مكتب متثيلي يف 

من تطوير وتعزيز روابط التعاون مع املؤسسات املالية  )املؤسسة املصرفية العربية ( ABC، ما مّكن بنك 1995عام 

بالسوق اجلزائري، فقد حتول املكتب التمثيلي إىل بنك كامل يف  ABC ونظرًا لتنامي اهتمام جممع بنك؛ اجلزائرية

  .1998سبتمرب  24، بقرار من جملس النقد والقرض يف 1998ديسمرب 

 ABC اجلزائر، اليت مت تسميتها حتت االسم التجاري لبنك - العربية املصرفية  وهكذا نشأت املؤسسة

مع  1998ديسمرب  02بدأ نشاطه يف ؛ اجلزائر، واليت أصبحت بالفعل أول بنك خاص دويل يستقر يف اجلزائر

 .افتتاح وكالته الرئيسية يف بئر مراد رايس

  

السالم  بنك

الجزائري

خاص : الطبيعة

:  التأسيس

2008

عدد الوكالت 

08: التجارية

:  رأس المال

مليار دج 10
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  الجزائري ABCخصائص بنك : 02 الشكل رقم

  
  ائرياجلز  ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على املوقع اإللكرتوين لبنك  :المصدر

  يالجزائر  ABCوبنك  الجزائر - بنك السالمالخدمات المقدمة من : المطلب الثاني

 ABCوبنك  اجلزائر - بنك السالمم تناول اخلدمات املقدمة من طرف كال البنكني يف هذا املطلب سيت

  :من خالل ما يلياجلزائري 

ميول بنك السالم املشاريع االستثمارية، وكافة االحتياجات : الجزائر – بنك السالمالخدمات المقدمة من  -01

يف جمال االستغالل واالستهالك عن طريق عدة صيغ متويلية خمتلفة واليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  : واملتمثلة كاآليت

حكمها من شركات األموال حديثا، وهي أن  ة العنان وما يأخذ يفوهي اليت تتم يف إطار شرك" :المشاركة - 

يشرتك اثنان أو أكثر حبصة معينة يف رأس املال لالجتار به، وما نتج من ربح على ذلك يوزع بينهما حبسب 

فيقدم املشاركون نسبا متساوية أو متفاوتة من أجل ، "مسامهتهما أو حبسب النسب املتفق عليها عند التعاقد

  ؛إنشاء مشروع جديد أو املسامهة يف مشروع قائم

هي عقد شركة يف الربح بني اثنني أو أكثر يقدم أحدمها ماال ويسمى صاحب أو رب املال، ويقدم " :المضاربة - 

اآلخر عمال، ويسمى العامل أو الضارب، هدفه تثمري املال من أجل حتقيق الربح الذي يقسم بني الطرفني حسب 

  ؛"يها عند التعاقدالنسب املتفق عل

  بنك

ABC

الجزائري

: الطبيعة

خاص 

:  التأسيس

1998

عدد الوكالت 

24: التجارية

:  رأس المال

مليار دج 10
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متليك منفعة مشروعة معلومة ملدة حمددة بعوض مشروع متفق عليه لتنتهي يف مرحلة " :تعرف على أ�ا :اإلجارة - 

ثانية إىل التنازل عن ملكية العني املؤجرة لفائدة املستأجر والذي يتم بناءا على وعد وعقد منفصلني عن عقد 

ل خمتلف األعيان سواء كانت عقارات أم آالت أو جتهيزات، وميكن أن ، ويشتمل هذا النوع من التموي"اإلجارة

  فئات عمالء املصرف كل حسب حاجته؛تستفيد منه خمتلف 

وهي بيع السلعة مبثل الثمن األول الذي اشرتاها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه مببلغ " :المرابحة - 

  ؛"طرفني ومها البائع واملشرتيمقطوع أو نسبة من الثمن األول، وتتكون من 

هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل، ويقال للمشرتي مستصنع، وللبائع صانع، وللشيء " :االستصناع - 

  ا أكثر ما يستعمل يف جانب البناء؛، ورمب"، ويعتمد هذا النوع من التمويل يف كل ما تدخل الصنعة فيه"مصنوع

يف عقد على موصوف يف الذمة مؤجل ببدل مقبوض : "حيث يعرف بأنهوهو شراء آجل بعاجل،  :السلم - 

ري ، ويفيد هذا النوع من التمويل عمالء املصرف الذين هم يف حاجة إىل سيولة مالية من أجل تسي"جملس العقد

  نشاطهم؛

  .معناه أن البنك يبيع الشيء بثمن مؤجل حيل على فرتات :طالبيع بالتقسي - 

تعترب املراحبة، املضاربة واإلجارة من الصيغ  :الجزائر - المعمول بها ببنك السالمصيغ التمويل  - 01-01

  :التمويلية يف بنك السالم يف اجلزائر، كما هو موضح يف اجلدول التايل

  دج مليون: لوحدةا 2018 – 2014خالل الفترة  صيغ التمويل المعمول بها ببنك السالم الجزائري: 11 الجدول رقم

 السنوات 2014 2015 2016 2017 2018

 المرابحة 15.066 16.567 20.169 27.143 42.244

 المضاربة 8.649 6.403 7.866 8.171 10.487

 اإلجارة - - 1.383 3.154 4.030

  )2018إىل  2014(لفرتة جلزائر ا – لبنك السالم اعتمادا على التقارير السنوية الطالبةمن إعداد : المصدر

وتتنوع  اإلسالمية املعتمدة يف بنك السالم اجلزائريالتمويلية قيم موجودات الصيغ  السابقميثل اجلدول 

، )2018- 2014( حيث نالحظ ارتفاعا مستمرا يف املراحبة على طول فرتة الدراسةمراحبة، مضاربة، إجارة، : بني

 مليار 6 حوايل واليت قدرت 2015قيمة هلا يف سنة  وسجلت أدىنبنسب منو متفاوتة  تذبذبا عرفتبينما املضاربة 

حيث سجلت معدل  2016بدأ العمل �ا سنة صيغة متويلية حديثة النشأة على مستوى البنك أما اإلجارة  دج،

  .2016مقارنة بسنة  %128منو مرتفع قدر حبوايل 
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خدمات إىل تقدمي اجلزائر  –بنك السالم  يسعى :)تمويل األفراد( الخدمات البنكية المقدمة لألفراد - 01-02

  .واحتياجا�م ض تتناسب مع متطلبات األفرادبنكية متمثلة يف القرو 

  مليون دج: الوحدة  )2018- 2014( الفترة فيالجزائر السالم  لبنك تمويل األفراد تطور: 12 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  السالمبنك 
  13786  5011  541  92  143 القروض

  %175.11  %826.24  %488.04  %35.66-    - النمونسبة 

  2018- 2014من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك السالم لفرتة من  :المصدر

-2014(ة فرتة الدراستذبذبا خالل عرفت  )متويل األفراد(أن القروض  نالحظ من خالل اجلدول أعاله

، %)35.66- ( مليون دج أي بنسبة منو حوايل 92إىل قيمة قدرت حوايل  2015سنة حيث اخنفضت يف ، )2018

يف مليار دج  13 حوايل لتبدأ باالرتفاع جمددا وبشكل مستمر خالل السنوات األخرية من فرتة الدراسة لتصل إىل

  .2016مقارنة بسنة  %)2448( بنسبة منو قدرت حوايل 2018سنة 

اجلزائر اخلدمات البنكية  – يقدم بنك السالم :للمؤسسات االقتصاديةالخدمات البنكية المقدمة  - 01-03

  .صرفية بكل ما هو متطور وجديد يف القطاع البنكيحتياجات املاللتلبية اللمؤسسات 

  مليون دج: لوحدةا )2018-2014( الفترة فيالجزائر  السالم لبنك تمويل المؤسسات تطور: 13الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  بنك السالم
  61553  40443  30304  23038  23796 القروض

  %52.19  %33.45  %31.53  %3.18-  - نسبة النمو

  )2018- 2014(من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك السالم لفرتة  :المصدر

عرفت تذبذبا خالل فرتة  يف بنك السالم) متويل املؤسسات( نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن القروض

مليار دج أي بنسبة منو حوايل  23إىل قيمة قدرت حوايل  2015، حيث اخنفضت يف سنة )2018- 2014(الدراسة 

 61 حوايل ، لتبدأ باالرتفاع جمددا وبشكل مستمر خالل السنوات األخرية من فرتة الدراسة  لتصل إىل)3.18%-(

  .2017مقارنة بسنة  %)52.19(وايل بنسبة منو قدرت ح 2018يف سنة  مليار دج 

تايل يوضح نوع التمويل خالل أشكال خمتلفة من التمويل واجلدول الاجلزائر  –لقد عرف بنك السالم 

  ).2018- 2014(الفرتة 
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  2018-2014 فترةالنوع التمويل المقدم من بنك السالم لألفراد والزبائن خالل : 14 الجدول رقم

 نوع التمويل 2014 2015 2016 2017 2018

 تمويل االستغالل 15066234 16567805 20169054 27143656 42244302

 تمويل االستثمار 8649378 6430485 7866447 8171360 10487621

 إجارة - - 1383005 3154795 4030784

 تمويالت عقارية 143348 92031 494700 1376376 2246893

 تمويالت استهالكية - - 46826 3653797 111834845

  )2018- 2014( اجلزائر لفرتة - من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك السالم :المصدر

بالنسبة لتمويل االستغالل عرف ارتفاعا مستمرا خالل فرتة الدراسة  نالحظ من خالل اجلدول أعاله

، ومتويل االستثمار فقد عرف تذبذبا خالل 2018مليار دج يف سنة  42 حوايل الذي وصل إىل) 2018- 2014(

لريتفع خالل السنوات الباقية واألخرية دج مليارات  6حيث قدر حوايل  2015فرتة الدراسة حيث اخنفض يف سنة 

فتتضمن اإلجارة  ، أما بالنسبة لإلجارةدج مليارات10واليت بلغت حوايل  2018ليصل إىل أعلى قيمة يف سنة 

فهي كذلك شهدت ارتفاعا مستمرا خالل ، 2016ة املتعلقة بالعقارات وكذا املعدات واليت بدأ العمل �ا يف سن

حيث  يف ما يتعلق بالتمويالت العقارية فقد عرفت تذبذبا خالل فرتة الدراسةالسنوات الباقية من فرتة الدراسة، 

ألف دج، لتشهد ارتفاعا مستمرا خالل السنوات األخرية  92 حيث سجلت حوايل 2015عرفت اخنفاضا يف سنة 

مت العمل �ا أخريا التمويالت االستهالكية ، 2018مليار دج يف سنة  22من فرتة الدراسة حيث وصلت إىل حوايل 

ألف دج  46قيمة حوايل  2016حيث عرفت ارتفاعا مستمرا خالل السنوات األخرية حيث سجلت يف 2016سنة 

ن أغلب التمويالت املقدمة من بنك السالم ، حيث نرى أ2018مليار دج يف سنة  11 لرتتفع بعدها حىت تصل

موجهة للمؤسسات هي متويالت استغاللية أغلبها متوسطة وقصرية األجل، أما األفراد فيستفيدون من التمويل 

االستهالكية حيث ) القروض(لتمويالت العقاري مبختلف الصيغ والذي يعرف بتمويل دار السالم وكذلك ا

  .ري السياراتيستتمحور أساسا يف خدمة ت

ية من خالل بتقدمي خمتلف اخلدمات البنك لتجاريا ABC م بنكيقو  :ABCبنك الخدمات المقدمة من  -02

  .ومنح القروض لألفراد واملؤسسات االقتصادية القيام بقبول الودائع

  :ييف ما يل ABCتتمثل اخلدمات البنكية يف بنك  :)تمويل األفراد( لألفرادالخدمات البنكية المقدمة  - 02-01

 ؛وغريها... ...........تسمح لكم بتسيري ميزانيتكم وحتويل األجور ودفع الفواتري : حسابات حسب الطلب -
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هي عبارة عن صيغة استثمارية متكنكم من حتويل أموالكم لسندات سهلة التداول  :سندات الصندوق -

 ؛والتحويل

متكنكم من استثمار مدخراتكم لفرتة ميكن أن تتجاوز السنتني مقابل  :حسابات الودائع ألجل بالدينار -

 .دج 10 000عن  اإليداعأسعار مغرية على أال يقل 

؛ "DAILY"دايلي"حساب : تناسب احتياجاتكماالدخارية تشكيلة متنوعة من احلسابات كما هناك 

؛ حساب العملة األجنبية؛ "%0"دون فائدة "حساب ؛ "RAFIKI"رفيقي" حساب؛ :"GHADENغدا"حساب 

  :قروض من بينها حيصلوا علىوميكن لألفراد أن 

سواء كنتم من  (Gamme SOUKNA) " سلسلة سكنة"مشاريعكم تنبض باحلياة مع  :القرض العقاري -

 ؛نوفر لكم التمويل الالزم املهنيني،املوظفني اجلزائريني املقيمني يف اجلزائر أو يف اخلارج؛ التجار أو من 

والسلع االستهالكية ) كروسيت(هو قرض لتمويل السيارات : "كروستي" ABC-القرض االستهالكي سوبر -

  .املمكنة مبوجب شروط البنك السارية املفعول) ممكن(

  مليون دج: الوحدة )2018-2014(الفترة  فيالجزائر  ABC لبنك تمويل األفراد تطور: 15الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  ABCبنك 
  5359  4441  3335  3167  1733 القروض

  %20.67  %33.16  %5.30  %82.74  - نسبة النمو

  )2018-2014( لفرتة ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك  :المصدر

حيث عرفت القروض  2015أن هناك تطور يف حجم متويل األفراد يف سنة  نالحظ من خالل اجلدول

القروض املوجهة لألفراد تذبذبا خالل  تعرفل، )%82.74(سبة منو قدرت حبوايل بن 2014ارتفاعا مقارنة بسنة 

راجع وهذا  ،)%5.30(واليت قدرت حوايل  2016يف سنة السنوات الباقية من فرتة الدراسة لتسجل أدىن نسبة منو 

  .إىل نقص مداخيل البنك

 وتتمثل اخلدمات البنكية يف :)تمويل المؤسسات( الخدمات البنكية المقدمة للمؤسسات االقتصادية - 02-02

  :احلسابات املمكن فتحها من قبل املؤسسات االقتصادية يف هذا البنك هي كالتايل

مبوجب القانون اجلزائري أو هو حساب إيداع مفتوح باسم شخص معنوي  :الحساب الجاري التجاري -

 ؛شخص طبيعي جتاري ويكون بالدينار

حساب إيداع حسب الطلب بالدينار يقتصر فتحه فقط على األشخاص  :(INR) حساب داخلي غير مقيم -

 ؛الطبيعيني أو املعنويني األجانب غري املقيمني الذين ميتلكون صفة عمومية



 يالجزائر  ABCدراسة حالة بنك السالم الجزائري وبنك ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــ  ــــــــ  ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ : الفصل الثاني 

 
42 

حساب إيداع حسب الطلب يفتح باسم الشخص : (CEDAC) حساب خارجي بالدينار القابل للتحويل -

 .الطبيعي أو املعنوي األجنيب املقيم ويكون بالدينار

احتياجات املؤسسات االقتصادية، حيث جلزائر جمموعة واسعة من القروض لتلبية ا -  ABC يقدم بنك

  ABCيوفر بنك؛ م النقديةهتاملال العامل باإلضافة إىل سيولم من رأس يف إدارة متطلبا� ABC م بنكهسيساعد

م املعلومات يوجهو� للمؤسسات االقتصاديةمن خالل وكاالته املنتشرة يف مجيع أحناء البالد، متخصصني يقدمون 

 .م تسهيالت مناسبة على املدى القصري واملتوسط والطويلهم ويعرضون علياختيارا�يف 

سلفة على احلساب  ؛التسهيل النقدي؛ السلفة، مثللتلبية السيولة النقدية  :قروض االستغالل المباشرة -

؛ خصم السندات؛ )أو إيداع ألجل/قسيمة نقدية و(سلفة على االستثمارات ؛ )سلفة على الفواتريأ(اجلاري 

 ؛خصم الصكوك

إعادة متويل ؛ سندات مودعة يف اجلمارك؛ ضمان احتياطي؛ كفاالت مثل :قروض االستغالل غير المباشرة -

 ؛اعتمادات مستندية واحلقوق اجلمركيةعمليات 

  .متنح على املدى املتوسط والطويل وختصص لتمويل املشاريع :القروض االستثمارية -

  مليون دج: الوحدة )2018- 2014(الفترة  فيالجزائر  ABC لبنكمؤسسات تمويل ال تطور :16الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  ABCبنك 
  43076  40638  40622  35438  28866 القروض

  %5.99  %0.03  %14.62  %22.76  - نسبة النمو

  )2018- 2014 (لفرتة  ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنك  :المصدر

 2015عرفت ارتفاعا يف سنة  ABCيف بنك  )متويل املؤسسات( أن القروضنالحظ من خالل اجلدول 

 على التوايل بنسبة منو حوايل 2017و 2016 ،2015لتنخفض خالل سنة  ،)%22.76(بنسبة منو قدرت حوايل

  .2017 مقارنة بسنة )%5.99( بنسبة منو بلغت حوايل 2018سنة  خاللجمددا لرتتفع  2017 سنة )0.03%(

 .اجلزائر املرونة يف إيداع أو سحب النقود يف أي وقت ABC متنح منتجات الودائع اليت يقدمها بنك

املرونة يف مدة االشرتاك وقابلة للتداول : هي عبارة عن صيغة استثمارية توفر مزايا عديدة :القسيمة النقدية -

 ؛)دون ذكر االسم(ميكن أن تكون امسية أو حاملة  ،وميكن أن تكون مبثابة ضمان

 ؛هي صيغة استثمار تسمح للزبائن بتنمية أمواهلم لفرتة حمددة من الوقت :الودائع ألجل -

لفرتة زمنية ج د  10.000وهي مفتوحة للزبائن إليداع ألجل مبلغ يعادل أو يزيد عن : رالودائع ألجل بالدينا -

 ؛شهرًا ويتم دفعها بِعَوض وفقا لشروط البنك املعول �ا 48أشهر إىل أكثر من  3ترتاوح من 
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) األشخاص املعنويني(وهي مفتوحة ألصحاب حسابات العمالت األجنبية : الودائع ألجل بالعملة الصعبة -

شهرًا وأكثر، ويتم دفعها بِعَوض على أساس معدالت  12إىل  1عند طلب األموال من حسا�م لفرتات ترتاوح من 

 .فصلية حيددها بنك اجلزائر وسارية املفعول وقت اإليداع

  :العمليات اخلارجية فهي إطارأما اخلدمات املقدمة يف     

االعتماد املستندي هو تقنية دفع تستخدم يف التجارة الدولية حيث  :القرض المستندي للتصدير واالستيراد -

يتعهد بتسديد املبلغ إىل طرف ثالث ) الطالب(بناء على الطلب وبتعليمات الزبون ) البنك املصدر(يتصرف البنك 

 ؛مقابل تقدمي مستندات الشحن اليت تتوافق مع شروط وأحكام الطالب) يدبنك التأك(أو إىل بنكه ) املستفيد(

التحويل املستندي هي العملية اليت تلي عملية نقل البضائع وتتكون : التحويل المستندي للتصدير واالستيراد -

ن بنك عرب الطرق البنكية م) بنك التحويل(من تقدمي وثائق اإليداع مصحوبة بأمر حتصيل بواسطة بنك ساحب 

  ؛أو القبول الضمان االحتياطي/ من أجل الدفع أو القبول و ) بنك التحصيل(املسحوب 

إن الضمان البنكي هو التزام يلتزم مبوجبه البنك الضامن بأمر وحلساب اآلمر بأن يدفع إىل : الضمان البنكي -

  .يف تنفيذ التزاماته التعاقدية املستفيد مبلًغا حمددا من املال إذا اعترب هذا األخري أن هناك خلل من اآلمر

   2018 –2014خالل الفترة  يالجزائر  ABCوالسالم  يمؤشرات نشاط بنكأهم تحليل : المطلب الثالث

يف استخدام مواردها، ومن بني أهم  البنكاليت تقيس مدى كفاءة  تعترب مؤشرات النشاط من املؤشرات

  :مؤشرات النشاط نذكرها يف ما يلي

هذا املؤشر مدى نشاط األصول ويوضح : 2018-2014في البنكين خالل الفترة  مجموع األصول تطور -01

  .ويظهر يف اجلانب األمين من قائمة امليزانية

  مليون دج: الوحدة 2018- 2014الفترة  فيالجزائر  ABCالسالم و يلبنك مجموع األصول تطور: 17 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  السالم بنك
 110109 85775 53104 40575 36309 مجموع األصول

  %28,37  %61,52  %30,88  %11,75  - نسبة النمو

  ABCبنك 
  74906  91563  70948  67236  54228 مجموع األصول

  %18,19-  %29,06  %5,52  %23,99  - نسبة النمو

  2018- 2014لفرتة من ل ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنكي السالم و :المصدر

إلمجايل أصول بنك السالم خالل فرتة  امستمر  السابق أن هناك ارتفاعانالحظ من خالل اجلدول 

اليت  2018مستمر إىل غاية  متيز بارتفاع ABCبنك  أصول الدراسة وبنسب منو متفاوتة؛ يف حني أن إمجايل
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وهذا  ABCحلجم األصول البنك؛ كما نالحظ أن بنك السالم أكرب من بنك  )%18,19( اشهدت اخنفاضا كبري 

  .عند مقارنة إمجايل أصوهلما

ثل يف النتيجة اليت مت تمالنتيجة الصافية ت: 2018-2014خالل الفترة في البنكين  النتيجة الصافيةتطور  -02

   :، وحتسب كما يليالضرائبكافة د اقتطاع  حتقيقها بع

  .مياثلها الضرائب على النتائج وما –النتيجة العادية قبل الضرائب = النتيجة الصافية 

  مليون دج: الوحدة 2018- 2014الفترة  فيالجزائر  ABCوالسالم  يالنتيجة الصافية لبنك تطور: 18الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  السالمبنك 
 2418 1181 1080 301 1383 النتيجة الصافية

  %104,74  %9,35  %258,80  %78,24-  - نسبة النمو

  ABCبنك 
  1832  1744  1473  1320  1473 النتيجة الصافية

  %5,05  %18,40  %11,59  %10,39-  - نسبة النمو

  )2018-2014(لفرتة  ABCبنك لبنكي السالم و  من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية :المصدر

خالل فرتة الدراسة السالم الصافية لبنك جة يف النتي هناك ارتفاعا مستمراخالل اجلدول أن  نالحظ من

يف حني أن  ؛ مليون دج 301 حوايل) %78,24-(اليت شهدت اخنفاضا كبريا  2015وبنسب منو متفاوتة ماعدا سنة 

هي أيضا ارتفاعا مستمرا يف النتيجة الصافية لبنك خالل فرتة الدراسة وبنسب  عرفت ABCبنك النتيجة الصافية ل

كما نالحظ أن بنك   ؛2014مقارنة بسنة  %)10,39(اليت شهدت اخنفاضا كبريا  2015منو متفاوتة ماعدا سنة 

  .النتيجة الصافية لكل منهماوهذا عند مقارنة  ABCالسالم أقل من بنك 

حقوق محلة األسهم ويتمثل يف  عنيعرب : 2018-2014حقوق المساهمين في البنكين خالل الفترة  تطور -03

  .االلتزاماتقيمة األصول بعد استبعاد  باقي

  مليون دج: الوحدة )2018-2014(الفترة  في ABC وبنك السالم يلبنك حقوق المساهمين تطور: 19 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  بنك السالم
 17305 16563 15381 14301 14000 حقوق المساهمين

  %4,48  %7,68  %7,55  %2,15  - نسبة النمو

  ABCبنك 
  18996  18377  17621  16977  17024 حقوق المساهمين

  %3,37  %4,29  %3,79  %0,28-  - نسبة النمو

  )2018-2014(لفرتة من  ABCوبنك من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنكي السالم  :المصدر

أن هناك ارتفاعا مستمرا يف حقوق املسامهني لبنك السالم خالل فرتة الدراسة اجلدول من خالل  نالحظ

اليت  2015متيزت بارتفاع مستمر ماعدا سنة  ABCيف حني أن حقوق املسامهني بالنسبة لبنك  ؛بنسب منو متفاوتة
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أكرب  ABCأن حقوق املسامهني لبنك كما نالحظ  ؛دج مليار 16 بقيمة حوايل%) 0,28-(اخنفاضا كبريا  شهدت

  .من حقوق املسامهني لبنك السالم عند املقارنة بينهما

القروض البنكية هي اخلدمات  :)2018-2014( القروض البنكية للعمالء في البنكين خالل الفترة تطور -04

  .املقدمة للعمالء واليت يتم مبقتضاها تزويد من هم حباجة لألموال كاألفراد واملؤسسات

  مليون دج: الوحدة )2018-2014(الفترة  في ABCالسالم و يلبنكالبنكية للعمالء  القروض تطور: 20 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  بنك السالم
 75339 45454 29377 21268 22548 القروض

  %65,75  %54,73  %38,13  %5,68-  - نسبة النمو

  ABCبنك 
  48436  45079  43958  38605  30599 القروض

  %7,45  %2,55  %13,87  %26,16  - نسبة النمو

  2018-2014لفرتة من  ABCوبنك من إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنكي السالم  :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أن هناك ارتفاعا مستمرا إلمجايل القروض البنكية يف  بنك السالم خالل فرتة 

؛ يف حني يف حجم القروض يف البنك%) 5,68- (شهدت اخنفاضا  2015الدراسة وبنسب منو متفاوتة إال أن سنة 

؛ كما نالحظ أن بنك وبنسب منو متذبذبةعرفت أيضا ارتفاعا مستمرا  ABCأن إمجايل القروض البنكية يف  بنك 

  .القروض البنكية هلما وهذا عند مقارنة ABCمن بنك  كرب السالم أ

ودائع البنكية عبارة عن أموال ال: 2018-2014الودائع البنكية للعمالء في البنكين خالل الفترة  تطور -05

  .أو مؤسسة مع التعهد من طرف البنك يف اآلجال املتفق عليهايسلمها العميل  للبنك سواء كان فرد 

  مليون دج: الوحدة 2018-2014الفترة  في ABCالسالم و يلبنكالبنكية للعمالء  الودائع تطور: 21 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  بنك السالم
 70615 53717 29084 19407 15409 الودائع

  %31,46  %84,70  %49,86  %25,95  - نسبة النمو

  ABCبنك 
  40545  54335  40779  35215  27810 الودائع

  %25,38-  %33,24  %15,80  %26,63  - نسبة النمو

  2018- 2014لفرتة من اجلزائري  ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على التقارير السنوية لبنكي السالم و :المصدر

تزايدا مستمرا يف حجم الودائع البنكية للعمالء يف بنك السالم نالحظ من خالل اجلدول أن هناك 

متيز بتزايد  ABCبنك  خالل فرتة الدراسة وبنسب منو متفاوتة؛ يف حني أن حجم الودائع البنكية للعمالء يف

البنك؛ كما نالحظ أن بنك  ودائع يفحلجم ال %)25.38-( االيت شهدت اخنفاضا كبري  2018مستمر إىل غاية 

  .ودائعهما وهذا عند مقارنة إمجايل ABCم أكرب من بنك السال



 يالجزائر  ABCدراسة حالة بنك السالم الجزائري وبنك 

 

ABC 2018 – 2014( خالل الفترة(  

املتعلق مبخطط  04-09الذي نص عليه النظام رقم 

هذا سيتم التعرف على بنود احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، حيث 

- 2014( خالل الفترة ABCوبنك 

امليزانية بأ�ا تلك النشاطات اليت تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبال لكن ال 

  .مبادئ احملاسبية املتعارف عليها

إن البنكني املدروسان خمتلفان من حيث الطبيعة حيث أن بنك السالم إسالمي وال يتعامل بالفوائد أما 

فهو جتاري، وعند االطالع على قائمة خارج امليزانية لكال البنكني وجدنامها ال خيتلفان والبنود نفسها 

، أما فيما خيص البنود املستخدمة يف كال البنكني خمتلف فقد وجدنا أن بنك 

تخدم جمموعة صغرية منها والشكل املوايل 

  ABCبنود قائمة خارج الميزانية لبنكي السالم وبنك 

  
  2018لسنة  ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على قائمة خارج امليزانية لبنكي السالم و

متنوعة عدة التزامات خارج امليزانية  2018

التزامات ضمان بأمر ويل لفائدة املؤسسات املالية؛ التزامات التمويل لفائدة الزبائن؛ 

مت استخدام كل البنود املتعلقة بااللتزامات 

التزامات ؛ التزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات املالية

  :الممنوحة

.

 المحصل

  والبند

بنك 

السالم
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ABCوبنك بنك السالم لدراسة بنود قائمة خارج الميزانية 

الذي نص عليه النظام رقم  09من ضمن الصنف  نيةتعترب بنود خارج امليزا

احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، حيث 

  .يف كلى البنكني 

وبنك بنك السالم لبنود قائمة خارج الميزانية  حجمتطور 

2018(  

امليزانية بأ�ا تلك النشاطات اليت تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبال لكن ال بنود خارج 

مبادئ احملاسبية املتعارف عليهااخلصوم طبقا لل ميكن تصنيفها ضمن األصول أو

إن البنكني املدروسان خمتلفان من حيث الطبيعة حيث أن بنك السالم إسالمي وال يتعامل بالفوائد أما 

فهو جتاري، وعند االطالع على قائمة خارج امليزانية لكال البنكني وجدنامها ال خيتلفان والبنود نفسها 

، أما فيما خيص البنود املستخدمة يف كال البنكني خمتلف فقد وجدنا أن بنك 05-09املنصوص عليها يف النظام 

تخدم جمموعة صغرية منها والشكل املوايل يستخدم جل بنود قائمة خارج امليزانية يف حني بنك السالم يس

  .2018يوضح البنود املستخدمة يف كال البنكني خالل سنة 

بنود قائمة خارج الميزانية لبنكي السالم وبنك : 03الشكل رقم

من إعداد الطالبة باالعتماد على قائمة خارج امليزانية لبنكي السالم و

2018قدم خالل سنة  ABCمن خالل الشكل أعاله نالحظ أن بنك 

ويل لفائدة املؤسسات املالية؛ التزامات التمويل لفائدة الزبائن؛ التزامات التم

مت استخدام كل البنود املتعلقة بااللتزامات (ممنوحة ؛ التزامات أخر التزامات ضمان بأمر الزبائن

التزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات املالية: ؛ وأيضا حتصل على التزامات متعلقة بـ

الممنوحة االلتزامات

.04 والبند 02 البند

المحصل االلتزامات

والبند 07 البند :عليها

08.

  :الممنوحة االلتزامات

01، 02، 03،  

05.

 المحصل االلتزامات

  والبند 06 البند

بنك 
ABC

ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ : الفصل الثاني 

دراسة بنود قائمة خارج الميزانية : المبحث الثاني

تعترب بنود خارج امليزا

احلسابات البنكية والقواعد احملاسبية املطبقة على البنوك واملؤسسات املالية، حيث 

يف كلى البنكني  الصنف

تطور : المطلب األول

بنود خارج تعترب   

ميكن تصنيفها ضمن األصول أو

إن البنكني املدروسان خمتلفان من حيث الطبيعة حيث أن بنك السالم إسالمي وال يتعامل بالفوائد أما   

فهو جتاري، وعند االطالع على قائمة خارج امليزانية لكال البنكني وجدنامها ال خيتلفان والبنود نفسها  ABCبنك 

املنصوص عليها يف النظام 

ABC يستخدم جل بنود قائمة خارج امليزانية يف حني بنك السالم يس

يوضح البنود املستخدمة يف كال البنكني خالل سنة 

من إعداد الطالبة باالعتماد على قائمة خارج امليزانية لبنكي السالم و :المصدر

من خالل الشكل أعاله نالحظ أن بنك   

التزامات التم: وهي عبارة عن

التزامات ضمان بأمر الزبائن؛ اهليئات املالية

؛ وأيضا حتصل على التزامات متعلقة بـ)املمنوحة

االلتزامات

01 البنود

04، 05

االلتزامات

البند :عليها

07.
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أقل من بنك  2018يف حني أن بنك السالم قدم التزامات يف سنة املالية؛  احملصل عليها من اهليئاتالضمان 

ABC ؛ التزامات ضمان بأمر الزبائن؛ وأيضا حتصل على التزامات التزامات التمويل لفائدة الزبائن: وهي تتعلق بـ

  .؛ التزامات أخرى حمصل عليهاالتزامات الضمان احملصل عليها من اهليئات املالية: متعلقة بـ

خالل  ABCبنك لسالم و خارج امليزانية يف بنكي امن خالل اجلدول املوايل سنقوم بتحديد حجم بنود   

  .، مث نقوم بتحليل بنودها)2018-2014(الفرتة الدراسة 

  مليون دج: الوحدة )2018-2014( الفترة فيالجزائر  ABCالسالم و يلبنك قائمة خارج الميزانية تطور: 22 الجدول رقم

 2018 2017 2016 2015 2014    البنك

  بنك السالم
 32344 29898 18106 17318 20893 االلتزامات الممنوحة

  53926  36884  32258  17795  4749 االلتزامات المحصل عليها

  ABCبنك 
  64731  68204  38780  33219  33543 االلتزامات الممنوحة

  31079  31375  27950  35509  24231 االلتزامات المحصل عليها

  )2018-2014( ةرت فلل ABCوبنك من إعداد الطالبة باالعتماد على قائمة خارج امليزانية لبنكي السالم  :المصدر

اللتزامات املمنوحة يف بنك السالم فقد عرفت ارتفاعا بشكل مستمر اه أن نالحظ من خالل اجلدول أعال  

من  %)17.11- ( يأاليت عرفت اخنفاضا كأدىن حد هلا  2015ماعدا سنة  ،)2018-2014(خالل فرتة الدراسة 

بينما االلتزامات احملصلة نالحظ من خالل الشكل أ�ا قد عرفت ارتفاعا مستمرا  ،اللتزامات املمنوحةا حجم

فت كال من االلتزامات املمنوحة فقد عر  ABCخالل فرتة  الدراسة وبنسب منو متفاوتة، أما بالنسبة لبنك 

 أن االلتزامات املمنوحة حيث نالحظ، )2018-2014(صلة عرفت تذبذبا خالل فرتة الدراسة وااللتزامات احمل

  .ت املمنوحة واحملصلة لبنك السالماجلزائر أكرب من االلتزاما ABCنك لب واحملصلة

  2018-  2014الجزائر خالل فترة  –تطور بنود خارج الميزانية في بنك السالم : 04الشكل رقم 

  

  

  

  

 

 

  

  2018-2014اجلزائر  –من إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك السالم  :المصدر
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اجلزائر فقد عرفت ارتفاعا - لاللتزامات املمنوحة يف بنك السالم حظ من خالل الشكل أعاله بالنسبة نال

- ( يأاليت عرفت اخنفاضا كأدىن حد هلا  2015ماعدا سنة  ،)2018- 2014(بشكل مستمر خالل فرتة الدراسة 

لتبلغ أعلى  2018و 2016،2017لتبدأ باالرتفاع على مدار السنوات ، اللتزامات املمنوحةا من حجم %)17.11

مليون دينار جزائري، حيث مشلت كل من التزامات التمويل  32واليت بلغت حوايل  2018قيمة هلا خالل سنة 

أو لفائدة العمالء واملتمثلة أساسا يف االعتمادات املستندية لتمويل عمليات التجارة سواء لفائدة اهليئات املالية 

، والتزامات الضمان بأمر املؤسسات املالية أو بأمر من العمالء واملتمثلة يف خطابات الضمان )االسترياد( اخلارجية 

  .املمنوحة األخرى ، خطابات ضمان مجركية وغريها، وكذا االلتزامات)دخول عطاء، حسن التنفيذ(

أما يف ما يتعلق بااللتزامات احملصلة نالحظ من خالل الشكل أ�ا قد عرفت ارتفاعا مستمرا خالل فرتة  

، لتشهد ارتفاعا على طول 2012دج خالل سنة ماليني  4الدراسة وبنسب منو متفاوتة، حيث أ�ا بلغت قيمة 

، حيث مشلت االلتزامات 2018مليون دج خالل سنة 53ايل  سنوات الفرتة املدروسة وهذا ببلوغها أعلى قيمة  حو 

احملصلة كال من التزامات التمويل للمؤسسات املالية متمثلة أساسا يف مقابل ضمانات االعتمادات املستندية، 

التزامات الضمان بأمر املؤسسات املالية متمثلة أساسا يف مقابل ضمان حسن التنفيذ، مقابل ضمان اسرتجاع 

  .ت ومقابل ضمان دخول عطاءالتسبيقا

  2018-2014الجزائر  – ABCتطور حجم بنود قائمة خارج الميزانية لبنك : 05 الشكل

  
  )2018-2014( لفرتة اجلزائر – ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك  :المصدر

فقد عرفت تذبذبا بشكل  ABCلبنك لاللتزامات املمنوحة حظ من خالل الشكل أعاله بالنسبة نال

 حجم من) %0.96-( أي 2015حيث أ�ا عرفت اخنفاضا يف سنة ، )2018-2014(مستمر خالل فرتة الدراسة 

واليت  2017لتبلغ أعلى قيمة هلا خالل سنة  2017و 2016االرتفاع خالل السنتني لتبدأ ب، اللتزامات املمنوحةا
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من التزامات التمويل لفائدة املؤسسات املالية؛ التزامات دينار جزائري، حيث مشلت كل  مليون 68بلغت حوايل 

التمويل لفائدة الزبائن؛ التزامات ضمان بأمر اهليئات املالية؛ التزامات ضمان بأمر الزبائن؛ التزامات أخر ممنوحة 

التزامات التمويل : ى التزامات متعلقة بـ؛ وأيضا حتصل عل)مت استخدام كل البنود املتعلقة بااللتزامات املمنوحة(

  .احملصل عليها من اهليئات املالية؛ التزامات الضمان احملصل عليها من اهليئات املالية

، حيث شهدت قد عرفت تذبذبا خالل فرتة الدراسةأما يف ما يتعلق بااللتزامات احملصلة نالحظ أ�ا 

، 2014مقارنة بسنة ) %46(ون دج أي بنسبة منو حوايلملي 35بقيمة تقدر حوايل  2015ارتفاعا خالل سنة 

 2017مليون دج، لتعرف ثبات خالل السنتني األخريتني  27بقيمة تقدر حوايل  2016لتنخفض خالل سنة 

التزامات التمويل لفائدة  ويشمل هذا البند ولكن بنسبيت منو متفاوتتني ،دج  مليون 31بقيمة تقدر حوايل 2018و

التزامات الضمان احملصل عليها من : الزبائن؛ التزامات ضمان بأمر الزبائن؛ وأيضا حتصل على التزامات متعلقة بـ

  .اهليئات املالية؛ التزامات أخرى حمصل عليها

  2018-2014فترة خالل ال ABCوبنك بنك السالم لااللتزامات الممنوحة  تحليل: المطلب الثاني

  :على البنود التالية   تشمل االلتزامات املمنوحة

  ؤسسات املالية؛التزام التمويل لفائدة امل: 01البند - 

  التزام التمويل لفائدة الزبائن؛ :02البند - 

  لتزام ضمان بأمر اهليئات املالية؛ا: 03البند - 

  التزام ضمان بأمر الزبائن؛: 04البند - 

  .التزامات أخرى ممنوحة: 05البند - 

على  ABCيف بنك  01يشتمل البند : ويل لفائدة المؤسسات الماليةالتزامات التم :01البند تحليل  -01

وما نالحظه أن هذا البند غري مستعمل  العتمادات املستندية املؤكدة وغري القابلة لإللغاء على املؤسسات املاليةا

  .اجلزائر –يف بنك السالم 
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  ABCاالعتمادات المستندية المؤكدة وغير القابلة لإللغاء على المؤسسات المالية لبنك : 06 الشكل رقم

  
  ABCمن إعداد الطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك : المصدر

االعتمادات املستندية املؤكدة وغري القابلة لإللغاء  يفنالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك تذبذبا 

بقيمة  2014، حيث عرفت ارتفاعا من )2015-2014(خالل فرتة الدراسة  ABCعلى املؤسسات املالية لبنك 

 2016، لتنخفض خالل السنتني  مليون دج قيمة تقدر حبوايل ىلإ 2015 ألف دج لتصل يف سنة 64تقدر حوايل 

ألف دج، لرتتفع إىل قيمة تقدر حبوايل مليون دج يف  449قيمة تقدر ب  2017حيث بلغت خالل سنة  2017و

  .2018سنة 

 ملستنديةويشتمل هذا البند على فتح االعتمادات ا: التزامات التمويل لفائدة الزبائن: 02البند تحليل  -02

  .حيث يستعمل هذا البنك يف كال البنكني

  )2018-2014(خالل الفترة  ABCبنك يل لفائدة الزبائن لبنك السالم و التزامات التمو بند : 23الجدول رقم 

 البنك 02مكونات البند  2014 2015 2016 2017 2018

 .اعتمادات مستندية 13737 9310 11175 14170 16820

 .التزامات التمويل غري املستعملة 0 0 0 9328 8871 بنك السالم

 02مجموع البند  13737 9310 11175 23498 25691

 .االعتمادات املستندية املؤكدة وغري القابلة لإللغاء 4597 9271 5223 8017 7328

  ABCبنك 
 .على االعتمادات املستندية قبول الدفع 109 831 1267 1117 2074
  .االعتمادات املستندية املؤجلة 0 0 0 0 176

 02مجموع البند  4706 10102 6490 9134 9578

  )2018- 2014(للفرتة  ABCبنك لبنكي السالم و لطالبة باالعتماد على القوائم املالية من إعداد ا :المصدر

2014 2015 2016 2017 2018

Série 1 64 1068 731 449 1358

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600



 يالجزائر  ABCدراسة حالة بنك السالم الجزائري وبنك ــــ ـــــ ـــــــ ــــ ـــ  ــــــــ  ـــــــ ــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ : الفصل الثاني 

 
51 

لبنك السالم تضم اعتمادات مستندية  لتزامات التمويل لفائدة الزبائننالحظ من خالل اجلدول أعاله أن ا  

-2014(خالل فرتة الدراسة  اوالتزامات التمويل غري املستعملة، فالنسبة لالعتمادات املستندية عرفت تذبذب

 ،)%32- ( دج أي بنسبة منو حوايلماليني  9بقيمة تقدر حوايل  2015، فقد شهدت اخنفاضا يف سنة )2018

مليار دج بنسبة منو  16 إىل 2018ة الدراسة لتصل يف سنة السنوات األخرية من فرت لتعاود االرتفاع جمددا خالل 

أما التزامات التمويل غري املستعملة مت العمل �ا خالل السنتني ، 2016مقارنة بسنة )%129( قدرت حوايل

أعاله أن التزامات التمويل لفائدة  نالحظ؛ و 2018األخريتني من فرتة الدراسة فقد عرفت اخنفاضا خالل سنة 

لدفع على قبول ا املؤكدة وغري القابلة لإللغاء، ستنديةاملعتمادات الا لتفقد مشABC  بالنسبة لبنكالزبائن 

عتمادات املستندية املؤكدة وغري القابلة بااليف ما يتعلق  ،االعتمادات املستندية املؤجلةاالعتمادات املستندية و 

وبنسب منو متفاوتة أما بالنسبة لقبول الدفع على  ،)2018-2014(تذبذبا خالل فرتة الدراسة  لإللغاء فقد شهدت

اليت شهدت اخنفاضا بقيمة مليون دج أي بنسبة منو  2017االعتمادات فقد عرفت ارتفاعا مستمرا باستثناء سنة 

وأخريا االعتمادات املستندية املؤجلة اليت استخدامها من قبل البنك  يف  ،2017مقارنة بسنة ) %11.83- (حوايل

  .ألف دج 176بقيمة تقدر حوايل  2018سنة 

يشتمل هذا البند على إعادة إصدار ضمانات من  :التزامات ضمان بأمر الهيئات المالية: 03تحليل البند  -03

  .فقط ABCحيث يستعمل هذا البند يف بنك  املؤسسات املالية،

  ABCإعادة إصدار ضمانات من المؤسسات المالية لبنك : 07 الشكل رقم

  
  ABCلبنك القوائم املالية من إعداد الطالبة باالعتماد على  :المصدر

2014 2015 2016 2017 2018

Série 1 20711 17277 26000 51315 55143
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إعادة إصدار ضمانات من املؤسسات املالية نالحظ من خالل الشكل أعاله أن هناك تذبذب يف حجم 

 17بقيمة قدرت حوايل  2015حيث شهدت اخنفاضا يف سنة ، )2018-2014(خالل فرتة الدراسة  ABCلبنك 

لتعاود االرتفاع جمددا خالل السنوات األخرية من فرتة الدراسة لتصل ، %)16.58- (مليون دج أي بنسبة منو حوايل

  .)%78.79-( حوايل مليون دج أي بنسبة منو 55رت حوايل إىل قيمة قد 2018يف سنة 

واع خطاب ويشمل هذا البند على الكفاالت ومجيع أن: التزامات ضمان بأمر الزبائن: 04تحليل البند  -04

  .البنكني الضمانات ويستعمل يف كل من

  2018-2014خالل الفترة  ABCبنك ضمان بأمر الزبائن لبنك السالم و بند التزامات  :24الجدول رقم 

 البنك 04مكونات البند  2014 2015 2016 2017 2018

دخول عطاء، (خطابات ضمان متعلقة بالصفقات  7019 7781 6818 5999 5936

 .....).حسن التنفيذ،

 بنك السالم
 .خطابات ضمان إدارية 0 0 0 339 559

 .خطابات ضمان مجركية 107 173 51 23 113

 .خطابات ضمان أخرى 30 53 62 38 44

 04مجموع البند  7156 8007 6931 6339 6652

 .خطابات �ائية 2101 764 2 2847 196 4 976 1

  ABCبنك 

 .خطابات التسليم 175 231 986 241 1 847

  .خطابات مجركية 129 170 426 568 519

  .تأييدات حملية 79 103 261 256 77

  .خطابات االعتماد 23 30 0 0 0

  .ضمان اسرتداد الودائع 363 477 0 0 0

  .ضمانات متنوعة أخرى 108 143 0 0 0

 04مجموع البند  2978 3918 4520 6261 3419

  2018-2014للسنوات من  ABCلبنكي السالم ولطالبة باالعتماد على القوائم املالية من إعداد ا :المصدر

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن بند التزامات ضمان بأمر من الزبائن يشمل أنواع خطاب الضمان 

، خطابات ضمان )دخول عطاء حسن التنفيذ( ضمان متعلقة بالصفقات خطابات: نذكر منها يف بنك السالم

دخول ( بالنسبة خلطابات الضمان املتعلقة بالصفقات؛ إدارية، خطابات ضمان مجركية، خطابات ضمان أخرى

وخطابات الضمان اإلدارية  ،)2018-2014(نالحظ أ�ا عرفت تذبذبا خالل فرتة الدراسة ) عطاء حسن التنفيذ

، بينما 2017مقارنة بسنة %) 64.89(أ�ا استعملت خالل السنتني األخريتني وعرفت ارتفاعا بنسبة منوحيث نرى 

  .تذبذبا خالل فرتة الدراسةا خطابات الضمان اجلمركية وخطابات الضمان األخرى فقد عرفت
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يم، خطابات �ائية، خطابات التسل:

فبالنسبة ؛ خطابات مجركية، تأييدات حملية، خطابات االعتماد، ضمان اسرتداد الودائع، ضمانات متنوعة أخرى

ارتفاعا مستمرا وبنسب منو متفاوتة خالل الفرتة 

، بينما خطابات االعتماد، خمتلفة لكل واحدة على حدا

مقارنة بالسنة األوىل من  2015ضمان اسرتداد الودائع وضمانات متنوعة أخرى نالحظ أ�ا عرفت ارتفاعا يف سنة 

  ).2018-2014( فرتة الدراسة غري أن هذه اخلطابات مل تستعمل خالل الفرتة املتبقية من فرتة الدراسة

، "SOUKNA" تشمل التزامات التمويل

يف األوراق املالية، ويستعمل هذا البند يف بنك 

ABC  

  
  ABCلبنك 

   تشمل التزامات التمويل ABC بنك

والتزامات أخرى، حيث نالحظ أن هذه األخرية مت العمل 

بدورها  اليت هي" SOUKNA"تزامات التمويل 

ألف دج  32، لتنخفض إىل 2015ألف دج خالل سنة 

من  2018و 2017يف حني مل يتم العمل �ا خالل السنتني األخريتني 

-2014(خالل فرتة الدراسة ارتفاعا 
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التزامات خارج المیزانیة مشكوك فیھا
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:فقد مشل أنواع عديدة من خطاب الضمان ABCأما بالنسبة لبنك 

خطابات مجركية، تأييدات حملية، خطابات االعتماد، ضمان اسرتداد الودائع، ضمانات متنوعة أخرى

ارتفاعا مستمرا وبنسب منو متفاوتة خالل الفرتة اخلطابات اجلمركية والتأييدات احمللية نرى 

خمتلفة لكل واحدة على حداسبة منو مع اخنفاض يف السنة األخرية بن

ضمان اسرتداد الودائع وضمانات متنوعة أخرى نالحظ أ�ا عرفت ارتفاعا يف سنة 

فرتة الدراسة غري أن هذه اخلطابات مل تستعمل خالل الفرتة املتبقية من فرتة الدراسة

تشمل التزامات التمويل هذا البند علىيشتمل : ممنوحة ىالتزامات أخر 

يف األوراق املالية، ويستعمل هذا البند يف بنك  فيها والتزامات أخرى اليت تتمثل خارج امليزانية املشكوك

ABCلبنك  التزامات أخرى ممنوحة: 08 الشكل رقم

لبنك القوائم املالية من إعداد الطالبة باالعتماد على  :المصدر

بنكنالحظ من خالل الشكل أعاله أن االلتزامات األخرى املمنوحة ل

والتزامات أخرى، حيث نالحظ أن هذه األخرية مت العمل  خارج امليزانية املشكوك فيها التزامات

تزامات التمويل أما بالنسبة الل، 2016و �2015ا على مستوى البنك خالل سنيت 

ألف دج خالل سنة  292ألف دج إىل  167عرفت ارتفاعا من قيمة حوايل

يف حني مل يتم العمل �ا خالل السنتني األخريتني  ،)%80-(ي بنسبة منو 

ارتفاعا خارج امليزانية املشكوك فيها حيث شهدت  فرتة الدراسة، أخريا التزامات
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أما بالنسبة لبنك 

خطابات مجركية، تأييدات حملية، خطابات االعتماد، ضمان اسرتداد الودائع، ضمانات متنوعة أخرى

اخلطابات اجلمركية والتأييدات احمللية نرى  ،خلطابات التسليم

مع اخنفاض يف السنة األخرية بن ،)2017- 2014(

ضمان اسرتداد الودائع وضمانات متنوعة أخرى نالحظ أ�ا عرفت ارتفاعا يف سنة 

فرتة الدراسة غري أن هذه اخلطابات مل تستعمل خالل الفرتة املتبقية من فرتة الدراسة

التزامات أخر : 05ند الب تحليل -05

خارج امليزانية املشكوك التزامات

ABC فقط.  

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن االلتزامات األخرى املمنوحة ل

"SOUKNA" ،التزامات

�ا على مستوى البنك خالل سنيت 

عرفت ارتفاعا من قيمة حوايل

ي بنسبة منو أ 2016خالل سنة 

فرتة الدراسة، أخريا التزامات

2018

0

0

103
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 72لتنخفض إىل  2015ألف دج سنة  75ألف دج إىل قيمة حوايل  44فقد ارتفعت من قيمة حوايل ، )2018

ألف دج خالل سنة  103خالل السنوات األخرية لتصل إىل قيمة حوايل  ، لتعاود االرتفاع2016ألف دج سنة 

2018.  

  2018-2014خالل الفترة  ABCوبنك بنك السالم المحصل عليها لااللتزامات  تحليل :الثالثالمطلب 

  :التاليةحتليل االلتزامات احملصل عليها على البنود تشتمل 

  ؛التزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات املالية: 06 البند - 

  ؛احملصل عليها من اهليئات املاليةالتزامات الضمان : 07البند  - 

  .التزامات أخرى حمصل عليها: 08البند  - 

 اتفاقياتويشمل هذا على : التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية: 06 البند تحليل -01

  .ABCبنك  احملصل عليها من اهليئات املالية ويستعمل هذا البند يف إعادة التمويل

  ABCلبنك  التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية: 09 رقمالشكل 

  
   ABC  لبنكالقوائم املالية من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

قد  ABCلبنك  التزامات التمويل احملصل عليها من اهليئات املاليةنالحظ من خالل الشكل أعاله أن 

مليون دج سنة  21شهدت ارتفاعا من قيمة حوايل  حيث ،)2018-2012(عرفت تذبذبا خالل فرتة الدراسة 

، لرتتفع مليون دج 23إىل قيمة تقدر حوايل  2016سنة  لتنخفض 2015ليون دج يف سنة م 33إىل قيمة  2014

  .منو متفاوتة خالل السنتني األخريتني من فرتة الدراسة وتنخفض بنسب

2014 2015 2016 2017 2018

التزامات التمویل المحصل علیھا من 
الھیئات المالیة

21655 33362 23729 24696 23860
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على  يشتمل هذا البند: التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :07 البندتحليل  -02

  .الضمان احملصل عليها من اهليئات املالية الكفاالت والضمانات

   ABC  السالم وبنك يلبنك الهيئات الماليةالتزامات الضمان المحصل عليها من بند :25 الجدول رقم

 البنك 07مكونات البند  2014 2015 2016 2017 2018

 مقابل ضمانات لتغطية االعتمادات املستندية 626 952 3020 3099 2963

 بنك السالم

 مقابل ضمانات حسن التنفيذ 119 357 561 544 568

 التسبيقاتمقابل ضمانات اسرتجاع  109 520 595 435 461

 مقابل ضمانات دخول عطاء 78 171 78 388 82

 07مجموع البند  932 2000 4254 4466 4074

  ABCبنك  07مجموع البند  2452 2110 4221 6678 7219

  2018-2014للسنوات من  ABCلبنكي السالم ولطالبة باالعتماد على القوائم املالية من إعداد ا :المصدر

الشكل أعاله أن التزامات الضمان احملصل عليها من اهليئات املالية يف بنك السالم نالحظ من خالل 

مقابل ضمانات اسرتجاع  ؛مقابل ضمانات حسن التنفيذ نات لتغطية االعتمادات املستندية؛تشمل مقابل ضما

أ�ا عرفت  مقابل ضمانات لتغطية االعتمادات املستندية نرى :أوال؛ مقابل ضمانات دخول عطاء ؛التسبيقات

 3اليت شهدت اخنفاضا من  2018، ماعدا سنة )2017-2014(ارتفاعا مستمرا  وبنسب منو متفاوتة خالل الفرتة 

مقابل  :ثانيا؛ 2017 مقارنة بسنة) %4.38-(منوأي بنسبة  2018ىل قيمة مليونني دج يف سنة إ 2017يف ماليني دج 

اليت  2017ضمانات حسن التنفيذ عرفت ارتفاعا مستمرا وبنسب منو متفاوتة خالل فرتة الدراسة ماعدا سنة 

مقابل ضمانات اسرتجاع التسبيقات  :ثالثا؛ 2016مقارنة  بسنة  %)3.03-( شهدت اخنفاضا بنسبة منو حوايل

وأخريا مقابل ضمانات دخول عطاء هي بدورها  ، ورابعا خالل فرتة الدراسةوبنسب منو متفاوتة  عرفت تذبذبا

  .على طول فرتة الدراسةوبنسب منو متفاوتة  كذلك عرفت تذبذبا

التزامات الضمان احملصل عليها من ( 07فلم يتم اإلفصاح عن مكونات البند  ABCأما بالنسبة لبنك 

ا مستمرا وبنسب منو متفاوتة خالل األول قد عرف ارتفاع 07حيث نالحظ بالنسبة �موع البند ) اهليئات املالية

مقارنة  )%8.77- (اليت عرفت اخنفاضا قدر حوايل  2018باستثناء السنة األخرية ) 2017- 2014(فرتة الدراسة 

 2015نالحظ اخنفاض يف سنة حيث  الثاين قد عرف تذبذبا خالل فرتة الدراسة 07، أما جمموع البند 2017بسنة

ارتفاعا  2018و 2017، 2016، لتعرف السنوات الباقية 2014مقارنة بسنة  )%13.94- (بنسبة منو قدرت حبوايل 

  .متفاوتة منو مستمرا وبنسب
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رهون لبند على رهون سندات االستثمار و ويشتمل هذا ا: أخرى محصل عليها التزامات: 08 البندتحليل  -03

 من ويستعمل هذا البند يف كالألوراق املالية والعمالت الصعبة ضافة إىل اعقارية وتأمينات ضد خطر السداد باإل

  .البنكني

  2018-2014خالل الفترة  ABCلبنك السالم وبنك  التزامات أخرى محصل عليهابند : 26 الجدول رقم

 البنك 08مكونات البند  2014 2015 2016 2017 2018

 رهون سندات االستثمار 2638 3222 3367 5608 9115

 رهون عقارية 1178 12572 24636 26809 38708 السالمبنك 

 تأمينات ضد خطر السداد 0 0 0 0 2028

  08مجموع البند  3816 15794 28003 32417 49851

  ABCبنك  08مجموع البند  123 36 0 0 0

  )2018- 2014(للفرتة   ABCوبنك لبنكي السالم لطالبة باالعتماد على القوائم املالية من إعداد ا :المصدر

أن االلتزامات األخرى احملصل عليها لبنك السالم تضم رهون سندات نالحظ من خالل اجلدول 

االستثمار، رهون عقارية وتأمينات ضد خطر السداد، بالنسبة لرهون سندات االستثمار قد عرفت ارتفاعا مستمرا 

عرفت ارتفاعا مستمرا عقارية هي بدورها أيضا الرهون وال، )2018-2014(و متفاوتة خالل فرتة الدراسة وبنسب من

وبنسب منو متفاوتة، بينما التأمينات ضد خطر السداد فنالحظ أنه مت استعماهلا من قبل البنك خالل السنة 

  .مليون دج 2األخرية بقيمة تقدر حوايل 

 )االلتزامات األخرى احملصل عليها( 08فلم يتم اإلفصاح عن مكونات البند  ABCأما بالنسبة لبنك 

األول قد عرف ارتفاعا مستمرا وبنسب منو متفاوتة خالل فرتة الدراسة  08حيث نالحظ بالنسبة �موع البند 

 36ألف دج إىل قيمة  123من قيمة  2014الثاين قد عرف اخنفاضا يف سنة  08، أما جمموع البند )2018- 2014(

  .تم استعماله خالل الفرتة املتبقية من فرتة الدراسةيف حني مل ي 2015لف دج سنة أ

خالل  ABCوبنك بنك السالم لأثر بنود خارج الميزانية على بعض المؤشرات المالية : المبحث الثالث

  )2018-2014( الفترة

اليت هلا أثر يف تعظيم األرباح بصورة سريعة واحلصول على  تعترب بنود خارج امليزانية من األدوات املالية

، متويل بكلفة أقل، إال أن اإلفراط يف استخدامها يرتتب عليه آثار سلبية يف نقل املخاطر من بنك إىل بنك آخر

 السالم يخاطر االئتمانية لبنكأثر بنود خارج امليزانية على السيولة، الرحبية وامل سنعاجل ذا املبحثومن خالل ه

  . )2018- 2014( خالل الفرتة اجلزائري ABCوبنك اجلزائري 
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  على المؤشرات المالية

  

ABC 2018-2014( خالل الفترة(  

املبالغ  السيولة خطر التواجد بصفة هيكلية يف حالة عجز عن الوفاء بالتزامات تسديد

أو أشخاص آخرين عند بلوغ األجل احملدد لذلك، مما يؤدي إىل تكبد خسائر ضخمة أو  املستحقة اجتاه الزبائن ّ

وفقا نسبة السيولة حيث حتسب : الجزائر

  إجمالي الودائع

  )2018-2014( الجزائر خالل الفترة

2015  2016  2017  2018  

42,6834,1 34,86 29,37 

 34 42 57 

  )2018-2014( لفرتةالسالم ل

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة 

لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(عند مستوى داللة 

OBS: نسبة بنود قائمة خارج الميزانية
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على المؤشرات الماليةأثر بنود خارج الميزانية : 10 الشكل رقم

  من إعداد الطالبة :المصدر

ABCوبنك بنك السالم أثر بنود خارج الميزانية على سيولة 

السيولة خطر التواجد بصفة هيكلية يف حالة عجز عن الوفاء بالتزامات تسديدويقصد مبخاطر 

أو أشخاص آخرين عند بلوغ األجل احملدد لذلك، مما يؤدي إىل تكبد خسائر ضخمة أو  املستحقة اجتاه الزبائن ّ

الجزائر – نك السالمببنود خارج الميزانية على سيولة 

إجمالي الودائع/  )شبه النقدية+ النقدية (: Lة نسبة السيول

الجزائر خالل الفترة –لبنك السالم  بنود خارج الميزانيةنسبة و نسبة السيولة تطور 

2015  2014  طريقة الحساب

  إجمالي األصول/االلتزامات الممنوحة
57,54 42,68 

 20 29  إجمالي الودائع)/شبه النقدية+ النقدية (

السالم ل لطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنكمن إعداد ا :

عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية 

  .نسبة السيولة البنكية يف بنك السالم

H1  عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر يوجد

  .نسبة السيولة البنكية يف بنك السالم

نسبة بنود قائمة خارج الميزانية

L: السيولة البنكية

ROAربحية البنك 

CRالمخاطر االئتمانية 

ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ : الفصل الثاني 

أثر بنود خارج الميزانية على سيولة : المطلب األول

ويقصد مبخاطر 

أو أشخاص آخرين عند بلوغ األجل احملدد لذلك، مما يؤدي إىل تكبد خسائر ضخمة أو  املستحقة اجتاه الزبائن ّ

  .�ديد وجود املصرف

بنود خارج الميزانية على سيولة أثر  دراسة -01

  :للقاعدة اآلتية

تطور : 27 جدول رقمال

  المتغير

نسبة بنود خارج 

  OBSالميزانية 

نسبة السيولة البنكية 

L  

)

:المصدر

صفرية الفرضية ال    

نسبة السيولة البنكية يف بنك السالمعلى امليزانية 

H1الفرضية البديلة   

نسبة السيولة البنكية يف بنك السالمعلى 

المخاطر االئتمانية 
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  .)b(نتائج معامالت االحندار  ،)R2 ،r( منوذج االحندار :واجلدول التايل هو ملخص جلداول

  بنك السالمبنود خارج الميزانية على سيولة  النتائج اإلحصائية ألثر: 28 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

معنويغري    معامل االرتباط r=0.432  الثابت 69.504 0.54 

معنوي غري  0.228 -0.834  OBS  R2=0.658 معامل التحديد 

 معنوية غري االحندار  قيمة معامل إنف 0.05من مستوى الداللة  أكربواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر

يوجد أثر ذو ال  أيH1  ةالفرضية البديل ونرفض H0 الفرضية الصفرية نقبل أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

  .سيولة بنك السالمعلى  لبنود خارج امليزانية )α≥0.05(عند مستوى داللة داللة إحصائية 

سيتم دراسة أثر بنود خارج امليزانية على : الجزائري ABCدراسة أثر بنود خارج الميزانية على سيولة بنك  -02

  :يلي وهذا من خالل ما اجلزائري ABCسيولة بنك 

  )2018- 2014( الجزائر خالل الفترة – ABCنسبة بنود خارج الميزانية لبنك و تطور نسبة السيولة : 29 جدول رقمال

  2018  2017  2016  2015  2014  طريقة الحساب  المتغير

نسبة بنود خارج الميزانية 

OBS  

  إجمالي األصول/االلتزامات الممنوحة
61,86 49,41 54,66 74,49 86,42 

 19 21 21 22 27  إجمالي الودائع)/شبه النقدية+ النقدية (  Lنسبة السيولة البنكية 

 )2018-2014(فرتة لل ABCلطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك من إعداد ا :المصدر

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية الفرضية ال  

  .ABCامليزانية على نسبة السيولة البنكية يف بنك 

لبنود خارج امليزانية على  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر  H1الفرضية البديلة   

 .ABCنسبة السيولة البنكية يف بنك 

  ABCبنك بنود خارج الميزانية على سيولة  النتائج اإلحصائية ألثر: 30 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

االرتباطمعامل  r=0.985  الثابت 11.384 0.002 معامل معنوي   

 معامل التحديد OBS  R2=0.970 0.267 0.002 معامل معنوي

   :االحندار معنوية أي قيمة معامل إنف 0.05قل من مستوى الداللة أواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

Y=11.384+0.267x 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر
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وسيولة بنك  بنود خارج امليزانيةبني للعالقة  جند أن معامل ارتباط بريسون أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

ABC بلغ حيث: r = 0.985  قيمة مستوى املعنوية  ألن ،ودال إحصائياوهو موجب)sig  =0.002(  أقل من

   .0.05مستوى الداللة 

ومنه  ABCسيولة بنك على  لبنود خارج امليزانيةمن خالل االحندار البسيط وجدنا أن هناك تأثري اجيايب 

عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر H1  ةالفرضية البديل ونقبل H0 نرفض الفرضية الصفرية

)α≥0.05( سيولة بنك على  لبنود خارج امليزانيةABC.  

  )2018-2014( خالل الفترة ABCوبنك بنك السالم لأثر بنود خارج الميزانية على ربحية  :المطلب الثاني

املالية وغري  حتقيق األرباح اهلدف األساسي الذي تسعى إليه كافة املؤسسات باختالف أنواعهايعترب 

تصر على معدل العائد إىل إمجايل املالية، وعادة ما تقاس قدرة البنوك مبجموعة من النسب ويف دراستنا سنق

البنك قد استخدم مجيع لصافية على جمموع األصول كون أن سب هذا املعدل بقسمة النتيجة احيث حي ،األصول

  .أصوله وليس جزءا منها لتحقيق هذه النتيجة

دراسة أثر بنود خارج امليزانية سيتم : الجزائر –بنك السالم  ربحية دراسة أثر بنود خارج الميزانية على -01

حيث حيسب معدل لعائد على األصول، وهذا من خالل االعتماد على معدل ا اجلزائريالسالم  بنكرحبية على 

   :العائد على األصول وفقا للقاعدة التالية

  .إجمالي األصول/ النتيجة الصافية =   ROAاألصول ىمعدل العائد عل

  بنود خارج الميزانية لبنك السالم الجزائري على األصول و نسبة معدل العائد  تطور: 31 جدول رقمال

  2018  2017  2016  2015  2014  طريقة الحساب  المتغير

نسبة بنود خارج الميزانية 

OBS  

إجمالي /االلتزامات الممنوحة

  األصول
57,54 42,68 34,1 34,86 29,37 

معدل العائد على األصول 

ROA  

إجمالي / النتيجة الصافية 

  األصول 
3,81 0,74 2,03 1,38 2,2 

  2018-2014السالم للسنوات من  لطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنكمن إعداد ا :المصدر

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية الفرضية ال   

  .العائد على األصول يف بنك السالمامليزانية على 

لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر يوجد  H1الفرضية البديلة   

  .على العائد على األصول يف بنك السالم

  .)b(نتائج معامالت االحندار  ،)R2 ،r( منوذج االحندار :واجلدول التايل هو ملخص جلداول
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  بنك السالملالعائد على األصول بنود خارج الميزانية على  النتائج اإلحصائية ألثر: 32 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

معنويغري   0.873 -0.349   معامل االرتباط r=0.577  الثابت 

معنوي غري  0.309 0.60 OBS  R2=0.333 معامل التحديد 

 معنوية غري االحندار  قيمة معامل إنف 0.05من مستوى الداللة  أكربواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر

يوجد أثر ذو ال  أيH1  ةالفرضية البديل ونرفض H0 الفرضية الصفرية نقبل أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

  .مبنك السالالعائد على األصول لعلى  لبنود خارج امليزانية )α≥0.05(عند مستوى داللة داللة إحصائية 

بنك رحبية سيتم دراسة أثر بنود خارج امليزانية على : ABCدراسة أثر بنود خارج الميزانية على ربحية بنك  -02

ABC على األصول وهذا من خالل ما يلي وهذا من خالل االعتماد على معدل العائد اجلزائري:  

  الجزائري ABCتطور نسبة معدل العائد على األصول وبنود خارج الميزانية لبنك : 33 الجدول رقم

  2018  2017  2016  2015  2014  طريقة الحساب  المتغير

نسبة بنود خارج 

  OBSالميزانية 

إجمالي /الممنوحةااللتزامات 

  األصول
61,86 49,41 54,66 74,49 86,42 

  معدل العائد على

  ROAاألصول 

إجمالي / النتيجة الصافية 

  األصول
2,72 1,96 2,08 1,9 2,45 

 )2018- 2014(للفترة  ABCلطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك من إعداد ا :المصدر

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية الفرضية ال  

  .ABCامليزانية على العائد على األصول يف بنك 

لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر يوجد  H1الفرضية البديلة   

 .ABCعلى العائد على األصول يف بنك 

  ABCبنك ل العائد على األصولبنود خارج الميزانية على  النتائج اإلحصائية ألثر: 34 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

  معامل االرتباط r=0.931  الثابت 0.879 0.05 معامل معنوي

 معامل التحديد OBS  R2=0.867 0.030 0.02 معامل معنوي

   :االحندار معنوية أي قيمة معامل إنف 0.05قل من مستوى الداللة أواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

Y=0.879+0.030x 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر
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العائد على و  بنود خارج امليزانيةبني للعالقة  جند أن معامل ارتباط بريسون أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

=  sig(قيمة مستوى املعنوية  ألن ،ودال إحصائياوهو موجب  r = 0.931 :بلغ حيث ABCعلى بنك  األصول

   .0.05أقل من مستوى الداللة  )0.02

يف  العائد على األصولعلى  لبنود خارج امليزانيةمن خالل االحندار البسيط وجدنا أن هناك تأثري اجيايب 

عند ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر H1  ةالفرضية البديل ونقبل H0 الفرضية الصفريةومنه نرفض  ABCبنك 

  .ABCيف بنك  العائد على األصولعلى  لبنود خارج امليزانية )α≥0.05(مستوى داللة 

خالل الفترة  ABCوالسالم  يبنكلالئتمانية أثر بنود خارج الميزانية على المخاطر ا: المطلب الثالث

)2014-2018(  

وهي املخاطر اليت يكون العمالء عاجزين عن الدفع لقاء السلع واخلدمات املستلمة،  املخاطر االئتمانية

وكذلك هي خماطر عدم الوفاء ه العمالء أن تكون خسائر للمؤسسة؛ ومن الواضح أنه يف أي وقت يهمل في

  .أحد طريف العقد بالوفاء بالتزاماته سائر االقتصادية الناشئة عن توكلاملتمثلة باخل

  :خاطر يف بنك السالم نذكر منهاومن بني أهم املعايري املعمول �ا يف تسيري هذا النوع من امل

احدة أو حىت على زبون أو جمموعة و  " التمويل"يتمثل توزيع املخاطر يف عدم تركيز نشاط  :توزيع المخاطر - 

  على مستوى نشاط واحد؛

، توزع حمفظة بنك السالم بني التسهيالت القصرية ومتوسطة املدى وااللتزامات غري املباشرة: تنويع التسهيالت - 

وبناءا على ذلك السوق ة يركز على دراسة يأما من جهة أخرى تضم مديرية التمويالت قسما للدراسات االقتصاد

طاعات االقتصادية، حيث تسمح هذه الدراسة القيقوم بتحديد قطاعات النشاط القابلة للنمو وكذا تطور بعض 

  ع حدود االئتمان حسب قطاع النشاط؛للبنك بوض

حيث تتمثل يف الضمانات املتعلقة بالتسهيالت املمنوحة للزبائن كالضمانات املالية، الرهون : جمع الضمانات - 

  .اخل...والتأمينات النقدية 

حيث حتسب : الم الجزائريالئتمانية لدى بنك السدراسة أثر بنود خارج الميزانية على المخاطر ا -01

   :املخاطر االئتمانية كما يلي

  .إجمالي القروض/ صات خسائر القروض صمخ :CR االئتمانيةالمخاطر 
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  تطور نسبة المخاطر االئتمانية وبنود خارج الميزانية لبنك السالم الجزائري : 35 الجدول رقم

  2018  2017  2016  2015  2014  طريقة الحساب  المتغير

نسبة بنود خارج 

  OBSالميزانية 

إجمالي /االلتزامات الممنوحة

  األصول
57,54 42,68 34,1 34,86 29,37 

نسبة المخاطر 

  CRاالئتمانية 

/ مخصصات خسائر القروض

  إجمالي القروض
0.0145 0.0133 0.0126 0.121 0.0095 

  )2018-2014(فرتة السالم لل املالية لبنكلطالبة باالعتماد على القوائم من إعداد ا :المصدر

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية الفرضية ال  

  .امليزانية على خماطر االئتمان يف بنك السالم

لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر يوجد  H1الفرضية البديلة   

  .على خماطر االئتمان يف بنك السالم

  بنك السالمل بنود خارج الميزانية على مخاطر االئتمان النتائج اإلحصائية ألثر: 36 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

معنوي غري   معامل االرتباط r=0.927  الثابت 0.045 0.074 

 معامل التحديد OBS  R2=0.859 0.002 0.024 معامل معنوي

   :االحندار معنوية أي قيمة معامل إنف 0.05قل من مستوى الداللة أواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

Y=0.879+0.030x 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر

خماطر و  بنود خارج امليزانيةبني للعالقة  جند أن معامل ارتباط بريسون أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

=  sig(قيمة مستوى املعنوية  ألن ،ودال إحصائياوهو موجب  r = 0.927 :بلغ على بنك السالم حيث االئتمان

   .0.05أقل من مستوى الداللة  )0.024

يف بنك خماطر االئتمان على  خارج امليزانيةلبنود من خالل االحندار البسيط وجدنا أن هناك تأثري اجيايب 

عند ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر H1  ةالفرضية البديل ونقبل H0 ومنه نرفض الفرضية الصفريةالسالم 

  .يف بنك السالمخماطر االئتمان على  لبنود خارج امليزانية )α≥0.05(مستوى داللة 

سيتم دراسة أثر بنود : الجزائري ABCدراسة أثر بنود خارج الميزانية على المخاطر االئتمانية لدى بنك  -02

  :يوضحه اجلدول التايلوهذا من خالل ما  اجلزائري ABCبنك ل املخاطر االئتمانية خارج امليزانية على
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  الجزائري ABCتطور نسبة المخاطر االئتمانية وبنود خارج الميزانية لبنك : 37 مرق الجدول

  2018  2017  2016  2015  2014  طريقة الحساب  المتغير

نسبة بنود خارج 

  OBSالميزانية 

إجمالي /االلتزامات الممنوحة

  األصول
61,86 49,41 54,66 74,49 86,42 

نسبة المخاطر 

  CRاالئتمانية 

  / القروضخسائر  مخصصات

  إجمالي القروض
0.013 0.012 0.013 0.0138 0.0.12 

 2018-2014للسنوات من  ABCلطالبة باالعتماد على القوائم املالية لبنك من إعداد ا :المصدر

لبنود خارج  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب يوجد أثر  ال H0صفرية الفرضية ال  

  .ABCامليزانية على خماطر االئتمان يف بنك 

لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(عند مستوى داللة ذو داللة إحصائية إجيايب أثر يوجد  H1الفرضية البديلة   

  .ABCعلى خماطر االئتمان يف بنك 

  ABCبنك في  بنود خارج الميزانية على مخاطر االئتمان النتائج اإلحصائية ألثر: 38 الجدول رقم

 منوذج االحندار Y=a+bx  املعامالت Sig النتيجة

  معامل االرتباط r=0.103  الثابت 0.012 0.005 معنوي

معنوي غري  0.869 7.14 OBS  R2=0.011 معامل التحديد 

 معنوية غري االحندار  قيمة معامل إنف 0.05من مستوى الداللة  أكربواملبينة يف اجلدول  (sig)قيمة مستوى املعنوية 

  SPSS. V 22 باالعتماد على خمرجات برنامج الطالبةمن إعداد  :المصدر

يوجد أثر ذو ال  أيH1  ةالفرضية البديل ونرفض H0 الفرضية الصفرية نقبل أعالهمن خالل النتائج اجلدول 

  .ئراجلزا ABCبنك خماطر االئتمان لعلى  لبنود خارج امليزانية )α≥0.05(عند مستوى داللة داللة إحصائية 
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  خالصة الفصل

املؤسسة العربية  ABCاجلزائر اإلسالمي وبنك  –من خالل هذا الفصل الذي مت فيه تقدمي بنك السالم 

االعتماد على ب ذلكو اجلزائري اليت وقع عليها االختيار لتكون ميدان الدراسة التطبيقية،  التجاري املصرفية

، وبعد إمتام هذا الفصل وإتباع خطوات الدراسة املعلومات اليت توفرها املواقع اإللكرتونية اخلاصة �ذه البنوك

مها إسالمي اخلاصني الذي كان أحد لبنكنيامليزانية املالية البنكية على مستوى اامليدانية متت دراسة قائمة خارج 

على هذه القائمة ودراسة من خالل التعرف ABC  بنكواآلخر جتاري واملتمثل يف  بنك السالموالذي متثل يف 

 .من خالل املقارنة بينهما املخاطر االئتمانية ثار بنودها على الرحبية والسيولةآ



  

 ا��اتمة
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تعترب بنود خارج امليزانية من أدوات التمويل من خارج امليزانية اليت حتقق وفرة يف التمويل املطلوب استثماره يف 

 مداألمر الذي يؤدي إىل توفري مبالغ كبرية ميكن االستفادة منها يف جوانب أخرى، كما يؤدي إىل ع –بعض املوجودات 

التبعية ستلحق األذى مبستخدمي قد تؤدي إىل ا�يار هذه الوحدات و هذه األدوات و  االقرتاض أو حتمل فوائد اقرتاض،

�ذا فإن اجلزائر عمدت إىل تطبيق القوانني اليت جاء �ا النظام ، و القوائم املالية نتيجة عدم اإلفصاح عنها يف القوائم املالية

القوائم املالية بشكل عام  كونتحىت أجل  ، ومناحملاسيب املايل على مستوى احملاسبة البنكية لتتماشى واقتصادها الوطين

من أجل تقييم البنوك  وقائمة خارج امليزانية بشكل خاص معدة وفق أسس واضحة ومفهومة لدى متخذي القرارات

  .بشكل يفيدهم يف اختاذ القرارات االقتصادية واالستثمارية

  :أمهها النتائجمن خالل هذا العمل خرجنا جبملة من : النتائج واختبار الفرضيات -01

حماسيب خاص يتماشى ومبادئ النظام احملاسيب  نظاماملعاجلة احملاسبية لعناصر قائمة خارج امليزانية يف البنوك وفق  تتم - 

املايل وهذا راجع إىل اإلصالحات املصرفية اليت عرفها النظام املصريف اجلزائري والسيما القوانني واملراسيم املتعلقة بإعداد 

ا إليها من وهذه النتيجة خلصن األولىالفرضية  صحة، وهذا ما يثبت وعرض القوائم املالية للبنوك واملؤسسات املالية

  خالل الفصل النظري للدراسة؛

اجلزائري  ABCاجلزائر وبنك املؤسسة العربية املصرفية  –من خالل الدراسة امليدانية لقائمة خارج امليزانية لبنك السالم  - 

  :توصلنا إىل النتائج التالية

عند االطالع ودراسة قائمة خارج امليزانية يف كال البنكني البنك التجاري والبنك اإلسالمي لوحظ أنه ال يوجد  - 

يستخدم جل بنود  ABC، إال يف كون أن بنك ABCاختالف كبري يف بنود قائمة خارج امليزانية بني بنك السالم وبنك 

  ؛الثانية جزئياالفرضية  صحةذا ما يثبت بنك السالم اإلسالمي، وهااللتزامات املمنوحة مقارنة ب

، فقد وجدنا أنه اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  بنود خارج امليزانية على السيولة البنكية يف بنك السالمأثر فيما خيص  - 

يوجد أثر ، و سيولة بنك السالمعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ال 

فالفرضية ، وعليه ABC سيولة بنكعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةإجيايب 

إجيايب لبنود خارج امليزانية على السيولة أثر يوجد : القائلة بأن الثالثة؛ وعلية الفرضية فقط ABCالثالثة حمققة يف بنك 

  ؛صحيحة جزئياي اجلزائر  ABCاجلزائري وبنك  البنكية يف بنك السالم

ال ، فقد وجدنا أنه اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  البنكية يف بنك السالم الرحبيةبنود خارج امليزانية على أثر فيما خيص  - 

إجيايب يوجد أثر ، و بنك السالم رحبيةعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

فالفرضية الرابعة حمققة ، وعليه ABC بنك رحبيةعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللةذو 
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البنكية يف بنك  الرحبيةإجيايب لبنود خارج امليزانية على أثر يوجد : القائلة بأن الرابعة؛ وعلية الفرضية فقط ABCيف بنك 

  ؛صحيحة جزئياي اجلزائر  ABCاجلزائري وبنك  السالم

، فقد وجدنا اجلزائري ABCاجلزائري وبنك  يف بنك السالم املخاطر االئتمانيةبنود خارج امليزانية على أثر فيما خيص  - 

، بنك السالمل املخاطر االئتمانيةعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05(يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة أنه 

 بنكل املخاطر االئتمانيةعلى لبنود خارج امليزانية  )α≥0.05( ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةإجيايب يوجد أثر وال 

ABC إجيايب لبنود أثر يوجد : القائلة بأن الخامسة؛ وعلية الفرضية فقطفالفرضية اخلامسة حمققة يف بنك السالم ، وعليه

  .صحيحة جزئياي اجلزائر  ABCاجلزائري وبنك  يف بنك السالم املخاطر االئتمانيةخارج امليزانية على 

  :�ا مستقبال للعمل املقرتحاتبناءا على ما تقدم من نتائج ميكن إعطاء بعض : الدراسة مقترحات -02

  اكبة التغريات والتطورات الدولية؛العمل على التحديث املستمر يف النظام احملاسيب املايل البنكي ومو  - 

  ؛دراسة املخاطر الناشئة على األدوات املالية - 

  .جيب أن يعمل املشرع اجلزائري على التفصيل يف األحكام املتعلقة بأنشطة خارج امليزانية - 

ويف اخلتام جند أن البحث مزال مفتوحا بكل اجلوانب املختلفة للموضوع، ونرجو أن يكون مبثابة : الدراسةآفاق  -03

  :أكثر تعمقا �تم بــانطالقه لدراسات أخرى 

  ؛قائمة خارج امليزانية يف البنوك التجاريةدراسة حتليلية ل - 

  ؛)املشتقات املالية( خارج امليزانية اإلفصاح عن بنود - 

  مليزانية على املخاطر االئتمانية؛أثر بنود خارج ا - 

  .أثر بنود خارج امليزانية على أداء البنوك - 
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  الملخص

 البنكية القوائم املاليةاليت تعترب إحدى و وأهم بنودها، قائمة خارج امليزانية على  التعرف هذه الدراسة إىل هدفت

قد و  ؛يف اجلزائر التجارية واإلسالمية آثارها املالية على البنوك التعرف علىباإلضافة إىل  ،09وتشمل حسابات الصنف 

نك إسالمي هو بنك السالم اجلزائري وبنك جتاري بمن خالل دراسة حالة يلي حلالتاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

قد و ؛ )2018-2014(من خالل دراسة القوائم املالية للبنكني خالل الفرتة  ABCهو املؤسسة العربية املصرفية اجلزائرية 

ذه مع وجود أثر هل، ABCانية تكون أكثر استخداما يف البنك التجاري البنود خارج امليز  أن توصلت هذه الدراسة إىل

  .بنك السالم، وعلى خماطر االئتمان يف ABCيف بنك والرحبية البنود على السيولة 

  .، الرحبية، السيولة، خماطر االئتمانABCبنك ، السالمبنك قائمة خارج امليزانية،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

This study aimed at identifying an off-balance sheet and its most important items, which is 

considered one of the bank financial statements and includes class 09 accounts, in addition to 

identifying its financial effects on commercial and Islamic banks in Algeria. The study used the 

descriptive and analytical approach through a case study of an Islamic bank, the Algerian Salam 

Bank, and a commercial bank, the Algerian Arab Banking Corporation, ABC, by studying the 

financial statements of the two banks during the period (2014-2018). This study found that off-

balance sheet items are more used in Commercial Bank ABC, with an impact of these items on the 

liquidity and profitability of Bank ABC, and on credit risk in Al Salam Bank. 

Key words: off-balance sheet, Al Salam Bank, Bank ABC, profitability, liquidity, credit risk. 


