
 

ــــة الجــزائـريــة الديمقــراطيـــة الشعبيـــة  الجـمهــوريـ
ـــ ــالـــ ـــم العـ ـــ ـــــيي و وزارة التـعليـ  البـحـــث الـعلـــمـ

ــــي ـــة أم البـــواقـــ ــامعــ ــ  جـ

 العلوم التجارية وعلـوم التسييـرو كلية العلوم الاقتصاديـة 
 

 ........: ............. رقم التسجيل

 علوم التسيير:ةشعبـــلا

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

علوم التسييرفي  ماستر أكاديميمكملة ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة  

مالية وبنوك: تخصص  

ـــإش :    الطالبةإعـداد  ـــ ـــ  :ألاستاذ ـرافـ

 بوكثير جبار. د شادي فاطمة الزهراء

 4102 - 10 -10:نوقشت و أجيزت علنا بتاريخ

 

  :ة من السادةنكو جنة املللا مامأ

 
 
خميلي فريد. أ  جامعة أم البواقي  رئيســا   

 
 
جبار بوكثير.د  جامعة أم البواقي  مقــررا   

 
 
أمقران مصطفى . أ  جامعة أم البواقي  مناقشا  

 

 

 
 2014 -2013السنة الجامعية 

آليات تقويم األداء المالي في البنوك التجارية 
 الجزائرية

عين البيضاء 123دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة   

 

 
 



J’aime · Commenter · Partager · 173 9 36

J’aime · Commenter · Partager · 2 662 34 170

.a ajouté une photo الحنین

Hier, à 22:30 · 

J’aime · Commenter · Partager · 1 392 74 151

Lotfi DK

4 h · 

HEY DJ SEM !! MOI AUSSI J'AI 1 000 000 de Vues pour ....Lol

Lotfi DK - Clash 2014
Lotfi Double Kanon clôture l'année 201 3  av ec un

morceau "Coup de Poing" : EL FAKAKIR, qui v a

faire couler beaucoup... d'ancre ! Page officielle sur

Facebook ...

YOUTUBE.COM

avec PaloMa La Réfénà et Ahmed Samir كـلـمــاتـ راقـت لــي ~

Nawar

Hier, à 22:00 · 

Afficher tout

1 706 308 personnes aiment ça.

محاضرات احمد دیدات بالعربیة كاملة...

Hanene Ing aime ça.

Sky News Arabia

Meryem Bel aime ça.

Joelle جویل

RiMa Islam et 3 autres ami(e)s

aiment ça.

MBC Drama

Imanus Mimiae et Nanou Lili

aiment ça.

MBC1

Hassna Belg et 2 autres ami(e)s

aiment ça.

PAGES POPULAIRES DANS VO…

الھداف الدولي

Aya Nice et 2 autres ami(e)s aiment

ça.

Français (France) · Confidentialité · Conditions
d’utilisation · Cookies · Plus

Facebook © 2014

J’aime
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J’aime

J’aime

J’aime

J’aime

J’aime

Faty Fatima

1 mKaki Algeroise

Gira Sole

MobileHanene Ing

Amina Chadi

WebRadja Jaja

Arimas Archi

2hSouma Samsouma

Imene Minoucha

32 mWafa Saci

1hRiMa Islam

Douji Narutu

15 mSabrina Hammel

Aya Nice

Hasna Milève

Naim Nimou

MobileChoupa Choupi…

Recherche

Faty Fatima

المنظمات لالستجابة والتواكب مع الفرص 
الخارجیة أو االبتكارات الداخلیة وذلك لكسب 

رھانات المنافسة بالسیطرة على  عوامل تعكس 
األداء المصرفي المتمیز

YOUCEF

il y a quelques secondes

Mina Accueil Retrouver des amisChercher des personnes, des lieux ou d’autres choses

https://www.facebook.com/karem.alshazley/photos/a.153166128085168.37452.142221602512954/649522515116191/?type=1
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https://www.facebook.com/karem.alshazley/photos/a.153166128085168.37452.142221602512954/649522515116191/?type=1
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https://www.facebook.com/Alhaniin?ref=stream
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https://www.facebook.com/doublekanon2?fref=nf
https://www.facebook.com/doublekanon2/posts/10152415536474096
https://www.facebook.com/doublekanon2
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_scuMZ6nWCk&h=FAQH3qR3YAQEvQ8ga69TrshD9wgrSmC0q8pDaLHSmInQS8g&enc=AZPd_k30VSt2cFr24D9x-dfSntL0vrBm2R045Iql3_PNESS99kVYPhWAoRROKRbyCLTsg6mr8X5uMna0X346x7lj-1pSJ_VXMggx4ZlSe4hGmJhNqn1N2poG_pQZ731SqlnsnaZc_uBHaeW1PO_EDNp-&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_scuMZ6nWCk&h=QAQFk6j2g&enc=AZMkp5mKYaZVBusNx4zWKGKQliznTxJjgJAVXKSSVSP_I9ajNkyIqiWw9I5lHjHY_98FXdot38q0i7aUy6S1DhPAefXQ03ZSN4UuDG9KQcBB18XSVXHq5VY07RysymtxR0xTPCWgR_EA16KhqMaPgNFf&s=1
https://www.facebook.com/KLMAT.RAQAT.LE
https://www.facebook.com/hasna.assaraoun
https://www.facebook.com/AhmeD.Samir.Nwar
https://www.facebook.com/KLMAT.RAQAT.LE/photos/a.190533797665953.77316.182706338448699/753993167986677/?type=1
https://www.facebook.com/KLMAT.RAQAT.LE
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FQAlYoum&h=nAQFHZwPa&enc=AZM5pWNmN3wsBT2I5N3yublnLtW-JMQSekn8PNmRtdMVJ1eow4dp-TDYdPOcM2UrLkGVLbZAbn_Iw39zeFvFL_IqWJDcG1IvLWSyoDhC_EdDfbAT8f7HlnzDLQTFPo9N5PUebL7xRNCH_Gy3ompAlSYlNeEGYFRtwWBMg58sjxHdWACdIuUKUIShhqZLgXy2xK0ma1KnI2XfMYSj79nflrH_iKEI86_C_oq64QUy4lpwy2w3OYEU8iKZKBZerkPQrsQqPbuNtQ41Y7IbLmV_4fEryydsTbnOhc5Er1H9zE8JX2YU_3a-yXybSz2Rbwzf4WMtrTNRMbHAkNMcHvRRE1gKh6p9nxwX0feGN91BMK0eUDziI5F9CURnZcHxNYyo8X0
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeedat.Arabic&h=uAQHZri11&enc=AZN-hf7bKCN-rpxsvTsx14ZtY2hKZAE2HWEIN1Ic5AbCqobzaZ4O7lXwShPPldGcVWTs1IcvY0b-AUO7UNY5dB6J8Y9U1IQMtx0nUMGOnC0h2Uy7culWe3X8ViW-ApWc6JjNTUc9D2zX6sqRAE7WyBT0C12UNxTwhd6xtiRXrObyb12eN-HmNOndux1favml8cWazNfdgmg-39wBaYl6KldNMChBRHuekvHyiLhPRmSbKx6Oam-yNsK7KmhDI19DxnT4hN94nzZAwtGwVboYbqbMzNbkcr38QdT1K_O_sBi4WItki1TRJDNOYw2lkOF-4tGRAPExMwdGXLXhKTDlmWA7c4Dv0j9QRUnu4-rrKo5MGOiyzVPseagD43NyKIKbRRY
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSkyNewsArabia&h=DAQEYaK63&enc=AZPK5cDE9gf58j7-UyPzpNV5_Cpt1fuDuFgdEWpBDFLIDD8P5yvyiGB4o4ypYw5NOPm_IaaVVyytZws8X0Ie2eYstaUDLuhSaEDo58wVtv_5P3DBFnQ25RujsuFo_6Z2iRmuhJftw-fqsP6HfbXMP3Rp9l7ashSKe4mmod92iKP8AKWdrIEYiU5jVkWAVvN-7xY0Fz3AS6of7IF0Bqoo0o6H90_cUFvmoOx23vItpaQzdajTS_vpFzdY4Wym3_-2pkv3UcvPkCgHylA0Da_LMXPpf6QOuwjxC-2pKuCQ3YLJ9i0mURDgEY9pGAMyecvn5emSai_hs7ZhPHy-q9E4khcmhOpH1lXmIH426H7Atcg3EcNxOVhzJtcA-kWloxCA_eY
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJoelleShow&h=MAQFFNmVg&enc=AZOpPvZ_Eekl3PBpIZDgPczuvBMK-0VS1eVZIQKzDCRloua-6HpJB2PdgnWOiiz2x-M_w36HTnWLo2s84ZveXLEdkOmgrWiIna7ztIJYBJS0XrNM0Pp8TUyx0gqZqNucHOaqytDBMnhnSvKBn4M3hgHC5yUGpnsMUhhlpoGjQB676C5z6bfJajz7wpsWGYcSXU6ynXM2h5XaYe6cETVtlNyLFHlBZS-hui_k7YgT6qImdtisVz6ateyudfB_pQBxxc-lOJAbWQBHvY55WXtJ6oJ6MsnkWk10YFHZS7d8ki5Vu3CigW4EyY91L971lH0xOCZQQ8aPeaguKDxyZwc_1d894U17plXiofB47JjvhGiTMxnOeueUB9XC2h33noqW5E8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmbcdrama&h=PAQEEc4b9&enc=AZOXYqFAjnHzST7mr4GqIcuLNwUIrSoC-TsprYuhREq0neOg_b3DQjpEjJC-9H27j5xXHm6aOt-k77GbtI_vKoC3Fc0gof3vK1kMwrxg1o6ZqDqkEgo84zEZvPUbpqnQ4OQARBbIwSz1XPNVaIJbcO3KEMD1Kg1xXIsTVqlPrSXJ6UfUrON_UuursYVpuqgIv6FSo5GIajg0WOVS1jZjB5KjJj2dm6nihTbq2y5KzDDduYboEGK15g3Xb7DLDlynUwXLntK4LEa5DF5QUCoeeRlUtnWkxYR6wFAqLAduSXgjN4igi1x2oey6tFwLSD90IUihUwCFs4H_MORPFw5ilIE47LbF7Ok9xYT8URyy1OI4HSv-OR3MeqwZVr5yf2Qq4Ww
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmbc1tv&h=PAQEEc4b9&enc=AZNiOHP3cs04xJBO4OJs6_GGyJhslylcUqXNyhWWnz-aasfwJOjGMigiPX4H-Fa2LcqhAWaxUzKVyeJkigyeEx2vISDApR1UqbGPbOAR07qwXkwYyCOxsviZX5hxKxPwcH0Bf9A3PhfrdZSkShrWxc5sZWW0u1KI7XJda-VwCbscT0r67QI9fBpMEMkYsBPkYoOYnKTLUEoItl8b0BP43qwEbDJQUMAVhzQvu8GKAnMrIbdp1maFlrAZ727ICVtyS225wf4GSxZ1AnuK3wdVuRa_aEKk08-bwPOQFK07k3AHOQUv5Nj_KqESez5hY9M61Ps7w0jMg181_Qwj8vc5-jyCloawVladqrlwhaElQBPsvg-ddeUsYvPjlVXh67btIkA
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https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felheddaf.int&h=6AQF4t_qS&enc=AZOwSVjnU9rfMITcAmDlGKQ54RI8-VE3kjPch5KDKKOOVkG-QhymFyIXV-uXy_hX4UcH18EkgkcN4CXqfDpM8TepWvCQQ6mYqX-ujaCt3S_bpSOGJHldcUnYuK5EH46rCVSLtDnBBU8fo0DthhF3cW9i6yWIMpR9xQpnVv1lEczQYEwtiyh1oXjj6bDK6q4qOKAuG1s5kAXwAtP1xH92iWjsFgBjiuVN_CF_0Azp-9fBmnCVlegBNS3thOVQ6pRUT4HAOPuax7gI2s_1IM6u9zL3-fdIr8ptCHr84-pgDD1-n2aX547f4N4sRjZsQ7xEzDAdPVGIjE0a7Z4qC-QqO8t5bpvViYswbWmSAuJF1FHaKp1TSzFPhr5BbCScFLIDWYo
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeedat.Arabic&h=HAQFWDR9Q&enc=AZPs4WhdF7kh_LogqAHFdLEW9OjE6xADne_eBdYZpGWNA6Phlj7wfX3bG6FibMKslu3UPfr7Ss0INMp80zUK4Uor9AcTC1z7NADIF8ND5wVzweli8HC-4AitUuFGRtpeX4L6S689GAFPSUANjjEBwevFIuVfZi6Ki4c0V-xY5wYDPt4tP5goMhy7OvqVUwjf29XS8Zg6s_uuhSOA9T4w3-MG53TODbbdHi_0Xn7JLLQN4_DIQAlUeJcw6_4kgv2NfzaHkdjNPrQDaCVor8czqd2eQer_W3P_LFg8D3SQnQ5czgjgPjbcILt3fbO68sm3_5PspGTt9e0QBgmyeDr9iT5kO9KFhgvzhpLxYiTbUBdokfrtFu0an1AKIu4KbJYBtQc
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftendresse.ing&h=8AQGM1tpJ&enc=AZNFvCs1HRhjrtwE1eHT63WIpZBjNH23TRAUCvGguQbOIXWrxjL9a9t1DNDYAkq0AxR0MRxUcXteCQKGGtByz_Szf5qsdNi-Wk6zBmntpCVPgOJysepD7HDeHBaQ_-J2BsN51zGGqBQ8NC2HcgwSia20hhxLEmaZmRUBfQRNsMXFEZMw1hafdeQV5UJ8cfwAhyRp_R3_LnIE-JDJcEbU7rhDpOILr9X6ULSglBfopcXkJww9g4FYOQSVVHvrcRIS8oqK0a9PILtgb6zNlcNxlYOJel3Kl-sCFGKZO6OijryhQVKfh_imkrozFNZQuljjCWoDQePn70mq8R3IcsZw-XyaU1ni4K3v0vFUqyx1YpXnuw
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 شكر وتقدير
امحلد هلل وحده و الشكر هل عىل نعمه اليت ال تعد و ال حتىص أ ن تفضل 

عىل أ هل س يدان محمد و  أ سمل عىلأ صيل و و  ،زا  ذاا العملعيل ابلتوفيق الجن

 .أ مجعني حصبه و 

لدلكتور  الامتنزان الكثريابلشكر اجلزيل و يل عظمي الرشف أ ن أ توجه 

أ سأ ل حسن تواضعه و عىل مجيل صربه و القمية و  عىل نصزاحئه "جبزار بوكثري"

 .هللا أ ن يزيده هبزا رفعة

ىل اكفة عامل و  كام ال يفوتين طزارات البنك الوطين أ ن أ تقدم بشكري ا  ا 

 .حسن تعزاوهنمعىل مسزاعدهتم و ( 123) عني البيضزا  اجلزائري واكةل



 

 إلاهداء

  :أ هدي هذا العمل ا ىل

 أ يم وأ يب

 أ خوايت وأ زواهجم 

 الكتكوتني رانيا وأ دم   

                 لك أ فراد عائليت        

 الزمالءلك ال صدقاء و و        

 

 

 

 الطالبة شادي فاطمة الزهراء 
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إّن النظام البنكي، يعتبر من األسس التي يستند عليها النشاط االقتصادي ألي مجتمع، وتعد فعاليته 
غير أّن استقرار هذا  وسالمته من بين األسباب الرئيسية لضمان االستقرار والنمو االقتصادي لهذا المجتمع،

 .النظام مرهون بعدة متغيرات أهمها صالبة الوحدات المكونة له من بنوك ومؤسسات مالية

، تسعى البنوك التجارية التي تعد من أهم عناصر النظام البنكي، إلى بلوغ غايتها رفي هذا اإلطا
 . ة، السيولة، واألمانالرئيسية، والتي تشتمل على تحقيق أهدافها األساسية خاصة منها؛ الربحي

تلك األهداف، التي يتطلب تحقيقها إضافة إلى وضع إستراتيجية شاملة تتميز بمستوى مقبول من 
الفعالية والكفاءة، التقييم المستمر لمختلف مراحل تحقيقها بشكل عام وتقويم أداء مختلف الوظائف التي تعمل 

 .على تجسيد هذه اإلستراتيجية على أرض الواقع

  .ية الدراسةشكالإ

 :في ظل ما سبق، تطرح إشكالية الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي

 "ما مدى فعالية آليات تقويم ألاداء املالي للبنوك التجارية الجزائرية؟ " 

 :هذا التساؤل الذي يقودنا بدوره نحو طرح جملة من التساؤالت واالستفسارات الفرعية من أهمها

  يحضى بها األداء المالي في البنوك التجارية؟ما المكانة التي 

  كيف يتم تقويم األداء المالي للبنوك التجارية؟ 

 ما واقع عملية تقويم األداء المالي في الوكالة محل الدراسة؟ وكيف يمكن تحسينه؟ 

 .فرضيات الدراسة

 :التاليةيمكن بناء الفرضيات المبسطة  ضمن هذه الدراسة، المطروحة التساؤالتإلجابة على ل
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  صدار األحكام على عملية منظمة ومستمرة لقياس و  هوإن تقويم األداء المالي بالبنوك التجارية ا 

 مع األهداف المطلوب تحقيقها مستقبال؛رنة مع ما تم تحقيقه في الماضي و النتائج المحققة مقا

  لها إمكانية تحديد االنحرافات  ، يتيحمالي من قبل إدارة البنك بشفافيةقيّيم األداء التإن إعتماد قياس و

 بالتالي تقويمه؛وكيفية معالجتها و 

 محل الدراسة الميدانية، تعتمد على نفس المعايير للبنك الوطني الجزائري  (123) إن الوكالة

 .والمؤشرات الموصى بها علميا، في تقويم أدائها المالي

 .أسباب اختيار الموضوع 

 :الدراسة، تلك المتعلقة بما يليأسباب اختيار موضوع أهم من  

 األبحاث فيه قليلة؛حد ذاته باعتباره موضوع متجدد و  حيوية الموضوع في 

 ،من خالل  وذلك أن عملية تحديد مستويات األداء لغرض تعديله هي المحرك األساسي في البنوك

 عملية مراقبة أنشطة البنك وتوجيهها بما يخدم إستراتيجية البنك وتحقيق أهدافه؛

 االختصاص الدراسي الذي مكننا من أخذ بعض األفكار المسبقة عن الموضوع بشكل عام؛ 

 االهتمام الشخصي للطالبة بهذا الموضوع . 

 .أهمية الدراسة

أهمية تقييم وقياس األداء المالي للبنوك تظهر أهمية الدراسة، من خالل جوانب متعددة تتمثل في 

حصائي التجارية وضرورة وضع نموذج تنبؤي يطبق  مجموعة من النسب المالية المختارة بأسلوب علمي وا 

هادف، وأيضا كمحاولة لتحديد مواطن الفشل والنجاح لألداء المالي للبنك التجاري في وقت مبكر للتمكن من 

مع التغيرات التي تطرأ على البيئة  واقتراح معايير وأساليب إضافية تتالئم ،خاذ القرارات التصحيحية المناسبةات

 .المحيطة بها
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 .أهداف الدراسة

هور الحاصل في أدائها وذلك لكشف التد التجارية تهدف هذه الدراسة إلى تقويم األداء المالي للبنوك

أيضا إلظهار الجوانب اإليجابية ومحاولة تعزيزها، والتغلب على نقاط الضعف التي يعاني  ،رفي وقت مبك

ن ثم التوصل إلى قطاع مصرفي سليم يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سالمة منها، وم

 . وصحة تنفيذ سياسات الدولة بالشكل المناسب للمساهمة بشكل فعال في تطور اإلقتصاد الوطني

 .منهج الدراسة

الفرضيات المعتمدة  نفيعلى األسئلة المطروحة واثبات أو  ، واإلجابةالدراسةإشكالية تحليل من أجل 

في الدراسة، يتعين علينا إتباع منهج وصفي وتحليلي، وهذا باعتباره األنسب لمثل هذا النوع من الدراسات 

 . بشكل عام واألكثر مالئمة لطبيعة موضوع بحثنا بشكل خاص

إضافة إلى اعتمادنا على أسلوب دراسة حالة في الشق التطبيقي من خالل دراسة حالة البنك  

 .سقاط النتائج على مستوى أوسعاو عين البيضاء ( 123)وكالة طني الجزائري الو 

 .حدود الدراسة

 :وفقا لما يليالمكان والزمان تتحدد الدراسة من حيث 

 يقتصر اإلطار المكاني للدراسة على البنك الوطني الجزائري وكالة : اإلطار المكاني للدراسة

 .عين البيضاء( 123)

  (.2131-2132) :على سنتيتنصب الدراسة  :للدراسةاإلطار الزماني 

 .هيكل الدراسة

قصد اإلجابة على التساؤالت الواردة ضمن إشكالية الدراسة واختبار الفرضيات تم تقسيم الدراسة إلى 

 :فصول أساسية، نستعرضها فيما يلي ثالثة
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احث إلى ثالث مب ث قسمحي،نوك التجارية واألداء الماليالمعنون بعموميات حول الب :الفصل األول

هيكلها التنظيمي، أما المبحث وظائفها و  رية، تعريفها وخصائصها،نشأة البنوك التجا على المبحث األولركز 

، أما المبحث الثالث مية تحديدها والتعارض فيما بينهاإلى أهداف البنوك التجارية، أه طرقم التالثاني فت

 .التجارية معاييره والعوامل المؤثرة فيه وأخيرا األداء من منظوره المالي في البنوك يتمحور حول ماهية األداء،

مباحث  إلى ثالث قسموالذي  ،المعنون بتقويم األداء المالي في البنوك التجارية :الفصل الثاني

األساسية، فيه إلى مفهومه وقواعده  طرقم التت حول تقويم األداء المالي تيتضمن المبحث األول أساسيا

معايير ومؤشرات تقييم  ص للتعرف علىفخص ية، أما المبحث الثانيمراحله، أهدافه وأهميته في البنوك التجار 

جراءات  كفاءة األداء في البنوك التجارية تقليدية ومستحدثة، أما المبحث الثالث فيتمحور حول متطلبات وا 

محدودية القياسات ومختلف المخاطر البنكية إلى انطالقا من ، تقويم األداء المالي في البنوك التجارية

 .اإلجراءات التصحيحية واالستراتيجيات المعتمدة لرفع كفاءة األداء المالي بالبنوك التجارية

لمالي واقع تقويم األداء ا خصص لتسليط الضوء علىوالذي يمثل الجزء التطبيقي و  :الفصل الثالث

في المبحث تم التطرق  ذمن خالل ثالث مباحث، إ( 123)البيضاءكالة عين بو في البنك الوطني الجزائري 

للبنك الوطني الجزائري  (123)األول إلى اإلطار النظري للبنك الوطني الجزائري، ثم تقييم أداء الوكالة 

ء المالي دااألفتناولنا فيه مساهمة لتقويم  في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث 2131-2132لسنتي 

 .حسينهللوكالة وت
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 .تمهيد
تعد البنوك التجارية متعامال اقتصاديا فعاال ومحركا هاما للتنمية االقتصادية في أي بلد، إذ لم يعد  

بل ابتعد عن ذلك المفهوم التقليدي بتقديمه  ز،جدورها مقتصرا على الوساطة بين أصحاب الفائض والع
 .خدمات حديثة

في  استمرارهاالربحية و ضمان تحقيق أقصى قدر من  هي الرئيسية او أهدافه غايتهان أإذ  
اجهة ، وكذلك توفير األموال الالزمة لمو إضافة إلى مستوى معين من النمو واالستقرار، اممارسة نشاطه

 .االلتزامات
ة فعالة و دائمة لكافة الطاقات تحديد المسار الواجب إتباعه الذي يضمن تعبئ لتحقيق ذلك يجب

 .وصول إلى غايتها الفعالية المستمرة التي تؤدي للصوال إلى ترسيخ التسيير الحسن، و الموارد المتاحة، و و 
 .من خالل تشخيص أدائها المالي و ضبطه

ذا الفصل المعنون بعموميات حول التطرق في ه ارتأينا، هذا الموضوعإثراء وتحليل  بغرض
 .رئيسيةإلى ثالث مباحث ، اء المالي فيهاالبنوك التجارية واألد

 .هيكلها التنظيميوظائفها و  ،ك التجارية، تعريفها وخصائصهانشأة البنو يتضمن المبحث األول 
 .بينهاإلى أهداف البنوك التجارية، أهمية تحديدها والتعارض فيما  فيتطرقأما المبحث الثاني  
األداء من أخيرا المبحث الثالث يتمحور حول ماهية األداء، معاييره والعوامل المؤثرة فيه و  أما 

 .التجارية منظوره المالي في البنوك
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 .البنوك التجاريةماهية  :المبحث األول
لى اهمية ويرجع ذلك ا ت المالية المكونة للنظام المالي،أهم المنشآ من البنوك التجاريةتعتبر 
ي دولة بصرف دية في أنشطة االقتصاوالتي تمثل أهم الوسائل إلتمام األ ،تقدمها التي الخدمات البنكية

تعد ذلك الوسيط الذي يقوم بنقل االموال من أصحاب  حيث أنها لمالنظر عن نظامها االقتصادي، 
أحدث الخدمات تماشيا مع الفائض إلى أصحاب العجز بل ابتعدت عن ذلك المفهوم التقليدي إلى تقديم 

 التطورات الحادثة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

   .نشأة البنوك التجارية :المطلب األول
في  ،(بالد مابين النهرين،العراق قديما)ترتقي البدايات األولى للعمليات البنكية إلى عهد بابل

العمليات التي تزاولها البنوك بأربع قرون قبل  ما االغريق فقد عرفوا بداياتأ الميالد،األلف الرابع قبل 
 1.الميالد

لناس الذين كانوا كان العمل المصرفي بأساسياته يتمثل بوجود رؤوس األموال لدى بعض ا
الصيارفة ياغ أو ما يسمى بالص لتطورات آنذاك دورا هاما في ظهورلعبت الحاجات وا ، وقديتصفون بالنفوذ
ها بالحتفاظ موال الناس لارفة يقبلون أيحيث كان هؤالء الصياغ والص ،التجاريةنواة البنوك  الذين اعتبروا

السبب وراء ذلك هو نفوذ حتفاظ بهذه األموال وكان مقابل رسم  خدمة اإل ،السرقةلديهم من الضياع أو 
ر باصداحيث يقوم الصيرفي أو الصائغ  ،أولئك الصيارفة والصياغ والثقة التي تولدت بين الناس وبينهم

يقوم باسترجاع هذا اإليصال عندما يستلم الشخص أمواله ، ودع أمواله لديه أاستالم يعطيه للشخص الذي 
  2. فيما بعد حسب المدة المتفق عليها

، وكان المودع إذا "إيداع األموال" وهكذا نشأت الوظيفة الكالسيكية األولى للبنوك والتي تتمثل في 
ومع مرور الزمن أصبح الناس يقبلون اإليصاالت فيما . يأخذ الذهبأراد ذهبه يعطي الصائغ اإليصال و 

بينهم كوسيلة للتبادل لكن الذهب يبقى مكدس في خزائن الصائغ، لقد تنبه الصائغ إلى هذه الحقيقة فصار 
 هي فة الكالسيكية الثانية للبنوك و يقرض مما لديه من الذهب مقابل فائدة، وهكذا نشأت الوظي

 3".اإلقراض"

                                              
1

 .0، ص0891منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، االقتصادية،تمويل مصرفي للتنمية فؤاد مرسي،  
2

 .020.، ص0888، دار وائل للنشر ، الطبعة األولى ،عمان ،  -المنظور العملي -أساسيات في الجهاز الماليجميل الزيدانين السعودي،  
3

 .00.، ص2111، 0للنشر، الطبعة ، دار وائل االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكمد جودة، زياد سليم رمضان، محفوظ أح 
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ست فاء يوتدريجيا الحظ هؤالء الصيارفة أن هذه اإليصاالت أخذت تلقى قبوال عاما في التداول، وا 
أي تلعب دور النقود في الوفاء بااللتزامات وأن أصحاب هذه الودائع ال يتقدمون لسحب  ،بعض االلتزامات
لذلك فكر هذا األخير أما باقي الودائع فتبقى مجمدة لدى الصراف دة بل بنسب معينة ودائعهم دفعة واح

 1.في إقراضها ومن هنا أخذ البنك في شكله األول يدفع فوائد ألصحاب الودائع
ومنذ القرن الرابع عشر سمح الصياغ والتجار لبعض عمالئهم بالسحب على المكشوف وهو يعني 

 2.سحب مبالغ تفوق أرصدتهم المدينة وهذا ما أدى إلى إفالس بعض المؤسسات والتجار
نشاء بنوك إلى المطالبة بإ 61خير من القرن هذا األمر عدد من المفكرين في الربع األ وقد دفع

م تم انشاء أول بنك حكومي في  6851حكومية تقوم بحفظ الودائع والسهر على سالمتها وفي عام 
حفظ الوداع وتحويلها عند  ام وكان غرضه األساسيمستردأم أنشئ بنك  6161نهاية عام  البندقية وفي

جراء المقايضة بين السحوبات التجارية  3.الطلب من حساب مودع آخر والتعامل في العمالت وا 

 :تعريف البنوك التجارية وخصائصها: المطلب الثاني
إذ تتميز  تعتبر البنوك التجارية المحرك األساسي لمختلف فعاليات االقتصاد كان ناميا أو متقدما،

 .مؤسسات المصرفية االخرى بعدة مميزات وخصائصعن باقي ال

 .تعريف البنوك التجارية .1
وتعني المصطبة التي يجلس   "BANCO" وهي كلمة  ،إلى اللغة اإليطالية يعود أصل كلمة بنك

ثم  عليها الصرافون لتحويل العملة، تطور معناها ليعبر عن المنضدة التي يتم فوقها عد وتداول العمالت،
 4.أصبحت أخيرا تعبر عن المكان الذي توجد به المنضدة وتجري فيه المتاجرة بالنقود

 :قد تم تعريف البنوك التجارية من وجهات عّدة، نستعرض منها ما يليو 
البنك التجاري هو المنشأة التي تقبل ديونها في تسوية ديون األفراد والمؤسسات ومثال ذلك " -

 5".التعامل بالشيك

                                              
1

 .6-5.ص.، ص2111بهاء الدين للنشر والتوزيع، جامعة قسنطينة، الوجيز في البنوك التجارية، عبد الحق بوعتروس،  
2

 .018.، ص2118، 0دار المستقبل للنشر والتوزيع، طالنقود والبنوك بين النظرية والتطبيق، أنس البكري، وليد الصافي،  
3

 .34.، ص0886، بيروت، 0دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طمذكرات في النقود والبنوك، د هاشم، اسماعيل محم 
4

 .3.، ص0882ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية، الجزائر،  محاضرات في اقتصاد البنوك،شاكر القزويني،  
5

 .02.، ص0881عمان،   ،6الطبعة  ، دار وائل للنشر،إدارة العمليات البنكيةزياد سليم رمضان،  
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البنك التجاري هو مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة بين المودعين والمقرضين، فأهم ما يميز " -
قبول الودائع ، : البنك التجاري عن المؤسسات المالية هو تقديمه لنوعين من الخدمات وهما

 1".وتقديم القروض المباشرة، لمنشآت األعمال واألفراد وغيرهم
لها قدرة دون غيرها من المؤسسات المالية والبنكية األخرى،  هو مؤسسة مالية البنك التجاري"  -

على التأثير في عرض النقود، أو كمية وسائل الدفع، من خالل إمكانيتها في خلق االئتمان 
 2".البنكي

البنك التجاري هو مكان التقاء عرض األموال بالطلب عليها، بمعنى أن البنوك تعمل كأوعية " -
فادة المجتمع منها تتجمع فيها أموال المدخر  ات لتقرضها إلى من يستطيع ويرغب في االستفادة، وا 

 3".عن طريق االستثمار
أشخاص معنوية، مهمتها " البنوك التجارية على أنها  661يعرف قانون النقد والقرض في مادته  -

جمع الودائع من : ، وهي 661إلى  666العادية والرئيسية إجراء العمليات الموصوفة من 
 4".ر،منح القروض، وتوفير الدفع الالزمالجمهو 

 .خصائص البنوك التجارية .2
 وهي دولة،لل المصرفي الجهاز ضمن المركزي البنك بعد الثانية الدرجة في التجارية البنوك تأتي
 عالية بتقنية وظائفها تأدية من يمكنها بشكل نيتهازامي ترتيب على القدرة منها خصائص تتميز بعدة

 :يلي بمامقارنة بالبنوك المركزية  التجارية البنوك خصائصوتشتمل أهم  .ومجزية

  .عليه تؤثر وال المركزي البنك برقابة تتأثر .2.1
 البنوك أن حين في بذلك، جهاز مكلف خالل من المصارف على رقابة المركزي البنك يمارس

 المركزي البنك ييكتف الإذ  ،المركزي البنك على أو تأثير رقابة أية تمارس أن يمكنها ال مجتمعة التجارية
 تحت التنفيذ أحكاما واجبة عليها يفرض أن كذلك له يحق بل المصارف، على توجيهية رقابة بممارسة
 المالية وبالقوانين بالقواعد مصرف كل تقيد مدى من التحقق وكذا والجنائية، المدنية العقوبات طائلة

 .النقدية السلطات تصدرها التي والتعليمات
 

                                              
1

 .06.، ص0889، عمان، 0وائل للنشر، الطبعة  دار ،(الطرق المحاسبية الحديثة) العمليات البنكيةخالد أمين عبد هللا،  
2

 .9.، مرجع سايق، ص االتجاهات المعاصرة في إدارة البنوكزياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة،   
3

 .2.،ص0886، األردن،عمانرو التوزيع،،الطبعة الثانية، دار الميسرة للنشإدارة البنوكأحمد،رمضان زياد،جودة محفوظ  
4

 .212.، ص2115، 3ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعةتقنيات البنوك، الطاهر لطرش،  



 الفصل األول                                        عموميات حول البنوك التجارية واألداء المالي

 

01  

 

 .واحد المركزي والبنك التجارية البنوك تعدد .2.2
 يمنع ال تعددها أن إال 1،السوق النقدي و النشاط االقتصادي اتساعوتتنوع بقدر  التجارية البنوك تتعدد

 التجارية في البنوك مختلف بين التفاهم من نوع وتحقيق التركز، نحو العام االتجاه مالحظة من
التمويل  على قادرة ضخمة مصرفية خلق وحدات شأنه من التركز هذا المعاصرة، الرأسمالية االقتصاديات

 مرحلة إلى بعد يصل لم التركز هذا أن غير والمال، النقد أسواق على االحتكارية شبه والسيطرة الواسع
 إضعاف إلى يؤدي ألنه عمليوغير  واقعي غير األمر فهذا ما، بلد في واحد تجاري بنك تصور وجود

 .المصرفية خلق النقود على القدرة
 .القانونية النقود عن تختلف المصرفية النقود .2.2

 البنك يصدرها ،التيالقانونية النقود عن التجارية البنوك تصدرها التي المصرفية النقود تختلف
 بعكس والمكان، الزمان عن اختالف النظر بصرف"المطلقة"قيمتها في القانونية النقود وتتماثل المركزي،

 والمكان، الزمان تختلف باختالف فائدة ألسعار تخضع ومتغايرة متباينة عادة تكون التي الودائع نقود
 عادة القطاعات تخاطب المصرفية النقود أن حين في القطاعات كافة تخاطب القانونية والنقود

 .االقتصادية
 .المركزي البنك عكس الربح تحقيق إلى التجارية البنوك تسعى .2.2
 نفقة وبأقل الربح من قدر أكبر تحقيق هدفها األساسي رأسمالية، مشاريع التجارية البنوك تعتبر 
 والتوجيه والرقابة اإلشراف في تتلخص التي المركزي البنك أهداف عن مختلف وهذا الهدف ممكنة،،
اصدار   2.النقدية السياسة وتنفيذ القانونية النقود و 

 : وظائف البنوك التجارية وهيكلها التنظيمي :المطلب الثالث
 .تقوم البنوك التجارية بممارسة العديد من الوظائف وتقديم خدمات للوصول ألهدافها المرسومة 

 :وظائف البنك التجاري .1
 : ونذكر منها 

 
 

                                              
1

 .500.بيروت، ص لطبعة األولى،، ا5112، منشورات الحلبي الحقوقية، مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفيسوزي عدلي ناشد،  
2

 .111-111 .ص ص ،  1996، بيروت والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،والبنوك النقود اقتصادیات بودياب، سليمان 
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 (: الكالسيكية) وظائف تقليدية  .1.1
الطلب، ادخار ألجل وخاضعة تحت )فتح الحسابات الجارية وقبول الودائع على اختالف أنواعها  -

 ؛(إلشعار
( Profitability) والربحية( Liquidity)مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة تشغيل موارد البناء  -

 1 :، ومن أهم أشكال التشغيل واالستثمار ما يلي(Securuty)وضمان األمن 
 منح القروض والسلف المختلفة وفتح الحسابات الجارية والمدينة؛ 
 األوراق التجارية وخصمها والتسليف بضمانها؛ تحصيل 
 التعامل باألوراق المالية من أسهم وسندات بيعا وشراءا لمحفظتها أو لمصلحة عمالئها؛ 
  ية من خالل فتح االعتمادات المستندية؛جتمويل التجارة الخار 
 تقديم الكفاالت وخطابات الضمان للعمالء؛ 
 والشيكات السياحية والحواالت الداخلية منها  التعامل بالعمالت األجنبية بيعا وشراءا

 والخارجية؛
 تحصيل الشيكات المحلية عن طريق غرفة المقاصة، وصرف الشيكات المحسوبة عليها؛ 
 رات والمستندات واألشياء الثمينة؛تأجير الخزائن اآلمنة لعمالئها لحفظ المجوه 
 و استثمارات متعددة مع توظيف موارد البنك التجاري على شكل قروض ممنوحة للعمالء ا

 .مراعاة أسس توظيف أموال البنك وهي الربحية والسيولة والضمان

 :ائف الحديثةظالو  .1.2
 2:قوم بها البنوك التجاريةوظائف الحديثة التي تالأهم  من 

  :وظيفة تسيير وسائل الدفع  .6.2.6
قد أشار لها  من القرن الثامن عشر، وكان لدفع، عرفت كوظيفة أساسية ابتداءإن تسيير وسائل ا

ة أهميتها بل ، ولم تفقد هذه الوظيفCantillon (6116)وLaw  (6166 )في كتابهما كل من المفكران، 
ة، منها التطور التقني والمعلوماتي، وظهور عمليات مصرفية جديدة، يدعدتضاعفت ويرجع ذلك ألسباب 

                                              
1

 .71.، ص5111، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، النقود والبنوكرشاد العصار ، رياض الحلبي،  
2

جامعة ام البواقي ، معهد العلوم االقتصادية  -، رسالة ماجيستير غير منشورة فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاريةزبير ، عياش 

 .58-57.، ص ص5117،
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ومن خالل  .مداخيل البنوك كثيراتأخذ على إثرها البنوك عموالت على كل عملية تقوم بها، فتضاعفت 
 :هذه الوظيفة األساسية تم استخراج وظائف ثانوية نذكر منها

 تسيير عمليات الصرف؛ -
تسيير الودائع عند الطلب والتي يمكن سحبها في أي وقت بواسطة الشيكات أو بطاقات االئتمان  -

 أو أي وسيلة أخرى؛
 ....(ذهب، سندات)تخزين القيم  -

 :وظيفة الوساطة .6.2.2
الودائع المستلمة، ويمكن حصر هذه المهمة وثيقة ومباشرة بطبيعة مهمة الوساطة لها صلة إن 

 :فيما يلي
انطالقا من موارد بسيطة للمدخرين يتم تمويل مشاريع ضخمة  :تحويل أحجام رؤوس األموال -

 .وبقروض هامة
فاإلقراض يحول  تحويلها من حالة الالسيولة إلى حالة السيولة،: تحويل الوضعية المالية للبنك -

تحت )البنوك إلى وضع أقل سيولة، ولكن مسيرو البنوك يعتمدون على ودائع المدخرين الصغار 
 .للرجوع إلى وضعية السيولة التامة( الطلب

 إن منح القروض في حد ذاته يعتبر خطر يهدد البنك،: تعظيم المردودية والتقليل من الخطر -
واتساع عملية تجميع الموارد من فئات مختلفة من المجتمع، واستثمارها على نطاق واسع ومتنوع 

، قد يضاعف من فعالية االختيار والمراقبة على منح القروض، وتحليل (مشروعات ومؤسسات)
 .األخطار، فيقلل من خطر االقراض ويعظم المردودية

  :وظيفة التأمين .6.2.1
أساسية تقع على عاتق البنوك، إذ أنه بواسطتها تضمن البنوك تأمين الزبائن أصبحت وظيفة 

ويذكر أنه حتى حالة تحقيق حاالت لعدم التسديد فإن البنك . المزيد من الموارد وكذلك المزيد من الزبائن
يستمر في طمأنة زبائنهم وتأمينهم، ووظيفة التأمين التي يقوم بها البنك قد تصاحب وظيفة منح القروض 

 .البنك على زبونه من أجل حصوله على القرض القيام بالتأمين على مشروعهإذ يشترط 
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 :وظيفة استشارية .6.2.1
لقد عظم شأن المهمة االستشارية في العصر الحديث، خاصة بعد تعدد العمليات المصرفية  

ت راء تمويل المشروعاو وتعقدها ونظرا للتجربة المكتسبة من طرف إطارات البنوك وكفاءات موظفيها، من 
االقتصادية والقيام بالدراسات الالزمة لذلك والقيام بالعمليات المصرفية يوميا، برز دور البنك كمستشار 

 .يقصده األعوان االقتصاديون من أجل طلب االستعانة في شتى الميادين االقتصادية

  :مهمة سياسية .6.2.8
ويظهر ذلك جليا من خالل السياسة المالية والنقدية  تستمد األنظمة السياسية قوتها من االقتصاد،

المطبقة في مختلف البلدان وكون البنوك من أهم محركات النظام االقتصادي في أي بلد، فهذا يجعل من 
 .النظام البنكي بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة لها دور في تطبيق سياسة الدول

 :الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية  .2
م اإلداري السليم يحقق رقابة فعالة والتخطيط والتنفيذ الدقيق، ويتم هنا تحديد الخدمات إن التنظي
ويخصص لكل منها قسم خاص بها، فكلما زادت العمليات المرتبطة بنوع من الخدمة  ،البنكية الرئيسية

  1.البنكية يخصص لها قسم، وكلما قلت يتم دمج نوعين أو أكثر في قسم واحد
يتم إعداد هيكل تنظيمي يتضمن مختلف الوحدات اإلدارية بالبنك ويعمل على من الطبيعي أن 

 . تحقيق االنسياب في هذه األعمال، فالهياكل التنظيمية تختلف من بنك إلى آخر
يجب أن يتميز الهيكل التنظيمي بالمرونة واالستقرار في نفس الوقت حتى تستوعب أي كما 

ن تكون العالقات التنظيمية واضحة وسليمة، وكذلك أن تكون كما يجب أ. تطورات أو تغيرات تنظيمية
 . السلطة متكافئة مع المسؤولية وأن يعاد النظر في الهيكل من وقت إلى آخر

نك تجاري كبير وفي هذا المقام سوف نتعرض إلى الهيكل التنظيمي لبنك تجاري صغير وأخر لب
 :الترتيبعلى  (62)و رقم  (66)رقم شكلين نسبيا كما في ال

 
 
 
 

                                              
1

 .17.،مرجع سابق، ص (الطرق المحاسبية الحديثة) العمليات البنكيةخالد أمين عبد هللا،   
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 خريطة تنظيمية لبنك تجاري صغير(: 1)الشكل رقم 

 
، 6دار وائل للنشر، الطبعة  ،(الطرق المحاسبية الحديثة) العمليات البنكية، خالد أمين عبد اهلل، : المصدر

 .15.ص، 6115عمان، 
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 خريطة تنظيمية لبنك تجاري كبير:  (2)الشكل رقم 

 
 .11.مرجع سابق، ص ،(الطرق المحاسبية الحديثة)العمليات البنكية، خالد أمين عبد اهلل، : المصدر
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 .التي تواجهها التجارية والمخاطرأهداف البنوك :المبحث الثاني
 و الودائع قبول في نشاطها يتركز التي المالية المؤسسات نواعأ من نوعا التجاري البنك يعتبر

 وعلى األموال لتلك جونيحتا الذين ولئكأ بين وسيطا يعتبر المفهوم بهذا يالتجار  البنك و االئتمان منح

 تسعى و بصفات تتسم انهأ إال المضمار هذا في الوحيد الوسيط رتعتب ال التجارية البنوك نأ من الرغم

 .الوسطاء من غيره عن تميزه هدافأ تحقيق إلى

 .أهداف البنوك التجارية: لب األولالمط
 الوطني، كما تتشعبساسية  في بناء الهيكل االقتصادي الدعامات األة إحدى ك التجاريو البن تعد

أهداف البنك التجاري  في هذا الهيكل، وعلى العموم يمكن تقسيم  الوظائف التي تؤديهابتنوع  أهميتها
 1:إلى

تحقيق نمو في  ؛مثل ،وهي تلك األهداف التي تتعلق بالسياسة العامة للبنك :أهداف عامة .6
 من المنافسين في السوق المصرفية؛ بمعدالت أكبر حجم ربحية البنك

األهداف التي  ؛مثل ،وهي تلك األهداف التي تتعلق بالنواحي التنفيذية :أهداف وظيفية .2
 .وغيرهما ،اختيار العمالة ،تتعلق بعالقات البنك مع العمالء

 2:إلىالبنك التجاري يمكن أن تقسيم أهداف كما 

 .تعظيم القيمة السوقية وتعظيم الربحية في األجل الطويلوهي تتركز على  :أهداف عامة .6

 :التي تتمثل في و: أهداف فرعية .2
 العمل على عدم تعرض البنك للمخاطر المختلفة  يقصد بتحقيق األمان :تحقيق األمان

مثل تدهور معدالت الربحية والسيولة وعدم كفاية رأس المال أو االنخفاض الملحوظ في 
 .ط أو أكثر من أنشطة البنككفاءة اإلدارة في نشا

 يقصد به التركيز على تنمية الخدمات التي يقدمها البنك في حدود السعر  :الخدمة
 .والربحية في األجل الطويل مع مراعاة ظروف المنافسة

  النمو وهو يتركز على نمو أرباح البنك في األجل الطويل مما يؤدي زيادة سعر السهم
 .وزيادة الحصة السوقية

                                              
1

 .051.، ص5119عمان،   دار المسيرة، الطبعة األولى، ة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية،الجودة الشاملمحمد سمير أحمد،  
2

 .050.نفس المرجع السابق، ص ، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية محمد سمير أحمد، 
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األهداف، نذكر يسعى إلى تحقيق جملة من يمكن أن فالبنك التجاري  ،األهدافه إلى هذ إضافة
 : منها على سبيل الحصر ما يلي

 تحقيق أقصى ربحية؛ 
  تعرض لنقص شديد في السيولة؛ التجنب 
 حقيق أكبر قدر من األمان للمودعين و البنكت. 

 :األهدافتفصيٌل ألهم هذه فيما يلي و 

 .الربحية: أوال
 تعتبر الوظيفة األساسية إلدارة البنك التجاري هي تحقيق أقصى قدر ممكن من األرباح للمالك

مل إيرادات البنك شبحيث ت ،ن إيرادات البنك أعلى من تكاليفهأن تكو ، أي ويعني تحقيق أرباح للبنك
 :إجماال البنود التالية

  ؛(دائنةوهي الفوائد ال) االئتمانيةالفوائد المدفوعة على التسهيالت 
 ابل خدماتها التي تقدمها لآلخرين؛العموالت الدائنة التي تتقاضاها البنوك مق 
  مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك وغير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي  المقاضاةاألتعاب

عداد دراسات الجدوى االقتصادية؛كقيامها بتقديم استشارات   وا 
 الت األجنبية؛ة من شراء وبيع العمألرباح المحققا 
 عمليات ليست من طبيعة عمل البنك، إيرادات أخرى و تشمل اإليرادات الناجمة عن 

أي  األوراق التجارية،والعوائد الناجمة عن خصم  ،عوائد االستثمار في األوراق المالية:مثل
 .أرباح محققة من بيع البنك ألصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفترية

 :تكاليف البنك فإنها تشمل عموماأما فيما يتعلق ب
 ؛(ةوهي الفوائد المدين)بنك للمودعين الفوائد التي يدفعها ال  
  العموالت المدنية المدفوعة من قبل البنك للمؤسسات المالية األخرى مقابل خدمات تقدمها

 .للبنك نفسه
أن  أيتتمثل في الفوائد على الودائع  ثابتةمن تكاليف نب األكبر من مصاريف البنك الجايتكون و 

 1 .أكثر تأثرا بالتغييرات في إيراداتها مع منشآت األعمال األخرىأرباح تلك البنوك 

                                              
1

 . 09،ص  5119،الطبعة االولى ،عمان، االردن، ،دار المسيرة للنشر و التوزيع  البنوك التجارية و التسويق المصرفيسامر جلدة ، 
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وعلى العكس ، إذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة زادت األرباح بنسبة أكبر ،معنى ذلك أنه
ح بنسبة أكبر؛بل قد تتحول إليرادات البنك من ذلك فإذا انخفضت اإليرادات بنسبة معينة انخفضت األربا

 .إلى خسائر لهذا على إدارة البنك التجاري أن تسعى إلى زيادة اإلرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها

 .السيولة: ثانيا
بأقصى سرعة ممكنة وبأقل  مدى سهولة تحويله إلى نقد، تعني سيولة أي أصل من األصول

بالسيولة مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين في حالة  ىعنيخسارة وفي القطاع المصرفي 
  1.السحب للعمالءطلبات  ومن جهة أخرى مقدرته على مواجهة، ةطلب هؤالء سحب ودائعهم هذا من جه

  2:وتتكون سيولة البنك التجاري من مجموعتين
 ؛السيولة الحاضرة 
 السيولة شبه النقدية. 

  :من السيولة على عدة عوامل أهمهاويعتمد تحقيق أقصى قدر 
 تعني أن تتعرف إدارة المصرف على أصناف  :و التعرف على تركيبتها مدى استقرار الودائع

التعرف )،حركتها(الجغرافي بين مختلف فروع المصارف)الودائع الموجودة لديها،من حيث توزيعها
بات نسبي ائع التوفير تتمتع بثدمثال أن و ( على نمط االيداع و السحب خالل فترات زمنية محددة

 نظرا لعددها الكبير وطبيعتها المتصفة بالتزايد عاما بعد عام، مما يطمئن المصرفي من ناحيتها،
 3.وكذلك الحال بالنسبة للودائع بإخطار مسبق والودائع ألجل

الودائع كبيرة كلما شعرت إدارة  يبأنه كلما كانت نسبة الودائع ألجل على إجمال ،ومنه يمكن القول
 .البنك التجاري باالرتياح بدرجة أكبر دليال على توفر السيولة

 كلما قصرت مدة التسهيالت التي يمنحها البنك التجاري كلما  :قصر مدة التسهيالت االئتمانية
ل ال كما أن القروض طويلة األج أن األموال الممنوحة ستعود بسرعة،زادت السيولة ألنها تعني 

البد  ، إذتوحي إلدارة البنك باالطمئنان ألن الظروف االقتصادية قد تتغير على المدى الطويل
فالبنوك التجارية  لحظة، أييحتفظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في  أنعلى كل بنك 

                                              
1

 .02.،صمرجع سابق الذكر، فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاريةعياش زبير ، 
2

 .99- 91.،ص ص0990اإلسكندرية، الدار الجامعية، ، "اإلدارة الحديثة في البنوك التجاريةعبد السالم أبو قحف، , عبد الغفار حنفي 
3

 األردن، عمان، والطباعة،الطبعة الثالثة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،البنوك إدارة ،االتجاهات المعاصرة فيجودة ومحفوظ رمضان زياد 

 .95.ص.2116
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نية حتى زمسداد ما عليها من مستحقات لفترة  تأجيل األخرى األعمالال تستطيع كبقية منظمات 
 1.لو كانت قصيرةو 

 .األمان: ثالثا
  2:لطرفين هماالمتوفر  األمانه، قصد بي  
 المودعون؛ 
 البنك. 

على إدارة البنك أن تراعي عدم المساس بودائعهم وذلك بتحديد حد  فبخصوص أمان المودعين،  
ا الحد هو رأسمال البنك يمكن أن يكون هذإذ . أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها في نشاطه المعتاد

لذلك  ي األصولمن إجمال% 66فكما هو معلوم فإن رأسمال البنك الصغير نسبيا وال يمثل سوى ، التجاري
 .يجب أال تتجاوز خسائر النشاط المصرفي هذا الحد ألنها قد تمتص جزءا من أموال المودعين

التسهيالت المصرفية التي تمنح فهو يعني مدى ثقة إدارة البنك بأن  ،أما بالنسبة ألمان البنك
 .عائد ممكنليتم إقراضها مجددا والحصول على أكبر  ،سوف يتم تسديديها في تواريخ استحقاقها المحددة

من أجل ذلك يجب عليها أن تضع قواعد محددة لإلقراض تقلل قدر اإلمكان مقدار المخاطرة 
 3:يلي ما ، ومنهاالمصرفية الممنوحة
 ك نفسه سواء تجاه البن) العميل المقترض ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته شخصية

 ؛(أو تجاه المتعاملين معه
 ؛الي تفاصيل مركزه المالي ومالءتهقدرة العميل على تحقيق الدخل و بالت  
  حجم القرض المطلوب ومدى وجود تناسب بينه وبين دخل المقترض وكذا مالئمته

 ؛للغرض المعلن عنه
  فكلما قصرت المدة كلما ساعد ذلك على التقدير األمثل للمخاطر  القرض،مدة

 ؛المحيطة به
  مكانية مراقبتها،الضمانات المقدمة  .ومدى مالئمتها وا 

                                              
1

 .054.دار الجامعة الجديدة، ص  ،مصر، إدارة البنوك و تكنولوجيا المعلومات طارق طه، 
2

 .84.ص ،0881 الطبعة الثالثة، اسكندرية، المكتب العربي الحديث للنشر، ،-مدخل اتخاذ القرارات-إدارة البنوك التجارية براهيم هندي،امنير  
3

  ،28االصدار المجلة العراقية للعلوم االقتصادية، ،االئتماني ودوره في ترشيد عمليات االقراض المصرفي التحليل زياد نجم عبد السوداني، 

 .89.ص ،2100
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وبالتااالي تساااعى البناااوك التجارياااة إلااى تاااوفير أكبااار قااادر مااان األمااان للماااودعين مااان خاااالل تجناااب   
  1.المشروعات ذات الدرجة العالية من المخاطرة

 .أهمية تحديد أهداف البنك التجاري:  المطلب الثاني
ثيرها على تشكيل السياسات إلى تأ ، ت عزى باألساستحديد أهداف البنك التجاريإّن الغاية من 

 2:التي تمارسها البنوك والتي تتمثل في الرئيسيةالرئيسية التي تحكم األنشطة 
 الودائع؛ بجذ 
 تقديم القروض؛ 
  الماليةاالستثمار في األوراق. 
هداف التي سبق ذكرها أن السياسات الرئيسية لتقديم القروض قد تشكلت على ضوء األ إذ

 .السيولة واألمان الربحية، :وهي
على تقديم قروض قصيرة األجل تعد في  االقتصارالتي تقتضي ( التجارية )ليدية فالسياسة التق

على أساس أن الجانب األكبر من الودائع هو ودائع تحت الطلب  قيقة نتيجة للتمسك بهدف السيولة ،الح
الموجهة نحو شراء أو إنتاج سلع  أما تشجيع القروضأن تستثمر في قروض قصيرة األجل، لذا يجب 

األموال المقترضة  يجب توجيهها إلى  إذ أنّ  لمستهلكين فهو نتيجة لهدف األمان،حقيقية بدال من إقراض ا
 .مكن بيعها إذا ما فشل العميل في الوفاء بالتزاماتهإنتاج سلع حقيقية ي

ى جانب قروض قصيرة أما بالنسبة لالتجاه الحديث الذي يقضي بتقديم قروض طويلة األجل إل
 همل هدف األمان إذ أنه يشترط أن يكون القرض موجها إلى أنشطة من المتوقع أن يحققاألجل فهو ال ي

ضافة إلى ذلك فإن هذا االتجاه يستجيب لهدف الربحية إذ أن باإل عائدا كافيا لتسديد خدمة القرض،
وارده في صورة إصرار البنك التجاري على تقديم قروض قصيرة األجل فقط يؤدي إلى إبقاء جزء من م

 .في الوقت الذي توجد فيه فرص استثمارية مربحة في السوق ال يستغلها نقدية ال عائد لها،

   .هداف البنك التجاريالتعارض بين أ:  المطلب الثالث
أّن هناك األمان نالحظ  الربحية، السيولة، ، خاصة منها؛البنك التجاريعند التمعن في أهداف 

 .لذلك يعتبر التوفيق بينها مهمة صعبة إلدارة البنك التجاري ،تعارض واضح فيما بينها

                                              
 .251: ، مرجع سابق، ص"دارة البنوك في بيئة العولمة واألنترنتإ" طارق طه،  1
2

 . 20.مرجع سابق ،ص ،البنوك التجارية و التسويق المصرفي سامر جلدة، 
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يمكن للبنك أن يعظم ربحيته بالتركيز على استثمار موارده في إعطاء قروض تدر عائدا  ،فمثال
 ،(هالتبرير الفائدة المتعاقد علي )غير أن مثل هذه االستثمارات عادة ما تكون ذات مخاطر كبيرة  ،مرتفع

 . نومنه المساس بمبدأ األما ،ضخمة ال يستطيع البنك تحملهاوبالتالي قد ينجر عنها خسائر 
أن يحاول البنك تحقيق أقصى درجة من السيولة وهذا باالحتفاظ بالجانب األكبر  ،ويمكن أيضا

 .غير أن هذا يؤثر سلبا على الربحية ألن النقدية ال تدر عوائد، من موارده المالية في صورة نقدية
أن هذا التعارض بين األهداف الثالثة يرجع إلى تعارض بين  ،ويرى بعض المفكرين االقتصاديين

 1.المالك والمودعون ؛أهداف طرفين أساسين من األطراف المعنية بشؤون البنك وهما
على مستوى السيولة ودرجة  يأملون في تحقيق أقصى عائد وهو ما قد يؤثر سلبا ،فالمالك

موارده الحالية  بقدر كبير من األموال السائلة وأن يوجهأما المودعون فيأملون في أن يحتفظ البنك  األمان،
 .وهو ما يترك أثرا عكسيا على الربحيةات تنطوي على حد أدنى من المخاطر،إلى استثمار 

الربحية  لة التوفيق بين اعتبارات السيولة،ويمكن تقسيم المشاكل التي تواجه المصرفي عند محاو 
 :واألمان إلى ثالث مجموعات من المشاكل

 أيلمقابلة التزامات المصرف نحو عمالئه  حتفاظ به مشاكل تتعلق بتقدير النقد الالزم لال (
 2؛(بآخر أومسك النقد في الصندوق او استخدامه بشكل 

 منها ما يتعلق ببعض  ،مشاكل تتعلق بالتعرف على درجة سيولة استخدامات المصرف
كان  ما إذا -بدقة  - ديدالقروض خاصة في ظروف الضيق االقتصادي حيث ال يمكن تح

يتحكم في رغبات  فالمصرف بطبيعة الحال ال يستطيع أنالعميل سيسدد ما عليه أم ال، 
،وبالتالي البد من أخذ تغيرات سلوك المودعين في الجمهور من حيث السحب و االيداع

  3الحسبان
  سيولة مشاكل تحديد أفضل هيكل بين مصادر األموال واستخداماتها وذلك ألن درجة

الركود االقتصادي وما يترتب حالة ك قتصادية السائدة،االستخدامات تتوقف على الحالة اال
  4.عليه من التعثر، أيضا األزمات الحادة التي تنشأ بأسواق المال

 

                                              
1

 .22.صمرجع سابق الذكر،  ،-مدخل اتخاذ القرارات-إدارة البنوك التجارية منير ابراهيم هندي،.د 
2

 .033.ص ،2115 دار الجامعة الجديدة،االسكندرية، ،البنوكإدارة  محمد سعيد أنور سلطان، 
3

 .200.ص ،2115 االسكندرية، منشأة المعارف باألسكندرية، ،قياس و إدارة المخاطر بالبنوك ب،سمير الخطي 
4

 .200.ص ،نفس المرجع السابق، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك سمير الخطيب، 
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 .ماهية األداء من المنظور المالي: الثثالمبحث ال

يعبر عن كيفية ومقدار انجاز الهدف مقارنة بما هو منتظر، فيعتبر عموما،  األداءإّن مصطلح 
حسن األداء في مجال ما كدليل عن حسن اختيار وترتيب مدخالت النظام المَشّكل لذات المجال، كما أن 
مصطلح األداء يرتبط في الغالب بالفعالية والكفاءة، فتشير الفعالية إلى القدرة على تحقيق أهداف المجال 

مخطط، أما الكفاءة فهي تشير إلى تحقيق عوائد للمجال أكبر مما تم استخدامه، هو ما ور مقارنة بالمذك
وعلى العموم يتطلب الوقوف على األداء المالي للبنوك التجارية استعراض ماهية األداء أبعاده والعوامل 

 .المؤثرة فيه

 .األداء اهيةم :المطلب األول

 : عموما على أنه األداءيعّرف 

 ها إلى كلمة أصل إذ يعودة أصلها إنجليزي، لمكPERFORMANCE وهي تعني ،
وضاعية الحصان في السباق، وبعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية أخذت حقال واسعا 

 1؛للتطبيق فأصبحت أياضا تعناي إتمام عمل أو عقد أو شغل ما
 االقتصادي عرف PETRSON قدرة المؤسسة على استخدام  "، وآخرون األداء بأنه

  2؛"مواردها بكفاءة و إنتاج مخرجات متالئمة مع أهدافها و مناسبة لمستخدميها
  عرف االقتصاديP.DRUKER   ،قدرة المؤسسة على االستمرارية  "األداء على أنه

 3؛" البقاء محققة التوازن بين رضا المساهمين و العمالو 
  ،4.سسة وقابليتها على تحقيق أهدافهاالمؤ انعكاس لقدرة يعرف األداء على أنه  

 أساليبخاللها توظيف يتم األداء مجموعة من المراحل والعمليات، التي  ،مما سبق يتضح أنّ 
 .وبأقل التكاليف الممكنة اآلجال المحددةتحقيق األهداف المسطرة في ذات كفاءة وفعالية بغرض ووسائل 

 

 

                                              
1
 K.hemkheme, Le Dinamique du Contrôle de Gestion, Dunod, Paris, 1986, P.130. 

2
 .77.ص ،5100 االردن، عمان، اليازوري للنشر و التوزيع، ،تحسين فاعلية األداء المؤسسي وصفي الكساسبة ، 
3

 .596.ص ،5111 االسكندرية، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، ،المباديء و التطبيق-اإلدارة العامة محمد حسين عبد الفتاح، 
4

 .576.،عمان، ، ص 0، ط5117، دار وائل للنشر، األردن، "اإلدارة االستراتيجية"طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس،  
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 .المؤثرة عليهاألداء والعوامل أبعاد : المطلب الثاني

ذلك الفعل الذي يقود إلى إنجاز  يعّبر عمومًا على  األداءأّن مصطلح  كما سبقت اإلشارة،
تخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية واستغاللها لكيفية اس انعكاسإذ يعد  األعمال كما يجب أن تنجز،

عن، التفاعل بين السلوك  من جهة أخرى يمكن أن يعبر األداءهذا من جهة، و  1،فعاليةبكفاءة و 
ذلك ما يدلي بأن األداء يشتمل على أبعاد مختلفة ويتأثر بعوامل عّدة، وهو ما سنحاول   2،اإلنجازو 

 .التطرق إليه فيما يلي

 .األداء أبعاد  .1

والتي غالبا ما تكون  إّن تحديد األداء، يستلزم تقدير مجموعة من األبعاد التي ينضوي عليها،
  :كما هو مبين في الشكل التاليمتداخلة ومترابطة فيما بينها، وهي 

 
 .األداء أبعاد (:32) رقم الشكل 
 
 
 
 
 

Source :Rey J.P. « le contrôle de gestion des services publics communaux » 
Ed.Dunod,Paris,1991,p19 . 

 

 

 

                                              
1

 .240.ص ،2111 ،عمان دار وائل للنشر، الطبعة األولى، اإلدارة االستراتيجية، فالح حسين، عداي الحسين،
2

الملتقى الدولي العلمي أداء  ،مقومات تحسين األداء المؤسسات االقتصادية في إطار التنمية المستدامة الزهراء،عبادي فاطمة  حمادي نبيبل، 

 .4.ص،  2118نوفمبر  00-01:الجزائر جامعة محمد بوضياف المسيلة، وفعالية المنظمة،

 بعد اقتصادي بعد اجتماعي

 بعد بيئي
 بعد تنظيمي

 أداء شامل

 (إجمالي)
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، أّن هناك أربعة أبعاد لألداء الشامل، وهي؛ البعد االقتصادي، البعد 61يتضح من خالل الشكل رقم 
 .االجتماعي، البعد التنظيمي، والبعد البيئي

 1:وفيما يلي تحليل لهذه األبعاد

 بواسطته تشبع المؤسسة رغبات المساهمين والزبائن والماوردين  :البعد االقتصادي
 ؛ ويقاس هذا األداء باالستعانة بالقوائم المالية. وتكتساب ثقتهم

 يقصد باألداء التنظيمي الطرق والكيفيات التي تعتمدها المؤسساة فاي : التنظيمي البعد
ري المؤسسة معايير يتم المجاال التنظيمي بغية تحقيق أهدافها، ومن ثم يكون لدى مسي

مع اإلشارة  يمية المعتمدة وأثرها على األداء،على أساساها قيااس فعالياة اإلجراءات التنظ
إلى أن هذا القياس يتعلق مباشارة بالهيكلاة التنظيمية وليس بالنتائج المتوقعة ذات الطبيعة 

ى مستوى فعالية االجتماعية االقتصادية، وهذا يعني أنه بإمكان المؤسساة أن تصل إل
آخر ناتج عن المعايير االجتماعية واالقتصادية يختلف عن ذاك المتعلاق بالفعالياة 

 ؛التنظيمي
 يشير البعد االجتماعي لألداء إلى مدى تحقيق الرضا عند أفراد  :البعد االجتماعي

المؤسسة علاى اختالف مستوياتهم، ألن مستوى رضا العاملين يعتبر مؤشرا على وفاء 
وتتجلى أهمية هذا الجانب، في كون أن األداء الكلي للمؤسسة قد . راد لمؤسستهماألف

يتأثر سلبا على المدى البعيد إذا اقتصرت المؤسسة على تحقيق الجانب االقتصادي، 
 ؛انب االجتماعي لمواردها البشريةوأهملت الج

 طوير بيئتهاوالذي يرتكز على المساهمة الفاعلة للمؤسسة في تنمية وت :البعد البيئي. 

 .العوامل المؤثرة على األداء  .2

حيث تعد دراستها  أن تؤثر على أداء المؤسسات، من شأنهامتنوعة  هناك عوامل عديدة و 
هناك توليفة من العوامل أّن إذ  2تحليلها أمر ضروري لتحقيق منهجية سليمة في تقييم و تقويم األداء،و 

 :هذه العوامل نستعرض ما يلي من أهمو  3.أخرىتكون فعالة في موقف معين دونها في مواقف 
                                              

1
جامعة  في علوم التسيير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،دور اإلدارة بالعمليات في تحسين األداء للمؤسسة االقتصادية مومن شرف الدين، 

 .25.ص ،5105-5100 ، سطيف فرحات عباس،
2

، مداخلة مقدمة ضمن  فعاليات أهمية التكامل بين أدوات مراقبة التسيير في تقييم أداء المنظمات وزيادة فعاليتهابريش السعيد، يحياوي نعيمة،  

 .598.، ص5100نوفمبر  51-55ول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، الجزائر، الملتقى العلمي الدولي الثاني ح
3

 .91.ص ،5116 الجزائر، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، ،مذكرة ماجستير ،ثقافة المؤسسة و تأثيرها على أدائها العام ،محمد العربي غربي 
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 .العوامل االقتصادية  .2.1

من  ةاطبيعة نشاط المؤسسارا لاانظ، األداءى ارا علااالعوامل تأثي ثرااأكتعتبر العوامل االقتصادية 
ة ااقبل منتجاتها من جهاامستموما يمثل مصدر مختلف مواردها و اعلكون المحيط االقتصادي و ، جهة

عوامل اقتصادية عامة كالفلسفة االقتصادية للدولة، معدالت نموها  إلىهي بدورها تنقسم أخرى، و 
وأخرى قطاعية كاأليدي الخ، ...الفائدة أسعاراالقتصادي، سياسات التجارة الخارجية، معدالت التضخم، 

 1..مستوى األجور في القطاع العاملة المؤهلة،

 .العوامل الثقافية  .2.2

مجموعة من  ،يمكن تعريفها على أنهاحيث مفهوم ثقافة المؤسسة ليس حديث النشأة،  إن
لوحدة معينة، وتتكون من القيم، التقاليد، تاريخ  اإلستراتيجيةالعناصر التي تفسر قواعد العمل واالختبارات 

 2.المؤسسة والدالئل الثقافية التي يتقاسمها األفراد المنتمون إلى نفس المؤسسة

ة المؤسسة قد تؤثر تأثيرا فعاال على النتائج االقتصادية للمؤسسة على المدى الطويل، كما وثقاف
أنه على المؤسسة أن تنفتح على ثقافات المؤسسات المنافسة وتتبادل معها اآلراء ألن مقارنة المؤسسة 

اتيجيات مع لثقافتها مع ثقافات مؤسسات أخرى هو المصدر األكثر غنى بالمعلومات مع مقارنة االستر 
 3."مهد األداء"بعضها إذن فثقافة المؤسسة هي 

 .العوامل التكنولوجية واإلبداع .2.2

المعارف : ة والتي نذكااار منهااايااإن العوامل التكنولوجاة فااعلى غرار مختلف العوامل السابق
ألن نوعية لألداء، رهانا أساسيا  تأصبح. وغيرها ة، البحث العلمي واإلبداعات التكنولوجيةالعلماااااي

التكنولوجيا التي تستخدمها تساهمّ إلى حد بعيد في تخفيض أو تضخيم حجم التكاليف، وبالتالي البد من 
متابعتها والتنبؤ بها، وتقييمها لتحديد آثارها سواء بالنسبة للصناعة التي تنتمي إليها أو إلى الصناعات 

 4.األخرى التي يمكن أن تؤثر على مستقبلها

                                              
1

، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص تسيير قياس وتقييم: االقتصاديةاألداء المالي للمؤسسة عادل عشي،  

 .01.، ص5115-5110المؤسسات الصناعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
2
مهيدي، أم البواقي،  ، مذكرة ماجستير ، جامعة العربي بندور الموازنات التقديرية في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةبن براح سمير،  

 .077.، ص5118الجزائر، 
3
 .008.، نفس المرجع السابق، ص دور الموازنات التقديرية في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةبن براح سمير،  
4

ر، بسكرة، نوفمبر ، مجلة العلوم االنسانية، العدد األول، جامعة محمد خيضاألداء ين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييمعبد المليك مزهودة،  

 .91.، ص5110
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 .العوامل السياسية والقانونية .2.2

االقتصادي  األداءتعتبر العوامل السياسية والقانونية من العناصر الهامة ذات التأثير الكبير على 
من مؤسسات النظام الحكومي، سياسات الدولة المالية النقدية الخارجية، كما تشمل  كونوتت ،للمؤسسة

اكم، واللوائح واإلجراءات المنظمة للمؤسسات، وبصفة عامة أيضا التشريعات والقرارات اإلدارية وآراء المح
 1:تشمل العوامل السياسية والقانونية العناصر التالية

  السياسة الخارجية للدولة؛ 
 ام على تحقيق االستقرار السياسي؛مدى قدرة النظ 
 وضوح األهداف على مستوى االقتصادي الوطني؛ 
 التشريعات والقوانين؛ 
 انتشار الديمقراطية واألحزاب مدى. 
يجب على المؤسسة التأقلم مع العوامل السياسية فحسب، بل يجب عليها كذلك التنبؤ ال كما 

ن كان ذلك ليس من السهل، خاصة في الدول النامية يمكن . بالقوانين والقرارات والسياسات الحكومية وا 
نحت المنظمات درجة أكبر من االستقاللية استخالص أن درجة تدخل الدولة هي معيار لألداء وكلما م

 .والحرية في اختيار أساليب التسيير، كلما دل على فرص جديدة لرفع األداء فيها

  2.الرؤية .2.2

كون عليه المؤسسة ت أنمن لديهم صورة واضحة عما يجب هناك العديد من مسيري المؤسسات 
من  الكنهم لم يتمكنو  ،مهندس حقيقي للمستقبل إلىن العديد منهم من تحول كما أخالل السنوات المقبلة 

واقتصروا على حل المشاكل العملية على المدى القصير وهذا ألسباب  ،جعل هذه الصورة محل تنفيذ
 : عديدة نذكر منها

  و تجاوز قيوده؛ أكيدصعوبة الخوض في مستقبل غير 
 الفهم الناقص للمهمة و حتى لألداء؛ 
  نية قصيرة؛لفترة زم اإلستراتيجيةوضع 
 الخوف من التغيير..... 

                                              
1

 .02.مرجع سابق الذكر، صقياس وتقييم، : األداء المالي للمؤسسة االقتصاديةعادل عشي،  
 .051-009.، نفس المرجع السابق، ص ص دور الموازنات التقديرية في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةبن براح سمير،  2
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 .في البنوك التجارية األداء من منظوره المالي: الثالثالمطلب 
صار تحقيق الربحية و البقاء و التطور،غاية لكل مؤسسة مهما كانت طبيعتها او اختلف مجال 

شكل دالالت والذي كان يترجم في  من قبلها، المحقق األداءرفع وقد تعلق تحقيق هذه الغاية ب عملها،
 .مالية فقط

  1.تعريف األداء المالي  .1

 مالية مؤشرات استخدام على يركز حيث ،الشركات ألداء الضيق المفهوم المالي األداء يمثل
 التي المختلفة لألعمال األساسي عماالد أنه حيث الشركات أداء على يعبرو   األهداف إنجاز مدى لقياس

 األداء ميادين في استثمارية بفرص الشركة تزويد و المالية الموارد إتاحة في يساهم و ،الشركة تمارسها
 .أهدافه تحقيق و المصالح أصحاب احتياجات تلبية على تساعد التيو   المختلفة

 :المالي األداءأّن  يتبين  سبق مما 

 ؛االستثمارية القرارات التخاذ تحفيز أداة 
 تظهر قد التي المشاكلو  الثغرات لتدارك ةأدا. 
 تها علىقدر  مدى لمعرفة للمؤسسة المالي الوضع تشخيص " أنه على يعرف األداء المالي كما

 الجداول النتائج، حسابات جدول الميزانيات، على اعتمادها خالل من المستقبلمجابهة و   قيمة إنشاء
 إليه تنتمي الذي الصناعي القطاعو  االقتصادي الظرف ذيأخ لم إذا ذلك من جدوى ال لكنو  الملحقة،
 نمو عدلمو  للمؤسسة المردودية بمعاينة يتم األداء تشخيص فإن األساس هذا وعلى النشطة، المؤسسة
 .األرباح

 فحص على الضوء تسليط يعني المالي األداء فإن   Serge Evraertاالقتصادي  حسبف
 :التالية العناصر

 ؛ المالية المردودية في المؤثرة العوامل 
 ؛ الخاصة األموال على المسيرين طرف من المتبناة المالية السياسات أثر 
 ؛ األرباح من فوائض تحقيق و المالية السياسة إنجاز في المؤسسة نمو معدل مساهمة مدى 

                                              
 دار ، األولى الطبعة ، (الشركات أسهم عوائد على أثره و المالي األداء)ي المال األداء على المؤثرة العوامل ، الخطيب محمود محمد 1

 .15.ص ، م 2010 ، ه 1431،عمان ، الحامد
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 ؛ العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى 
 في لمواردها األمثل االستغالل على المؤسسة قدرة مدى عن يعبر المالي األداء، فإن ومنه
  .ثروة تشكيل أجل من والقصير الطويل األجل ذات االستخدامات

 .األداء الماليميدان   .2

الدراسات ين الكتاب والمدراء سواء كان ضمن عد استخدام األداء المالي القاسم المشترك بي
وفيما يلي  .النظرية في عمليات تقويم األداء ضمن الواقع العملي في مختلف المؤسسات وأالتطبيقية 

 :استعراض لبعض التعريفات

بأن األداء المالي سيبقى المجال المحدد لمدى نجاح المؤسسات وأن عدم تحقيق  Lynchيرى ف
 1.هذه األخيرة لألداء المالي بالمستوى األساسي المطلوب يعرض وجودها واستمراريتها للخطر

المالي المتفوق  عن تلك األهمية بالقول أن األداء Hunt & Morganوضمن هذا التوجه يعبر 
يعد هدف المؤسسات األساسي، وأن األهداف الثانوية لها يمكن تحقيقها ضمنيا من خالل تحقيق األداء 

 2.المالي المتفوق

أن األداء المالي   Venkatram & Ramanujam  المنظور االستراتيجي لألداء المالي يرى أما
 3.اإلستراتيجية اإلدارةهو الميدان األكثر شيوعا في معظم بحوث 

أن ميدان األداء المالي يمكن استخدامه كميدان أساسي يستخدم  Harrison &  Johnويعتقد 
مهمة، يمكن للمدراء استخدامها في  إستراتيجيةفي عملية التحليل الداخلي للمؤسسة، فاألداء المالي يعتبر 

على أهمية داخلية كما يؤكدان  ةقو تحديد مستوى األداء الكلي في المؤسسة، فضال عن ما يؤشره من نقاط 
ذات األداء المالي العالي، تكون أكثر  األداء المالي فيما يتعلق بالعوامل البيئية الخارجية، إذ أن المؤسسة

قدرة على االستجابة في تعاملها مع الفرص والتهديدات البيئية الجديدة، كما أنها لضغط أقل من أصحاب 
 4.ها من المؤسسات التي تعاني من األداء المالي الضعيفالمصالح والحقوق، مقارنة بغير 

                                              
1

، 0العدد  ،17، دراسات العلوم اإلدارية، األردن، المجلد إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء الماليعبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس،  

 .97.، ص5101
2

 .15.، مرجع سابق ، ص"اإلدارة اإلستراتيجية"طاهر حسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، 
3

 .97.، مرجع سابق الذكر، صإدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء الماليعبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس،  
4

 .98.، مرجع سابق الذكر، صة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء الماليإدارعبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس،  
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األداء المالي المتفوق يتيح للمؤسسة إلى أن  Waddok & Gravesيشير في نفس السياق، 
الموارد المالية الالزمة القتناص فرص االستثمار المختلفة، ويساعد على تلبية احتياجات أصحاب 

ويتأثر األداء المالي بعوامل بيئية تمثل العوامل االقتصادية وهيكل  المصالح والحقوق وتحقيق أهدافهم،
الصناعة وغيرها، وعوامل تنظيمية مثل الهيكل التنظيمي، وعوامل إدارية مثل القدرات اإلدارية، ومدى 

 1.توفر جانب الخبرة والمعرفة لدى المدراء
اء المالي، يضمن لها مركزا تفوق المؤسسة على غيرها من المؤسسات في ميدان األد ،إنومنه ف

تنافسيا ويفتح األفاق أمامها لالنطالق نحو تعزيز ذلك المركز وتطويره إذ أن تحقيق األداء المتفوق 
  .والمركز المالي المتفوق يعدان وجهان لعملة واحدة

األساسية نحو تفهم إن مفهوم األداء المالي يستند إلى عملية التحليل المالي التي تعد الخطوة 
المؤسسة وبالرغم من وجود أساليب متعددة للتحليل المالي كالتحليل العمودي واألفقي لفقرات القوائم 

تحليل النسب هو لدراسة وبحث األداء ضمن التحليل المالي  المالية، إال أن التقنية األساسية المستخدمة
تستخدم في تقييم قوة األداء المالية التي تعتبر أدوات التشخيص األساسية في التحليل المالي، والتي 

المالي باإلضافة إلى األداء الكلي بشكل عام، كما أن استخدام المحاور المالية يعد مدخال ذا معنى 
 2.لتحديد نقاط القوة والضعف في المؤسسة

 3.األداء المالي في البنوك  .2
حول طبيعة  موجزعرض  تقديم يتمس ،المالي بالبنوك األداء مفهوم إلى مباشر بشكل قبل التطرق

 .المصرف وعملياتهجوهر تشكل المصرفية  القدراتذلك أّن  ،إليها يستند التي العناصر، و بنكيالالعمل 
  بشكل والتي تنعكس للمصرف، والفنية اإلدارية المهارات ناتج ؛المصرفية بأنهاالقدرات  وتعرف 

 الموارد توزيعكذا على و  ،الخططتنفيذ  طرائق وعلى منها خاصة اإلستراتيجية ،قراراته على خرآب أو
 .والمعلوماتية، التكنولوجية، البشرية، المادية ،المالية ،األساسية والتي منها

  الرئيسي المصرفي المورد وتنمية تعزيز نحو وتوجيهها الموارد هذه تفاعل ايجابيا في هماتسكما 
 مواردال وتنمية المصرفية المالية األهداف انجاز في األساس يشكلذلك أّن هذا األخير  ،( الودائع )

 .هذا من جهة. لمصرفاألخرى ل المالية

                                              
1

 .98.مرجع سابق الذكر، ص إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تحسين األداء المالي،عبد هللا أحمد عبد هللا الدعاس،  
2

دارة إلامجلة  ،(نفطيةلايع رلمشاافي شركة يدانية سة مدرا)داء القويم المالية في تسب الناهمية أعلي خلف الركابي ، زهرة حسن العامري،  

 .004.، ص2111ون ،لستث والثالدد العد ،االقتصاوا
3
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18519  consulté le 19/04/2014  .  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18519
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18519
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إلى  المنظمة تسعى التي المرغوبة لنتائج؛ ابأنه عامةبصفة  األداء يعرفومن جهة أخرى، 
 التي اإلداري والدور المنظمة تمتلكها التي ةيالرئيس والكفايات الموارد ناتج، كما يعرف أيضا بأنه؛ بلوغها
 .الناتج هذا بلوغ اجل من تمارسه

 يحققها أن يتوقع التي النتائج المرغوبة؛ نهبأالمصرفي  األداءمن خالل ما سبق يمكن تعريف 
 العمليات من المتوقعة بالمخرجات المصرفي األداء ويتحدد ،والبعيد القريب المدين في المصرف

وغالبا ما  ومخرجاته، المصرف لعملياتة المتوقع النواتج ليشمل ذلك يتعدى كما يمكن أن ،والنشاطات
 معينة أو بعض عملية بناتج داءاأل تحدد إذا ماأ ،االستراتيجي داءباأل داءاأل من النوع هذا يوصف
 .باألداء التشغيلي يوصف فعندها عمليات

 1.العوامل المؤثرة في األداء المصرفي  .2
هو  ومنها ما ،(العوامل المنظمية)يتأثر األداء المصرفي بعدة عوامل منها ما هو داخلي

 :، وفيما يأتي أهم هذه العوامل(العوامل البيئية)خارجي

 العوامل الداخلية والخاصة بالمصرف ذاته ،يقصد بالعوامل المنظمية :العوامل المنظمية 
 .جيا المستخدمة، وكفاءة اإلدارةكحجم األعمال أو األنشطة في المصرف، والتكنولو 

 ونستعرض من أهمها؛
  إن حجم الموارد التي يمتلكها المصرف وطبيعة تراكيبها وحركتها  :حجم األعمال

نتاجية األنشطة المصرفية  تمثل عوامل هامة وذات تأثير كبير في تحديد كفاءة وا 
وقلت كمية فكلما ازداد حجم هذه الموارد، وانخفضت التكاليف اإلجمالية لها، 

المسحوبات منها، ساعد ذلك على رفع الطاقة التشغيلية المتاحة في المصرف، األمر 
 ؛الذي يسهم في تحسين إنتاجية المصرف وربحيته

 وهي األساليب المستخدمة في انجاز العمل المصرفي ودرجة  :المستخدمة التكنولوجيا
وارتفعت درجة األتمتة في  فكلما ازداد استخدام التكنولوجيا .األتمتة في هذا العمل

العمل المصرفي، كلما أدى ذلك إلى رفع جودة الخدمات المصرفية، وتخفيض التكلفة 
 ؛وزيادة الربحية

                                              
، دار وائل للنشر، عمان، األردن، إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصري، مؤيد عبد الرحمن الدوري، فالح حسن الحسين .6

 .216-221.ص.ص، 2666
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 أي كفاءة اإلدارة في اتخاذ القرارات، ومدى قدرتها على تحقيق  :اإلدارية الكفاءة
جماعي االنسجام في العالقات داخل المصرف، وتطوير عمليات التعاون والعمل ال

ومدى قدرتها على دفع فريق العمل للتعامل مع األطراف الخارجية بأسلوب يعكس 
 ؛الجودة في الخدمات المصرفية، وسمعة حسنة في المصرف

 ؛وتقسم إلى ،وهي العوامل الخارجية التي تؤثر في األداء المصرفي :العوامل البيئية 
 أي الظروف السياسية للبلد الذي يقيم فيه المصرف  :القانونية والسياسية البيئة

 ؛والقوانين الناظمة للعمل المصرفي في هذا البلد
 وتشمل طبيعة النظام االقتصادي والموارد المتاحة في البلد، وكذلك  :االقتصادية البيئة

 ة؛المناخ االستثماري والفرص االستثمارية المتوفر 
 اليد والمعتقدات التي يؤمن بها األفراد، ومستوى وهي العادات والتق :االجتماعية البيئة

الوعي والثقافة التي تؤثر في قرارات األفراد الخاصة بالتعامل مع طبيعة األنشطة 
 .المصرفية، والخدمات التي تقدمها المصارف
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 .خالصة الفصل
لنا  ىتجلبعد استعراضنا لمختلف المفاهيم األساسية حول البنوك التجارية و األداء المالي فيها 

لية ، باعتبارها من أنشط المؤسسات المااالقتصادفي تحريك مختلف فعاليات  أهمية الدور الذي تلعبه
 .العاملة داخل النظام المصرفي

ربط أدائها مع أهدافها  كذاة نواتجها النهائية و تسعى إلى معرفالبنوك التجارية أن  كما تبين أيضا،
مصداقية  عبر الحفاظ على ولفتح اآلفاق  وتعضيد نقاط القوة لضمان مركزا تنافسيا االنحرافاتلكشف 

 ئهاأداس اانعك مدى المحددة، وبالتالي المواعيدتعامالتها مع عمالئها ومراسليها والوفاء بالتزاماتها في 
حد لمستثمر والمدخر والمقترض، على مصداقية القطاع ورسم صورة آمنة له في عقل ووجدان ا على
 .سواء
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 .تمهيد
ى األنشطة الداخلية و تالبنك ككل أو على مس ن الحكم على كفاءة األداء المالي سواء على مستوىإ
أوضاعها تمكن من متابعة أعمالها ومراقبة ألرقام والمؤشرات ومقارنتها حتى يتم إال من خالل دراسة اتله ال 

 .وتقويم مستويات انجازها لتوجيهها ضمن اإلطار الصحيح والتأكد من أن البنك حقق أهدافه بكفاءة وفعالية

المدعمة لذلك في  وء على الحقائق والبياناتضمن أجل تبيان أهمية نظام تقويم األداء وتسليط ال
 .رئيسية ينا التطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحثارتأ ،البنوك

إلى مفهوم األداء  سيتم خالله التطرقأساسيات حول تقويم األداء المالي ب المعنون ،حث األولالمب
 ؛مراحله، أهدافه وأهميته في البنوك التجارية  ،قواعده األساسية ،المالي

معايير ومؤشرات تقييم كفاءة األداء في البنوك التجارية  ، فسيتم خالله استعراضأما المبحث الثاني
 ؛دولية مستحدثةتقليدية و 

جراءات تقويم األداء المالي في البنوك  ، سيتمحور حولالمبحث الثالثفي حين أّن  متطلبات وا 
التجارية انطالقا من محدودية القياسات ومختلف المخاطر البنكية إلى اإلجراءات التصحيحية واالستراتيجيات 

 .المعتمدة لرفع كفاءة األداء المالي بالبنوك التجارية
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 .أساسيات حول تقويم األداء المالي: المبحث األول
تعد عملية تقويم األداء من المرتكزات الحيوية للوحدات االقتصادية التي تسعى إلى تحقيق أهدافها 

إذ أن نتائج تقويم األداء تكون بمثابة مؤشرات لما حققته الوحدة ككل سواء بالمقارنة مع  فاعلية،و  بكفاءة
فترات سابقة أو مع األهداف المخططة، لذلك برز مفهوم تقويم األداء بوصفه من الوسائل المهمة لضمان 

 .سالمة استعمال الموارد الموضوعة والتأكد من حسن استعمالها

 .األداءويم تق ماهية: المطلب األول

 تمثل عملية تقويم األداء االجراءات التي تتخذها الوحدة لتقدير مدى تحقيقها ألهدافها المرسومة
 .ووضع اجراءات تصحيحية تحول دون الوقوع في االنحرافات مستقبال

 .التقويمتعريف  .1
 وقيم األثر األدبي أو نحوه جعل له قيمة معلومة أي سعره،: عدله، وقوم المتاع: قوم الشيء :في اللغة 

ومن ذلك نستنتج بأن كلمة تقويم تعني الحكم على الشيء وتعديله . حكم في قيمته وعين قيمته: أي
والتقويم في اللغة   1.وهذه هي مهمة تقويم األداء التي ترمي إلى تحديد مستوى األداء وتعديل مساره

ل قيمت الشيء تقييما أي حددت قيمته وهذا وز أن يقاجكما قد ي ،هو تقدير قيمة شيء معين ،أيضا
بمعنى التعديل أو االستقامة، أما اإلمام القرطبي فيذكر أن التقويم هو " المعنى يختلف عن كلمة قومته 

 2".لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم: " اعتدال الشيء واستواء شأنه ألن اهلل تعالى قال
 ومن التعاريف الصادرة في شأن رغم اتفاقها في الجوهر ةتعاريف مختلفللتقويم أّن  نميز :اصطالحا ،

 3:التقويم نستعرض ما يلي
  حكم على مدى تحقيق األهداف المنشودة على النحو الذي تحدده تلك  إصدارالتقويم هو

 .األهداف بغرض التحسين والتعديل والتقدير
 أسلوب علمي التقويم هو عملية تقيس مدى القرب أو البعد عن األهداف المرسومة ب

وعلى ذلك فعلية التقويم ترتبط  -موضوعي يتصف باالستمرار والشمول والدقة واالستهداف
 .ارتباطا عضويا باألهداف المراد تحقيقها

                                  
1

 .767وقاموس الرائد، ص.  666.من قاموس المنجد، ص  
2

 .46.سورة التين، اآلية  
3

 .664.، مرجع سابق الذكر، صاالشراف والتقويم في طريقة العمل مع الجماعاتمحمد علي خضر،  
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  معرفة مدى صالحية البرامج المقدمة وكشف نواحي القوة والضعف " يشار إلى التقويم أنه
 ".فيها بقصد تطويرها وتحسينها

  .تقويم األداء .2

 الففذي يعتمففد تطبيقففه ،يجففوأدواتففه ومعففاييره واألسففلوب المنه األداءاختلففف البففاحثون حففول مفهففوم تقففويم 
االخفففتالف مفففن التبفففاين ففففي وجهفففات النظفففر ا ، وينشفففأ هفففذإحصفففائيا واقتصفففاديا أ، إداريفففا ،سفففواء كفففان محاسفففبيا

ه الخاصففة، علمففا أن المرتبطففة بكففل مففن هففذه المجففاالت، إذ ينظففر كففل واحففد لهففذا الموضففوع مففن جهتففه وزاويتفف
اإلنجاز بفالمخطط، والنتفائج بالقواعفد والممارسفة بالسياسفة بغيفة و  الفعلي األداءجوهر عملية التقويم هي مقارنة 

أسفباب التبفذير التأكفد ففي إدارة المفوارد بكففاءة و تحديفد وبيفان أسفبابها و  ،(السفلبية وااليجابيفة)كشف االنحراففات
 1.لالزمة لتصحيحهاتخاذ الخطوات اال، وذلك االسرافو 

بأنه نظفام رقفابي يقفوم بتحديفد مفدى فعاليفة وكففاءة الجهفود المبذولفة ففي الوحفدة  األداءكما عرف تقويم 
لتحقيق هدف معين، إذ تعني الفعالية قدرة الوحدة االقتصادية على تحقيق الهدف خالل مفدة معينفة مفن الفزمن 

 2.ا من أجل إنتاج المنتجات خالل مدة معينة من الزمنبينما تعني الكفاءة، كيفية استهالك الوحدة لموارده

كعملية بوصفها أداة للتعرف على مدى استغالل الوحدة االقتصادية لمواردها  األداءأيضا عرف تقويم 
جراء عمليات التصحيح والمعالجة، الموضوعة هاالمتاحة في تحقيق أهداف   3.تحديد االنحرافات عن األهداف وا 

فالكفاءة تشير إلى النسبة  األداءوبالتالي فمعظم التعريفات ركزت على دور الكفاءة والفعالية في تقويم 
بففين المففدخالت والمخرجففات فكلمففا كانففت المخرجففات أعلففى مففن المففدخالت كانففت الكفففاءة أعلففى، أمففا الفاعليففة 

  4.ترتبة على هذه األهداففتشير إلى األهداف المتحققة من قبل المنظمة بغض النظر عن التكاليف الم

قيففاس أداء أنشففطة الوحففدة االقتصففادية مجتمعففة باالسففتناد علففى النتففائج التففي األداء، بتقففويم كمففا يقصففد 
باإلضافة إلفى معرففة األسفباب التفي . حققتها في نهاية الفترة المحاسبية التي عادة ما تكون سنة تقويمية واحدة

                                  
1

 .6.، ص4441، 91، كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد تقويم كفاءة األداء من خالل معيار العائدرجاء رشيدعبد الستار،  
2
 Noori hamid, rodfored russell, production and operation management » Mc graw-Hill, inc, San 

Antonio, USA, 1995, p.611. 
3

 .647.، ص9111، دار كتاب الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، دراسات الجدوى االقتصاديةتقييم المشاريع والداهري، عبد الوهاب مطر،  
4

 .931.، ص4446دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن،  إدارة الموارد البشرية، مدخل استراتيجي،سهيلة محمد عباس،  



 المالي في البنوك التجارية األداءتقويم                                                      الفصل الثاني

43  
 

الالزمففة للتغلففب علففى تلففك أسففباب النتففائج السففلبية بهففدف الوصففول إلففى أدت إلففى النتففائج أعففاله واقتففرا  الحلففول 
 1.أداء جيد في المستقبل

ينظر إلفى تقفويم األداء كونفه جمفع العمليفات والدراسفات التفي ترمفي لتحديفد مسفتوى وفي ذات اإلطار، 
دراسفة تطفور العالقفة العالقة التي تربط بين الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها من قبل الوحدة االقتصفادية مفع 

المذكورة خالل فترات زمنية متتابعة أو فترة زمنية محددة عن طريق إجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق 
 2.من األهداف باالستناد إلى مقاييس ومعايير معينة

 خالصة ما سبق، أن تقويم األداء يعني؛

اءة الوحفففدة االقتصفففادية مفففن إدارة مجموعفففة الدراسفففات التفففي ترمفففي إلفففى التعفففرف علفففى مفففدى قفففدرة وكفففف
الف،، خفالل فتفرة زمنيفة محفددة ...والتقني والتسفويقي والتخطيطفي واإلنتاجينشاطها في مختلف جوانبه اإلداري 

ومدى مهارتها في تحويل المدخالت أو المفوارد إلفى مخرجفات بالنوعيفة والكميفة والجفودة المطلوبفة وبيفان مفدى 
عد أخرى إضافة إلى تحسين درجة نجاحها في التقدم على الصناعات المثيلة قدراتها في تطوير كفاءتها سنة ب

 3.وتطورا في  مجال عملها إنتاجاعن طريق تغلبها على الصعوبات التي تعترضها وابتداع األساليب األكثر 

  .تقويم األداء المالي  .3

علففى إدارة المففوارد ( of value)ذو قيمففة ( judgment)أمفا تقففويم األداء المفالي فيعنففي  تقفديم حكمففا 
 4.ستجابة إلشباع رغبات أطرافها المختلفةلالطريقة كية المتاحة إلدارة المنظمة  الطبيعية والمادية والمال

 .ية لتقويم األداء المالي ومراحلهالقواعد األساس: المطلب الثاني

القواعد التي تشكل لضمان نجا  عملية تقويم األداء المالي البد من توافر مجموعة من المتطلبات أو 
 .في مجموعها ركائز أساسية البد من مراعاتها

 

 

                                  
، 74، مجلة تنمية الرافدين، العدد مالي باستخدام البيانات والمؤشرات الماليةتقويم كفاءة األداء الهيفاء سعيد الحداد، مقبل علي احمد علي،  1

 .964.، ص4441
2

 .964.، نفس المرجع السابق، صتقويم كفاءة األداء المالي باستخدام البيانات والمؤشرات الماليةهيفاء سعيد الحداد، مقبل علي احمد علي،،  
3

 .39.، ص4494دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية، ،مجيد الكرخي 
4

 .941.، ص4447، 63، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد أهمية النسب المالية في تقويم اآلداءزهرة حسن العامري، علي خلف الركابي،  
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 .األداءالقواعد األساسية لتقويم   .1

  1:تستند عملية تقويم األداء على عدة قواعد أساسية يمكن تلخيصها باآلتي

 إن إجراء تقويم أداء أية وحدة اقتصادية يقتضي التعرف على األهداف التي تريد  :تحديد األهداف
تحقيقها والتي يتعين تحديدها بشكل واضح ودقيق، مستعين باألرقام والنسب والتوصيف المالئم 
. كالربحية والقيمة المضافة المطلوب تحقيقها وحجم ونوع السلع والخدمات التي تنتجها وغير ذلك

القتصادية ال يتوقف دورها حين رسم السياسات على الهدف العام لنشاطها بل يجب أن فالوحدة ا
والتي يمكن تصنيفها إلى أهداف قصيرة األمد وبعيدة . تتوسع لتشمل جميع األهداف التفصيلية لها

ويجب اإلشارة هنا  ،إنتاجياألمد وأهداف رئيسية وأهداف فرعية لتغطي كل قسم أو معمل أو خط 
إلى ضرورة أن تكون هذه األهداف معروفة ومفهومة للعاملين في الوحدة االقتصادية ولكل ذي 

 .شأن بنشاط الوحدة
  البد من وضع خطة متكاملة  ،بعد استكمال تحديد أهداف المنشأة  :اإلنتاجيةوضع الخطة

وتحديد مصادرها  ،تاحة للوحدةتوضح فيها الموارد المالية والبشرية الم ،إلنجاز تلك األهداف
األساليب الفنية واإلدارية والتنظيمية التي تتبعها في إدارة واستخدام أيضا  ،وكيفية الحصول عليها

وقد يتطلب  ،وأساليب إعداد القوى العاملة وتدريبهم، وكيفية التسويق اإلنتاجوطبيعة  ،هذه الموارد
على أن يجري  ،ثل نشاط فرعي في الوحدةكل منها تم ،ذلك وضع خطط مساندة للخطة العامة

هم ان يسأو ، عالية من التنسيق والتكامل بينهاإعدادها في ضوء األهداف العامة مع مراعاة درجة 
 .العاملون في وضعها وأن تكون واضحة مفهومة بالنسبة لهم

 ن يقصد بمركز المسؤولية كل وحدة تنظيمية مختصة بأداء عمل معي :مراكز المسؤولية دتحدي
وتحديد النتائج  ،ولها سلطة اتخاذ القرارات التي من شأنها إدارة جزء من نشاط الوحدة االقتصادية

 .التي سوف تحصل عليها
قوف ألجل الو  اإلنتاجيةوعلى هذا األساس يجب أن تحدد مسبقا مسؤولية كل مركز من العملية 

ية التنفيذ سواء كانت في االنحرافات التي وقعت خالل عملو  ز،مستوى األداء في كل مرك على
 .مركز معين أو مراكز عدة

                                  
1

، بحث مقدم من متطلبات نيل شهادة الماجستير للعلوم المحاسبية، األكاديمية العربية المفتوحة يل المالي ألغراض تقويم األداءالتحلعلي فاضل جابر،  
 .96.، ص4446، الدنمارك، 
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 تتطلب إجراءات تقويم األداء وضع معايير لهذا الغرض وهي مجموعة من  :تحديد معايير األداء
 .المقاييس والنسب واألسس التي تقاس بها االنجازات التي حققتها المنشأة

 وهذا هو أساس العملية إذ يفترض وجود جهاز  :توفر جهاز مناسب لتفيذ عملية تقويم األداء
للرقابة وجمع المعلومات والمتابعة ليقوم بتسجيل النتائج التي يتمخض عنها التنفيذ باستخدامها في 

 .األغراض المحددة التي تراها اإلدارة
 .القواعد األساسية لتقويم األداء : (40) الشكل رقم 

 
 
 
 

 .من إعداد الطالبة اعتمادا على المعلومات السابقة  :المصدر

موضع التنفيذ قد ساهمت في  اإلستراتيجيةإذ أن الهدف األساسي من عملية التقويم هو التأكد من أن 
صدار الحكم على النتائج وفقا لبعض  تحقيق الرسالة الخاصة واتخاذ القرارات فيما يتعلق ببدائل متاحة وا 

 .المحكمات التقويمية كالمعايير أو المؤشرات أو غيرها

  .األداءمراحل تقويم  .2

ارة حيث أن المنشآت المالية في واحدة من العمليات األساسية في مجال اإلد األداءتعد عملية تقويم 
 1.بصورة دائمة اإلستراتيجيةحالة تغيير مستمر فإن اإلدارة تواجه قضية أساسية وهي تعديل خياراتها 

 االستمرار رافات قبل أن تتعقد األمور نتيجةيساعد في وضع العالج الالزم لالنح األداءإذ أن تقويم 
 :والمخطط التالي يوضح ذلك 2.بخطوات أو مراحل األداء، وتمر عملية تقويم في التنفيذ الخاطئ

 
 
 

                                  
1

لطبعة األولى، ، دار وائل للنشر، عمان، األردن، اإدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصرفالح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري،  
 .494.، ص9111

دارة إلامجلة  ،(نفطيةلايع رلمشاافي شركة يدانية سة مدرا)داء القويم المالية في تسب الناهمية أعلي خلف الركابي ، زهرة حسن العامري،  2
 .941.، ص4447ون ،لستث والثالدد العد ،االقتصاوا

مراكز  دتحدي
 المسؤولية

وضع الخطة  تحديد األهداف
 اإلنتاجية

توفر جهاز مناسب لتفيذ 
 األداء عملية تقويم

تحديد معايير 
 األداء
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 .األداءمراحل تقويم  (:40) الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي، : إعداد الطالبة اعتمادا على مرجع  :المصدر
 .43.مرجع سابق الذكر، ص

، نوجزها فيما ةمتسلسلة ومترابطبمراحل األداء تمر عملية تقويم يتضح من خالل الشكل السابق أّن، 
 1: يلي

 .اإلحصائيةمات و جمع البيانات والمعل .2.1

تتطلب عملية تقويم األداء توفير البيانات والمعلومات والتقارير والمؤشرات الالزمة لحساب النسب 
واألربا   اإلنتاجوالمعايير المطلوبة لعملية عن نشاط المنشأة والتي يمكن الحصول عليها من حسابات 

والمستخدمات ورأس المال وعدد  اإلنتاجيةوالخسائر والميزانية العمومية والمعلومات المتوفرة عن الطاقات 
. لية التقويم خالل السنة المعينةإن جميع هذه المعلومات تخدم عادة عم. العاملين  وأجورهم وغير ذلك

منشآت المشابهة في القطاع نفسه أو في إضافة للمعلومات المتعلقة بالسنوات السابقة، والبيانات عن أنشطة ال
 .االقتصاد الوطني أو مع بعض المنشآت  في الخارج ألهميتها في إجراء المقارنات

 .اإلحصائيةمات و تحليل ودراسة البيانات والمعل .2.2

للوقوف على مدى دقتها وصالحيتها لحساب المعايير والنسب والمؤشرات الالزمة لعملية تقويم  وذلك
حيث يتعين توفير مستوى من الموثوقية واالعتمادية في هذه البيانات وقد يتم االستعانة ببعض الطرق  .األداء

 .المعروفة لتحديد مدى الموثوقية بهده البيانات اإلحصائية

                                  
 .31.ص ، مرجع سابق الذكر،تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي،  1

اتخاذ القرار المناسب عن 
 نتائج التقويم

تحديد المسؤوليات ومتابعة 
 العمليات التصحيحية لالنحرافات 

 إجراء عملية التقويم
تحليل ودراسة البيانات 

 صائيةوالمعلومات اإلح
جمع البيانات 

 والمعلومات اإلحصائية
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 .إجراء عملية التقويم .2.3

االقتصادية على باستخدام المعايير والنسب المالئمة للنشاط الذي تمارسه الوحدة تتم عملية التقويم، 
أن تشمل عملية التقويم النشاط العام للوحدة أي جميع أنشطة مراكز المسؤولية فيها بهدف التوصل إلى حكم 

 .موضوعي ودقيق يمكن االعتماد عليه

 .اتخاذ القرار المناسب عن نتائج التقويم  .2.0

صلت في النشاط في كون نشاط الوحدة المنفذ كان ضمن األهداف المخططة وأن االنحرافات التي ح
االنحرافات قد اتخذت وأن الخطط  لمعالجة هذهقد حصرت جميعها وأن أسبابها قد حددت وأن الحلول الالزمة 

 .قد وضعت للسير بنشاط الوحدة نحو األفضل في المستقبل

 .تحديد المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات .2.0

وتغذية نظام الحوافز بنتائج التقويم  اإلنتاجيةي الخطة التي حدثت فوذلك فيما يتعلق باالنحرافات 
وتزويد اإلدارات التخطيطية والجهات المسؤولة عن المتابعة بالمعلومات والبيانات التي تمخضت عن عملية 

 .التقييم لالستفادة منها في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة والرقابة

 1: ، من أهمهامعينةت مازمستل رفيوتداء الم ايوعملية تقب لطتتو

 تناسبا مع طبيعة النشاط واألكثر انسجاما مع األهداف المرسومة اختيار المعايير األكثر. 
  اختيار المعايير األكثر وضوحا وفهما بالنسبة للعاملين، بحيث يكون في مقدورهم تطبيق هذه

 .افات وسبل معالجتهاالمعايير ببساطة والخروج بنتائج واقعية ومعبرة عن طبيعة االنحر 
  ترتيب النسب المختارة وفق أهميتها وهذا نابع من كون أهداف كل وحدة تختلف عن األخرى

تبعا لطبيعة نشاطها والظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة بها وهذا يتطلب انتقاء 
ألخرى األوزان الحقيقية لكل هدف من األهداف وبما يتالئم مع دوره وموقعه بين األهداف ا

 .للوحدة
 
 

                                  
1

 .31.مرجع سابق الذكر،ص ، تقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب المالية،مجيد الكرخي 
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 .وأهميته في البنوك التجارية األداءأهداف تقويم : المطلب الثالث

نظرا لندرة الموارد وعدم  يحتل تقويم األداء أهمية خاصة في كل المجتمعات والنظم االقتصادية،
وعليه يمكن ايجاز  العوائد منها،كفايتها لمقابلة االحتياجات المتنافس عليها، ولغرض الحصول على أقصى 

 :هداف هذه العملية وأهميتها فيما يليأ

 .األداءأهداف تقويم   .1

وتحسين مستوى النشاط حتى يتماشى في  األداءيتجسد في تطوير  األداءإن الهدف األساسي لتقويم 
ق عدد من األهداف تطوره مع التوسع والتقدم االقتصادي للبلد وللوصول إلى هذا الهدف البد من تحقي

 1 :جازها فيما يلينوعية يمكن إيال

 ؛اإلنتاجيةهداف المدرجة في خطتها الوقوف على مستوى انجاز الوحدة االقتصادية مقارنة باأل 
  جراء تحليل شامل لها الكشف عن مواصلة الخلل والضعف في نشاط الوحدة االقتصادية وا 

رشادوبيان مسبباتها وذلك بهدف وضع الحلول الالزمة لها وتصحيحها  نفذين إلى وسائل الم وا 
 تالقيها مستقبال؛

  تحديد مسؤولية كل مركز أو قسم في الوحدة االقتصادية عن مواطن الخلل والضعف في النشاط
وتحديد  اإلنتاجيةكل قسم من أقسام العملية  إنتاجيةالذي يضطلع به وذلك من خالل قياس 

ام باتجاه رفع مستوى أداء ين األقسانجازاته سلبا أو ايجابيا األمر الذي من شأنه خلق منافسة ب
 الوحدة؛

  الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة بطريقة رشيدة تحقق عائدا أكبر بتكاليف أقل
 وعية جدية؛بن
  على مستوى االقتصاد الوطني وذلك باالعتماد على نتائج  لألداءتسهيل تحقيق تقويم شامل

 طاع وصوال للتقويم الشامل أعاله؛قلكل مشروع فصناعة ف األدائيالتقويم 
   تصحيح الموازنات التخطيطية ووضع مؤشراتها في المسار الصحيح بما يوازن بين الطمو

المتاحة حيث تشكل نتائج تقويم األداء قاعدة معلوماتية كبير في رسم السياسات  واإلمكانيات
 .والخطط العلمية البعيدة عن المزاجية والتقديرات غير الواقعية

                                  
1

 .34.سابق الذكر، ص ، مرجعتقويم األداء في الوحدات االقتصادية باستخدام النسب الماليةمجيد الكرخي،  
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 .أهمية تقويم األداء في البنوك التجارية  .2

تحظى عملية تقويم األداء في البنوك التجارية بأهمية بارزة وكبيرة وفي جوانب ومستويات مختلفة 
 1:ومتعددة يمكن إجمالها باآلتي

  المستمر للبنوك على الكشف على االختالالت بصورة سريعة عند بدايتها  األداءيساعد تقويم
تخاذ خطوات عالجية من أجل تحديد االنحرافات التي تحدث وتوجيه العمل ويؤدي ذلك إلى ا

 .نحو المسار الصحيح
  متابعة تنفيذ أهداف المصرف المحددة مسبقا، األمر الذي يتطلب متابعة تنفيذ األهداف المحددة

كما ونوعا ضمن الخطة المرسومة والمدة المحددة لها، وكل ذلك يتم باالستعانة بالبيانات 
 المالي؛ األداءلومات المتوفرة عن معوال
  يقدم تشخيصا للمشاكل التي يواجهها المصرف مع تبيان نقاط القوة والضعف والحكم على

 قيام بأعماله؛كفاءته بال
  الوقوف على العالقات التي تربط بين الموارد المتاحة وبين كفاءة استخدامها من قبل البنك

متحقق مع ما تم وكيفية تطوير هذه العالقات خالل مدة زمنية معينة من خالل مقارنة ما هو 
 التخطيط له مسبقا؛

 ن هذا ا لترابط بين تقويم يظهر إمكانية البنوك في تحقيق االستخدام األمثل للموارد المتاحة وا 
واالستخدام األمثل للموارد يتمثل في أن تقويم األداء يمثل المرحلة التي تكشف لنا المدى  األداء

 لبنك تحقيق أهدافه المحددة سابقا؛الذي استطاع فيه ا
  قياس مدى نجا  المصرف من خالل سعيه لمواصلة نشاطه بغية تحقيق أهدافه، وتوفر

 ت وللجهات األخرى المصرف؛المستوياالمعلومات لمختلف 

 
 
 

                                  
1

 .232.، مرجع سابق الذكر، صإدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصرفالح حسن الحسيني، مؤيد عبد الرحمن الدوري،  
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 .معايير ومؤشرات تقييم كفاءة األداء المالي في البنوك التجارية:  المبحث الثاني

في  المالي ها عملية تقويم األداءتعد المعايير والمؤشرات المالية من أهم األسس التي تقوم علي
على قياس أدائها  وقدرتها  ،المؤشرات، فنجا  عملية التقويم يعتمد بدرجة كبيرة على درجة مالئمة البنوك
 في المركز المالي لهذه  المؤسسات الماليةنقاط القوة والضعف مختلف وتقييمه لكشف  ،بشكل سليم المالي

 .في عملية اتخاذ القراراتمما يساعدها 

 ىوللوقوف على معايير ومؤشرات تقييم األداء المالي في البنوك التجارية، تم تقسيم هذا المبحث إل
 .المطالب التالية

 .معايير تقييم كفاءة األداء في البنوك التجارية: المطلب األول

 بصدق على أساس عدة معايير تعبر امعرفة مدى كفاءتهاألداء المالي للبنوك التجارية و يتم تقييم 
  تحديد األهداف  مستوى عن

 .تعريف المعيار  .1

الخاصة بأية منشأة، وهي عبارة  واإلجراءاتعبارة عن ترجمة للخطط واألهداف والسياسات المعايير 
 1.عن وسائل تسمح بإجراء المقارنة بين األهداف واألداء أو بين المدخالت والمخرجات

المعيار هو تحديد دقيق للنتائج التي يجب على كل جزء أو وحدة أو فرد في الوحدة أن يحققها من ف
مؤشر قياس، وهو عالقة قياس وكل انحراف بين هذه على أنه، يمكن أن يعرف المعيار كما  .خالل عمله

العالقة ونتائج العمل الفعلي هو دليل يعتمد عليه في الحكم على مدى الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة 
 2.في المنشأة، ومدى الفاعلية في تحقيق أهداف الخطة المرسومة

عايير يساعد على تقويم األداء بالبنوك، فالمعيار هو مستوى من اإلنجاز فوضع مجموعة من الم
أن تكون هذه المعايير أي ترغب المنشأة أو البنك في تحقيقه، والبد من توفر عنصر الواقعية في المعايير 

كون متالئمة وطبيعة العمل، وأال تكون سهلة التحقيق حتى ال يتراخى الموظفين والمدراء، كذلك يجب أال ت
  .أدائهمصعبة التحقيق حتى ال يؤدي ذلك إلى إحباط األفراد والتأثير على 

                                  
 .947.، ص9116مؤسسة زهران، : ،عمانالتصحيح -لتقييم -المعايير: مبادئ الرقابة  االداريةعبد الرحمان الصباح،  1
2

 .391.، ص4496، 31، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد دور تقويم األداء في الحد من الفساد اإلداري والماليميعاد حميد علي،  
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 .المعايير المستخدمة في تقييم كفاءة األداء المالي  .2

إن معايير تقييم األداء المالي كثيرة ومتنوعة إال أن المهم هو اختيار انسبها التي تعبر بصدق عن 
مسؤولية، سواء كانت األهداف يمكن قياسها كميا أو قيميا أو ال مستوى األداء بالنسبة لكل مركز من مراكز ال

 1.يمكن قياسها كالمتعلقة بتطوير اإلدارة والعاملين

 :يمكن تلخيص هذه المعايير في ما يليو 

  .كفاية رأس المال .2.1

تتبع أهمية رأس المال من الوظائف التي يمكن أن يحققها،فهو يشكل قاعدة للنمو والتطور المستقبلي 
ومن ثم فإن . للمصرف، ويؤدي دورا مهما في عملية امتصاص وتغطية أي خسائر غير متوقعة وتجاوزها

هم في تعزيز الثقة به ااحتفاظ المصارف بمستوى رأس مال مناسب يؤدي إلى رفع قدرة القطاع المصرفي ويس
 2.وفي حفظ استقرار النظام المالي ككل

م على مدى قدرة البنك على مواجهة المخاطر المحتملة إذ أن دراسة كفاية رأس المال تسمح بالحك
ويتم قياس كفاية رأس المال بقسمة رأس  ،ما تقرضه القواعد المنظمةخالل رأس المال المتا  وذلك وفق من 

ستراتيجيةوعليه يتعين على البنوك امتالك إجراءات لتقييم متطلبات  3.المال على المخاطر المرجحة  وا 
نسبة معينة وعلى مركزية بكفاية رأس المال إذ تحدد رأس المال، وتهتم البنوك ال المحافظة على مستوى

 .المصارف التجارية االلتزام بها حماية ألموال المودعين والدائنين

  .كفاءة اإلدارة  .2.2

وتعني مدى قدرة اإلدارة على إنجاز عملها بشكل آمن وسليم ومتوافق مع الممارسات لمصرفية 
لجدارة الفنية واإلدارية لفريق اإلدارة بالبنك وقدرة هذا الفريق على التخطيط الجيد والتعامل السليمة، من خالل ا

 4.مع المتغيرات والظروف المستجدة، وسالمة ودقة نظم وسياسات العمل

                                  
، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة معايير تقييم األداء دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميكلبنى هاشم نعمان،  1

 .461.، ص4499، سنة 69، االصدار 97جلد بغداد، الم
2
، -عمان -، دار صفاء للنشر والتوزيعالحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إيمان شيحان المشهداني،  

 ..16.، ص4499الطبعة األولى، 
3
، 4446-4441الفالحي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، علوم اقتصاد، ، دراسة حالة بنك القرض تسيير رأس المال في البنكبحري هشام،  

 .941.ص
 .43.، ص4333، 4، مطابع المستقبل، مصر، الطبعة صناعة قرارات االئتمان والتمويل في إطار االستراتيجية الشاملة للبنكأحمد غنيم،  4



 المالي في البنوك التجارية األداءتقويم                                                      الفصل الثاني

33  
 

 .لقوة اإليرادية للبنكا .2.3

على أن محفظة القروض تولد نحو نسبة  اإلحصائياتتلعب دورا هاما في التقييم، حيث كشفت 
من اإليرادات في البنوك التجارية وهو ما يكسب هذه المحفظة أهمية بالغة في أداء وتقييم  %34إلى  34%
 1 .البنك

ويتم تحليل هذا المعيار وفق قدرته على تغطية الخسائر التي قد يتعرض لها البنك ومدى مساهمته 
متقاربة، وتقييم النتائج مع أداء البنوك زمنية في تدعيم رأس مال البنك، وتحليل اتجاهات اإليرادات خالل فترة 

المحتجزة وتأثيرات سياسة دفع الضرائب على صافي  األربا المماثلة كما توجد عناية خاصة لمعدل نمو 
يراداته الكلية، كما يتم تقييم اإليرادات للبنك بصدد االطمئنان على سالمة مركزه المالي، وتمتعه  أربا  البنك وا 

  .ن اليسر المالي وابتعاده عن مخاطر التعثربدرجة عالية م

 .مؤشرات تقييم كفاءة األداء المالي في البنوك التجارية: المطلب الثاني

مسؤولية حماية أموال المودعين وتحقيق أهداف ذوي المصالح من  البنوك التجاريةتقع على عاتق 
باستخدام عدد من مؤشرات األداء المالية التي تعكس  هامساهمين ودائنين وعاملين وغيرهم مما يستدعي قيام

 2.الجوانب األساسية لعملها

 3:تصنف إلى مجموعتينوهذه المؤشرات 

 الطريقة المتبعة في تنفيذ التي تستند على كيفية اإلنجاز و  تشمل المؤشرات: المجموعة األولى
والتي من ورائها  ،المصرفيةللوصول إلى تقديم أفضل الخدمات  ، التي ترجواإلدارةتوجيهات 

يمكن تحقيق األهداف المسطرة، تتعلق هذه المؤشرات بسلوكية العاملين وأسلوب التعامل مع 
 : الزبائن ومحاولة إرضائهم ونذكر منها ما يلي

 حسن االستقبال وأسلوب التعامل مع الزبائن؛ 
 سرعة الخدمة المقدمة إلى الزبائن؛ 
 ذين يتعاملون معه؛مدى وفاء الزبائن إلى المصرف ال 

                                  
، مذكرة استكمال لمتطلبات نيل شهادة ماجستير، علوم التسيير، فرع البنوكدراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في بوطورة فضيلة،  1

 .69.، ص4447-4446استراتيجية السوق في ظل اقتصاد تنافسي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
:36.  Graw hill, 1999, p -, Irwin, mccommercial bank managementRose, peters,  

2
 

3
  الشلف، جامعة وآفاق، واقع :اإلقتصادية والتحوالت الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى المصرفي، القطاع في األداء كفاءة تقييم صالح خالص، 

 383. ص ، 2004 ديسمبر
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 استقرار العاملين في المصرف وارتباطهم به؛ 
 قناعة العاملين بالمركز الوظيفي الذي يشغلونه. 

 .إن هذه المؤشرات لها دور وأثر مباشر على مؤشرات المجموعة الثانية

 لنا رقميا ما تم تحقيقه نتيجة لممارسة العاملين  التي توضح المؤشرات تشمل :المجموعة الثانية
  .لوظائفهم في إطار تحقق األهداف

  .تعريف المؤشرات المالية وخصائصها  .1

ء المالي البد من التعرف على المؤشرات المالية المعبرة عن هذا األداء األدالغرض تقييم كفاءة 
 وخصائصها

  .المؤشرات المالية تعريف  .1.1

قدرته على مواجهة المصرف التجاري وقدرته  أداءالمهمة لتقييم  األدواتالمالية من  عد المؤشراتت
التزاماته المستحقة حاليا ومستقبال وقد تعددت تعريفات المؤشرات المالية عند الباحثين والكتاب فمنهم من 

أداة تشخيصية أساسية من أدوات التحليل المالي الذي يعد البداية لقياس األداء  ومن ثم " عرفها أنها تمثل 
 1".ييمتنتهي بعملية التق

 .المؤشرات المالية خصائص  .1.2

أداء  يعد استخدام المؤشرات المالية من أوسع مداخل تقييم األداء شيوعا واألكثر استخداما في تقييم 
ومن أهم هذه  من معلومات مالية تمثل جوهر العمل المصرفي،توافر  المصارف التجارية، بحكم ما

 2:الخصائص

  أن تبين المؤشرات المالية كفاءة المصرف التجاري في استخدام األموال المتاحة وترشيد
وتنظيم اإليرادات، وما يعنيه هذا من تعبير عن مدى نجا  المصرف في انجاز  اإلنفاق

 .األهداف المخططة له

 تمكن المؤشرات المالية المصرف التجاري من التحقق من سالمة مركزه المالي، وبيان مدى 

                                  
:298. , th bath press, 1999, pfinancial managementMacnemamim, jim,  1

 
2
، 4441دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن، الطبعة األولى، المصارف التجارية،أثر السياسات االقتصادية في أداء نصر محمود مزنان فهد،  

 .11.ص
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لك تناسق األموال المتاحة وتوزيعها على أوجه االستثمار المختلفة، ومدى كفاية استغالله لت
المتاحة في  األموالعائد مجزي يشجع على استثمار األموال بما يعود على المصرف ب

 .النشاطات التي يزاولها

 قارنة تحقق المؤشرات المالية المتابعة لألهداف الموضوعة للمصرف التجاري عن طريق م
 لتقديرات الموضوعة بوصفها أهدافاتحصل عليها من المؤشرات مع اتائج التنفيذ الفعلي المن

 جتها في الوقت المناسب وبالطريقةتحليلها، ومعرفة أسبابها ومعالو وحصر االنحرافات 
 .المناسبة، والعمل على تالقيها في المستقبل

 دخارية والتعرف على مدى نجا  تسمع المؤشرات المالية بقياس معدل نمو الودائع اال
 .المصرف التجاري في تعبئة المدخرات لتمويل عملية التنمية االقتصادية

فالمؤشرات المالية تعطى الوضو  واألجوبة لكثير من التساؤالت المتعلقة بتقييم األداء بشكل ومنه، 
 1.ت الفشلعام فقد اكتسبت أهمية متزايدة إذ تلجأ إليها اإلدارات لغرض التنبؤ بحاال

 .يكل المؤشرات الماليةه  .2

التجارية، فنجا   بنوكتعد المؤشرات المالية من أهم األسس التي تقوم عليها عملية تقييم األداء في ال
 .عملية التقييم يعتمد بدرجة كبيرة على دقة ومالئمة المؤشرات المالية وقابليتها على قياس األداء بشكل سليم

أن هناك عدد كبير من المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم األداء في المصارف  ،ومن المعلوم
 2.التجارية

إذ هناك من صنف النسب المالية إلى ثالث مجموعات األولى متعلقة بنسب الربحية، الثانية متعلقة 
اء المالي الذي يتحدد ب األداء اإلداري، والثالثة بنسب المديونية والسيولة وهي بمجموعها تكون قيمة األدسبن

 3: بالصفة التالية

                                  
، بحث أعد لنيل درجة ماجستير في إدارة تقييم كفاءة معايير التقييم المالي واالداري المستخدمة في قطاع النقل البحريعتاب يوسف حسون،  1

 .33األعمال، جامعة تشرين، سوريا، ص 

، دار الوسام للطباعة والنشر، بيروت، 4، طنظم المحاسبة والرقابة وتقييم األداء في المصارف والمؤسسات الماليةين حسن السيسي، صالح الد 2

 .434.، ص4333

بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي  ،استخدام مؤشرات النسب المالية في تقويم األداء المالي والتنبؤ باألزماتية للشركاتمحمود جالل أحمد،  3

 .44.، ص4443السابع، جامعة الزرقاء الخاصة، 
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 :هي ،إلى فروعكما يمكن تصنيف المؤشرات المالية 

 1.مؤشرات الربحية .4.4

لمالية المستخدمة في تقييم أداء المصارف التجارية، إذ أن اتعد هذه المؤشرات من أهم المؤشرات 
نهائي صاف على األموال  ة المصرف التجاري على تحقيق عائدن قياس قدر مهذه المؤشرات تمكن 

وذلك يعني أن هذه المؤشرات تركز على الربح الذي يعد المحور الفعال في استمرار المصارف  المستثمرة، 
و المستمر للمصرف مما مل الدور الرائد األساس لألربا  المحصلة في تحقيق النالتجارية وتوسعها، من خال

يعزز قدرتها على البقاء وعلى المنافسة، وضمان االستقرار من خالل تعزيزها لثقة الزبائن والمتعاملين مع 
 .المصرف التجاري

 :وتندرج ضمن مؤشرات الربحية أنواع عدة هي

 

 

 الفوائد المدفوعة -الفوائد المحصلة= إذ أن هامش الربح

وزيادتها تعني زيادة  تقيس هذه النسبة العائد الصافي من الفوائد التي حققتها الموجودات للمصرف،
 .قدرة الموجودات على توليد أربا  أو هامش ربح للمصرف التجاري وبالعكس

 

 

يعد هذا المعدل من أهم مؤشرات قياس كفاءة استخدام األموال، ويعمل المصرف التجاري دائما على 
تحققه كل وحدة  ويوضح هذا المعدل ما. زيادته بما يتناسب وحجم األخطار التي يتحملها مساهمو المصرف

                                  
 .33-33.، مرجع سابق الذكر،ص ص، أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةنصر حمود مزنان فهد 1

  [444%الموجودات إجمالي ÷الربحهامش [= نسبة هامش الربح

  144% ]حق الملكية ÷صافي األرباح بعد الضرائب [ =معدل العائد على حق الملكية

 معدل نسب المديونية والسيولة+ عدل نسب األداء اإلداريم+ معدل نسب الربحية = األداء المالي
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  .التي حققها المصرف( العائد)من حقوق الملكية في صافي األربا  

 

 

وزيادة هذا  يقيس هذا المعدل نصيب كل وحدة من الموجودات من صافي الربح بعد الضرائب،   
 .راديةاألموال المستثمرة في األصول اإلالمعدل تعني كفاءة استخدام 

 .مؤشرات السيولة  .4.4

يشير مفهوم السيولة إلى قدرة المصرف التجاري على تحويل جزء من أمواله شبه النقدية إلى نقد  
ال فإن التعرض لنقص السيو  لة سيؤدي إلى بأقرب وقت ممكن وأقل خسارة تسمح بمواجهة السحوبات، وا 

زعزعة ثقة المودعين بالمصرف، فالسيولة سمة حيوية تمتاز بها المصارف التجارية عن المؤسسات غير 
المالية، ففي الوقت الذي تستطيع فيه تلك المؤسسات تأجيل سداد التزاماتها ولو لبعض الوقت ال يمكن 

قد تؤدي إلى تدافع  المودعين للمصرف فعل ذلك، فبمجرد إشاعة عدم توفير سيولة لدى مصرف تجاري 
لذا على المصارف التجارية أن تحتفظ بجزء من أموالها بدرجة من . إفالسهلسحب أموالهم مما يؤدي إلى 

 1 .السيولة كافية لمواجهة السحوبات العادية أو الفجائية لزبائن المصرف

 2: وتتمثل مؤشرات السيولة في اآلتي

 البنك لدى باإلحتفاظ التجارية البنوك إلتزام تعني النسبة هذه إن :نسبة االحتياطي القانوني 
 إلى فترة ومن آخر إلى بلد من تختلف وهي فائدة ودون من ودائعها معينة بنسبة المركزي
 25%. إلى % 02 بين ما تتراو   الغالب في ولكن أخرى

 أي البنك في بها االحتفاظ الواجب السيولة حجم بها يقصد :القانونية يولةالس نسبة 
 :على بحيث تشتمل سائلة والشبه السائلة األصول

 النقدية، األرصدة 
 والخزينة، المركزي البنك لدى المودعة األرصدة 

                                  
1
، عمان، 9، دار النشر والتوزيع، الطبعة اتيجي للمصارف الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االسترعالء فرحان طالب، إيمان شيحاني مشهداني،  

 ،.13، ص4499

 
 وآفاق، واقع :اإلقتصادية والتحوالت الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى ،المصرفي القطاع في األداء كفاءة تقييم خالص، صالح2

 383. ص ، 2004 ديسمبر  الشلف، جامعة

 144% ]الموجودات إجمالي ÷صافي الربح بعد الضرائب[=الموجودات إجماليمعدل العائد على 
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 الصعبة، والعمالت الذهب من األرصدة 
 للخصم، القابلة والتجارية المالية واألوراق والحواالت التحصيل قيد الشيكات 
 المركزية الخزينة على والسندات األذونات. 

 :على تشتمل والتي سدادها الواجب الخصوم دراسة يجب الوقت نفس وفي

 عتمادات وحواالت شيكات  الدفع؛ مستحقة مستندية وا 
 األخرى؛ البنوك إلى السداد المستحقة الديون 
 األجنبية؛ وبالعملة الوطنية بالعملة المؤسسات وودائع الجارية الشخصية الودائع 
 السداد مستحقة األخرى الودائع. 

 على السائلة وشبه السائلة األصول مجموع ؛العالقة حسب القانونية السيولة نسبة إحتساب ويتم
 .للسحب والقابلة السداد الواجبة الخصوم

 1.مؤشرات مالءة رأس المال  .4.4

راعي المصارف التجاريةّ أن تتوافر لها رؤوس أموال لتغطية احتياجاتها من المعدات والتجهيزات ت
وغيرها من األصول الثابتة وأيضا لمواجهة التزاماتها إذ أن الحفاظ على مالءة رأس المال في المصرف 

ودائع الكافية لتأمين التجاري يعد أمرا ضروريا ومهما لدعم ثقة المودعين وذلك حتى يتمكن من اجتذاب ال
  :أهمهاسليم ومتميز وتضم مؤشرات مالءة رأس المال أنواعا عدة  أداءاحتياجاته المالية الكفيلة بضمان 

 

 

الموجودات ، ويحاول المصرف تبين هذه النسبة مدى اعتماد المصرف على رأس ماله في تكوين 
االحتفاظ بهذه النسبة عند معدالتها الثابتة، وعدم انخفاضها عن معدالتها في السنوات السابقة، ومراعاة ما 

 .يقرره المصرف المركزي الذي يدعم رفعها لتوفير الحماية الالزمة ألموال المودعين

 

 

                                  
 .33-33.، مرجع سابق الذكر، ص صأثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية ،نصر حمود مزنان فهد 1

  144%  ]الموجودات إجمالي ÷حق الملكية [=نسبة حق الملكية إلى إجمالي الموجودات
 

  [144%اجمالي الودائع ÷حق الملكية  [= الملكية إلى إجمالي الودائع نسبة حق
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تبين هذه النسبة مدى اعتماد المصرف التجاري على حقوق الملكية بوصفها مصدرا من مصادر 
التمويل، ومدى قدرة المصرف على رد الودائع من األموال المملوكة له، وأن ارتفاع هذه النسبة يعني توفير 

 .الحماية الالزمة ألموال المودعين

 1.توظيف األموال مؤشرات  .2.0

تستهدف هذه المؤشرات الحكم على كفاءة المصرف التجاري في توظيف األموال المتاحة له في 
وتقيس هذه المؤشرات . المجاالت المختلفة في إطار السياسات االئتمانية للمصرف، وسياسة استخدام األموال

نتاجيةأداء المصرف التجاري في استخدام األموال المتاحة،  العمالة، والعائد الذي حققه المصرف نتيجة  وا 
  .االستثمار في المجاالت المختلفة

 

 

 

وهي  تعد هذه النسبة من المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة المصرف التجاري على توظيف الودائع،
يادة ئع العمالء، وزيادة النسبة تعني ز توضح حجم األموال التي استخدمها ووظفها المصرف من إجمالي ودا

 .قدرة المصرف التجاري على توظيف األموال

 

 

مصرف التجاري في تشغيل الموارد المالية المتاحة وكفاءته في تشغيل يوضح هذا المعدل كفاءة ال
البشرية والمادية األخرى في أداء الخدمات المصرفية كافة التي يتمثل عائدها أو جزء كبير منها  اإلمكانيات

  .موجوداتوكلما زاد هذا المعدل كان ذلك دليال على االستغالل السليم لتلك ال. في العموالت والفوائد المحققة

 

 

                                  
 .33-33.، مرجع سابق الذكر، ص ص، أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجاريةنصر حمود مزنان فهد 1

  [144%الودائع إجمالي ÷القروض جماليإ =الودائع إجماليالقروض إلى  إجمالينسبة 
 

  [144%إجمالي الموجودات ÷اإليرادات إجمالي[= اإليرادات إلى إجمالي الموجودات إجمالينسبة 
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معايير ومؤشرات مستحدثة لتقييم كفاءة األداء المالي في البنوك : المطلب الثالث
 .التجارية

عنصرا  محاسبية تعدعتمد على بيانات ملية تقييم كفاءة األداء المالي يإن االتجاه التقليدي في ع
وما شهدته من البيئة المالية الجديدة  لكن .حيويا في اإلفصا  العام وأساسا في اتخاذ القرارات من قبل اإلدارة

 1.تغيرات في التكنولوجيا والمرونة في القوانين واألنظمة هي التي تحكم أعمالها

إذ هناك من المؤشرات من تبلورت استجابة للتغيرات الحادثة من القوانين التقليدية وهناك من جاءت 
 :ذه المعاييرتحوطا للمخاطر باختالف أنواعها وتدنية لقيمتها وتتضمن ه

 .القيمة المعرضة للخطر  .1

تستخدم هذه القيمة في قياس األداء المصرفي إذ تتضمن القياس الدقيق للمخاطر المتعلقة بأنشطة 
المصرف المختلفة وتخصيص رأس مال لكل نشاط بناءا على حجم المخاطر الخاصة به، ومن ثم قياس 

مية القيمة المعرضة للمخاطر في إدارته لهذه المخاطر إلى العائد لهذا النشاط بعد تعديله بالمخاطر وتبرز أه
الخسائر التي تتعرض لها المصارف، فهي إما أن تكون خسارة متوقعة أو تكون خسارة غير متوقعة وهي 
الخسارة التي ال يمكن أن تنحرف عن القيمة المتوقعة وهي أيضا أقصى خسارة يمكن أن يتحملها الصرف 

ت محددة فقط، أو قد تكون خسارة استثنائية تحدث على مستوى أبعد من الخسارة ويمكن تجاوزها في حاال
ن القيمة المعرضة للخطر  هي مجموعة تقنيات تبين أن الخسارة ممكن أن تحدث في أي غير المتوقعة، وا 

وقت وتحت أي مستوى من مستويات الثقة طبقا لمخاطر السوق ولمنشآت مالية وغير مالية، وهذا ما جعلها 
داة مستقرة تساعد في السيطرة على المخاطر وبأنها جزء مكمل للمنهجية التي تشير إلى توزيع العوائد بين أ

 2.االستخدامات المختلفة

 EVA :القيمة االقتصادية المضافة  .4

بح نموذج العائد على حقوق العشريتين األخيرتين أصر الذي شهده النشاط المصرفي خالل مع التطو 
 Joelو قام كل من . ال يفي بغرض تقييم األداء لكثير من البنوك خاصة األمريكية ROE الملكية

                                  
1
سب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام نسنان زهير محمد جميل، سوسن أحمد جميل،  

 .943.، ص4441، 41، مجلة تنمية الرافدين، العدد للتنمية و االستثمار
، 33، مجلة تنمية الرافدين، االصدار تقدير القيمة المعرضة للمخاطر ألسواق األوراق المالية العربيةحسن صبحي حسن، سرمد كوكب الجميد،  2

 .443.، ص4443، 44العدد 
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m.stem, وG.Bennet Stewart بتحديثEVA 1 .وتطبيقها في بعض المؤسسات األمريكية 

وقد ظهر مفهوم  القيمة االقتصادية المضافة بوصفه أداة قياس تركز على الجانب االقتصادي وتأخذ 
والمخاطرة معا، وتستند إلى إعادة صياغة المبادئ المحاسبية من خالل وضع مجموعة  في االعتبار العائد

جديدة من القواعد محل القواعد القائمة حاليا، وهدفها هو قياس ما إذا كان صافي الدخل فوق تكلفة رأس 
واضح  على اعتبار أن جميع المنشآت لها هدف .المال و تقيس القيمة االقتصادية المضافة ربح المصرف

ومعلن يتمثل في زيادة ثروة المالك، فهناك عدة طرق يمكن تبنيها لتحقيق هذا الهدف فقد حاول 
(Mouritsen)  أن يبرهن أن القيمة االقتصادية المضافة تعتبر قياسًا تفصيليًا أفضل من العائد على

قد أكد أنه بهدف تحقيق األهداف المالية  (Paulo) ، لكنROEوالعائد على حقوق الملكية  ROIاالستثمار 
، فإن على المنشأة أن تركز على طرق القياس من منظور مالي وطرق قياس من منظور غير مالي مثل 

 2. العميل على سبيل المثال الذي سيؤثر في نهاية األمر على تحسين األداء المالي للمنشأة

 BVA .نموذج التحليل المبني على تجزئة القيمة .4

عمليا لقياس األداء في المصارف، ويهدف إلى  BVAأجل تعظيم ثورة المالكين تم تطوير نموذج من 
مساعدة اإلدارة وبشكل كمي على تحديد اي الوحدات أو النشاطات المصرفية تعمل على توليد قيمة عن 

حدات ال توجد لها طريق عائد يفوق تكلفة رأس المال، وأي هذه الوحدات تعمل على تقليل القيمة، وأي هذه الو 
قيمة األن ولكن تتوافر الفرصة لها في المستقبل لتحقيق أداء أفضل، وللهدف من هذا النموذج هو تحديد 

 3.(ال،....االستثمارات -الودائع -القروض)المكان الذي يتم منه توليد في المصرف 

  4 .بطاقات الدرجات المتوازنة .3

في تقييم أداء المصارف التي تتميز بقدرتها على توليد معلومات عن األداء  ةمن األساليب العلمية الجديدتعد 
ويعد نموذجا متوازنا بين المقاييس المالية التشغيلية، ويتضمن ، يزيد من منافع البيانات المالية من النوع الذي

                                  
1
تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام نسب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل سنان زهير محمد جميل،سوسن أحمد جميل،  

 .946.، مرجع سابق الذكر، صللتنمية و االستثمار
2

أيهما أكثر قدرة على تفسير التغيير في القيم السوقية لألسهم أهي القيمة ثائر عدنان قدومي، قيس أديب الكيالني، أسماء ابراهيم العمارنة،  

 .1-1. ، ص4499، بحث مقدم إلى جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، عمان، األردن، أم معايير األداء التقليدية EVAاالقتصادية المضافة 

3
ية باستخدام نسب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل تقييم اداء المصارف التجار سنان زهير محمد جميل، سوسن أحمد جميل، 

 .943.، مرجع سابق الذكر، صللتنمية و االستثمار
4

تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام نسب السيولة والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل سنان زهير محمد جميل، سوسن أحمد جميل،  
 .943.الذكر،صمرجع سابق  للتنمية و االستثمار،
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 .ت نفسهمجموعة من المقاييس التي تقدم نظرة شمولية لألداء في مجاالت المصرف المختلفة في الوق

وبطاقات الدرجات المتوازية ترى أن أداء المصرف يكون من خالل أربعة أبعاد وليس البعد المالي 
ق ومن أجل تحقي. فقط، وهي البعد المالي وبعد العمالء، وبعد العمليات الداخلية و بعد اإلبداع والتعليم

بعاد األخرى، فضال عن المقاييس أن يركز على المقاييس الموجودة في األ األهداف المالية للمصرف يجب
 .عم تحقيق األهداف المالية للمصرفيد هاالمالية ألن تحقيق

 .معيار ستة سيغما  .0

صورة كبيرة  فيما يختص بعملياتها ب األداءعملية تسمح للبنوك والشركات وتمكنها من تحسين 
الموارد وفي فاقد في استهالك ليومية لتقليل الاألساسية وهيكلها وذلك من خالل تصميم ومراقبة األنشطة ا

الخدمات إذ تعتبر كمعيار ى جودة نفس الوقت تلبية احتياجات العمالء وتحقيق القناعة لديهم عن مستو 
 إذ تهتم بقياس انحراف األداء، فيما بين األداء األداءالمثالية في  لقياس الجودة يعمل على االقتراب من

، ثم  (define)مراحل تبدأ بمرحلة التحديد  3الذي يشمل  (DMAIC)الفعلي واألمثل وتنفذ عبر نموذج 
ة بينه وبين المستهدف ثم مرحلة التحليل والتعرف على الوضع الحالي والفجو  (Measure)القياس 

(Analyse ) ثم التحسين(Improve)  وأخيرا المراقبة(Control).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1
، 4499، ورقة بحثية منشورة، مصر، تطوير آداء الخدمات المصرفية باستخدام منهجية ستة سيجماابراهيم عثمان ابراهيم عوض الجعيدي،  

 .911.ص
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 .الي في البنوك التجاريةمتطلبات و إجراءات تقويم األداء الم: المبحث الثالث
ومن  ،التجارية أنشطة البنوك أداءلتشخيص نقاط الضعف والقوة في وسيلة  مهمة  عد تقويم األداءي

 .التي تكفل بقاء البنك التجاري في سوق المنافسة ،ثم توفير المعلومات الالزمة التخاذ التدابير التصحيحية
للتأكد من مدى  ،فعال في كشف االنحرافات واالستعانة بهيق ذلك البد من توفر نظام سليم و وألجل تحق
 .المرجوة رئيسية كانت أو فرعيةو  ألهدافه المرسومة التجاري تحقيق البنك

 .في البنوك المالي محدودية القياسات ومشاكل تقييم األداء: المطلب األول

من تقييم النتائج التي توصل  ن هذا القياس يمكنهو إن قياس أداء أي بنك تجاري ضرورة حتمية، ك
حاول ترجمتها وفهم األسباب التي بل ت ،أن الهيئات المسؤولة ال تتوقف عند قياس وتقييم النتائجذ إليها، إ

يمكن التطرق  لو من النقائصوالمؤشرات إال أنه ككل عمل ال يخ وبالرغم من تعدد المعايير. وصلت إليها
 .إلى بعض هذه النقائص

 .المالية في تقييم األداء المالي المؤشراتمحدودية   .1

إن قياس األداء وتقييمه ضرورة للبنوك وذلك حتى تتمكن من إعادة توجيه نشاطاتها للمسار الصحيح 
 1.، إذ أنه بناءا على نتيجة عملية التقييم يتم تعديل األداءرإن استوجب األم

 :لية من خاللويمكن اعتبار المؤشرات المالية كمشكلة في القياسات الما

  اقتصار المؤشرات المالية غالبا على قياس األداء في المدى القصير حيث أنها تحسب في نهاية
السنة التي تؤخذ على أساسها قرارات تجعلها تتصف باألجل القصير والتي قد تحدث تأثيرات 

 (.حيحغير ص)على القرارات في المدى البعيد، وبالتالي فاألداء المحصل عليه يكون مغلطا 
  فيما يتعلق بطبيعة المؤشرات والمعايير المالية، يمكن القول أن غالبية البنوك تعتمد في تحليلها

، هذه ...درجة السيولة، معدل الربحية وغيرها:لألداء على مؤشرات تقيس النتائج المالية مثل
 .المؤشرات تخدم نوعا واحدا من المتعاملين وهم المساهمين

 ت في تاري، مية مؤشرات تاريخية، فهي تقدم معلومات عن األنشطة التي تتعتبر المؤشرات المال
 .مضى، في حين أن األهم هو التعرف على حالة هذه األنشطة في المستقبل

                                  
1
 .1.، مرجع سابق الذكر، صدراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في البنوكبوطورة فضيلة،   
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  في المعلومات ومن ثم ارتباك عند اتخاذ القرار المالية عديدة، ما قد يحدث اكتظاظاالمؤشرات. 
 كون الوقت  اإلنذارما يؤدي إلى التأخر في  صعوبة فهم بعض المؤشرات المالية وغموضها

المتخذة ال يكفي إذ من شأنه أن يعيق ويؤثر في  اإلداريةالزمني الفاصل بين ترجمتها والقرارات 
 .اتخاذ القرار

 .ء والتالعبات في القوائم الماليةاألخطا  .2

 .يز بين نوعين أساسيين في األخطاءيمكن  التم

 .المتعمدة غير األخطاء  .2.1

 أخطاء الحذف مثل قصد غير عن أي نية، وبحسن إصرار سابق دون ارتكبت التي األخطاء هيو 
 عدم المساعدة أو اليومية في لها األولي التسجيل عند طرفيها إحدى أو بأكملها عملية إثبات كعدم السهو أو

 مصداقية إلى تسيء قد األخطاء هذه لكن الخاصة، حساباتها إلى إحداهما أو العملية طرفي ترحيل
 1 .المناسبة القرارات التخاذ مالءمتها وعدم للحقيقة تمثيلها عدم من انطالقا المحاسبية المعلومات

 .المتعمدة األخطاء  .2.2

 هي األخطاء أي "األمانة وخيانة التدليس أساس على تقدم التي التصرفات كافة " أنها على تعرفو 
 وهذه األخطاء الحقيقة إخفاء تقدير األقل على أو الغش نية هناك تكون بحيث إصرار بسابق ارتكبت التي
 البيانات المحاسبية في كالتالعب األمانة عدم من تمليه وما الحقيقة إخفاء نية من يصاحبها بما خطورة أكثر
 معين تحقيق غرض بهدف المالية القوائم تحتويها التي المعلومات أو والسجالت المستندات تتضمنها التي
 2:بينها من العمومية لألخطاء عديدة أمثلة وهناك .مشروع غير

 العمالء، من المستلمة الشيكات أو النقدية إثبات عدم 
 االختالسات، لتغطية الصرف مستندات تزوير 
 تقييدها، وعدم العمالء من دفعات استالم 
 لهم، المحددة األجور قيمة واختالس العمال أجور كشوفات في وهمية أسماء إدراج 
 الضريبي التهرب لمحاولة األربا  تخفيض 

 
                                  

 
1

 .361.ص  ،  2005اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،المالية المحاسبة مبادئ وأخرون، الصبان سمير محمد
2

، ديوان المطبوعات الجامعية، اإلطار النظري والممارسات التطبيقية: المراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التوهامي طواهر، محمود صديقي،  
 .961-966.ص.، ص4441الجزائر، الطبعة الثانية، 
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 .المخاطر التي تواجهها البنوك التجارية: المطلب الثاني

لقد زادت المخاطر المصرفية بشكل كبير في الوقت الحاضر والسبب يرجع إلى جانبين أساسيين 
معدالت الترابط والتداخل بين "في الحياة االقتصادية والثاني يرتبط بزيادة  "إدارة التغيير" األول يتعلق ب 

 ."قطاعات االقتصاد المختلفة

لى أنواع مختلفة  إلى وجهات نظر  استناداويمكن تبويب المخاطر المصرفية إلى أصناف متعددة وا 
يئة والموارد والظروف االقتصادية وفقا للنشاط والب. الكتاب والباحثين والتي تعتمد على رؤية متباينة للمخاطر

  :ويمكن تصنيفها إلى والعالقات الدولية،

 1 .المخاطر البيئية  .1
إذ أن  وتتمثل في المخاطر التي تتعرض لها المصارف بعدها مؤسسات ذات تنظيم وتشريع عال،

معظم أنشطة المصارف هي في نظام المدفوعات في االقتصاد وأن وظيفة المدفوعات تعد جزءا حيويا وكبيرا 
  .ن وظائفهام

 :ويشتمل هذا الصنف من المخاطر على األنواع اآلتية

  .المخاطرة التشريعية  .1.1
انين الرقابية والقواعد ي تنتج من احتمال مخالفة تطبيق القو هو ( مخاطرة االلتزام)عليها البعض ويطلق 

التي تؤثر سلبيا في المصرف إذ قد تقوم السلطات الرقابية بفرض غرامات نقدية على المصارف و  ،التشريعية
 .المخالفة وتكرارها قد يؤدي إلى عقوبات أشد قسوة

 .المخاطرة االقتصادية  .1.2
والتي يمكن أن تؤثر في أداء  وتشمل المخاطر المترافقة مع عوامل االقتصاد القومي  والدولي،

المصارف سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة وباألخص أن العولمة قد غزت دول العالم وحولت العالم 
 .كله إلى قرية صغيرة بإمكان أي فرد الوصول إليها عبر اتصال أو نقاط اتصال بسيطة

 .مخاطرة المنافسة  .1.3
ديدة وابتكار خدمات متميزة وذات أداء عال من خالل وهذه المخاطرة برزت نتيجة ظهور منتجات ج

                                  
، ص 4444،  دار البازوري العلمية، الطبعة األولى، استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها على البنوك التجاريةصادق راشد الشمري،  1

 .33-33.ص
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آليات ووسائل مختلفة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعمالء من الصيرفة التقليدية إلى الصيرفة 
 .بمختلف أشكالها وصيغها االلكترونية

 1.مخاطر اإلداريةال  .2
 : ويمكن حصر هذا النوع من المخاطر في

  .مخاطر السمعة  .2.1
لها بالسمعة التي تؤسسها كمؤسسات جديرة بالثقة، وتنشأ مخاطر االمصارف في أعميرتبط نجا  

السمعة في حالة قيام المصرف بتقديم خدمات غير كفؤة، أو عند عدم انتظام تقديم الخدمة، كذلك قد تنشأ 
  .الء أو عند حدوث انتهاك للخصوصيةمهذه المخاطر في حالة نقص متطلبات اإلفصا  الالزمة للع

لك ترتبط هذه المخاطر بسوء اإلدارة وعدم نزاهتها والكثير من التصرفات غير المنضبطة مما كذ
  .تنعكس سلبا على األداء المصرفي في جميع أنشطته وفعالياته

 .المخاطرة المنظمية .2.2
وتتمثل بالمخاطر المرتبطة بطبيعة الهياكل التنظيمية للمصارف وأنواعها المختلفة وتدرج الصالحيات 

سؤوليات فيها والعالقات والترابط بين األقسام والوحدات وكذلك المخاطر اإلدارية المختلفة فيما يتعلق ببيئة والم
  .المصرف وطبيعة نظم التعويض والحوافز

  .مخاطرة القابلية أو األهلية أو القدرة .2.3
والتعايش مع وهي تلك المخاطر التي تجعل إدارة المصرف مفتقرة إلى الكفاءة والقدرة على التعامل 

المتغيرات البيئية في القطاع المصرفي، مما يجعلها غير قادرة على اتخاذ قرارات مصرفية صائبة وسليمة 
دارة موجوداته ومطلوباته بالشكل الكفوء مما يعرضها إلى ضياع فرص  ترتبط بإدارة األموال في المصرف وا 

لخبرة وعدم القدرة على إدارة مصادر التمويل استثمارية واقراضية وتوظيفية مختلفة بسبب نقص الكفاءة وا
  .وتوظيفها في مجاالت استثمارية مختلفة

 .المخاطر المالية .3
 الظروف ظل في خاصة المخاطر من العديد بوظائفها قيامها نتيجة التجارية البنوك تواجه
 :يلي ما المخاطر هذه بين ومن الحالية االقتصادية

                                  
 .34-33.،  مرجع سابق الذكر، ص صاستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها على البنوك التجاريةالشمري،  راشدصادق  1
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 .اإلئتمان خاطرم .3.1
 أو فيها التحكم ويحاول بالقرض، المتعلقة المخاطر تقدير مشكلة القروض منح عند البنك يواجه

نما ،القرض من المتوقع للعائد البنك تحقيق عدم إلى فقط ليس تمتد قد التي آثارها من التخفيف  خسارة إلى وا 
 نشاطه وطبيعة بالعميل وتتعلق الخاصة فمنها؛ نوعين إلى االئتمان مخاطر وتنقسم 1.اذاته المقرضة األموال

 التي المخاطر من فهي العامة المخاطر أما االئتمان، مانح بالبنك المخاطر من النوع هذا يرتبط قد كما
 مخاطر الفائدة، أسعار تغير مخاطر لمث 2.والبنك العميل من كل إدارة عن وتخرج بها، التنبؤ يصعب
 مخاطر إلى إضافة مثال، الكساد كموجات الوطني، االقتصاد تصيب التي التجارية الدورات مخاطر التضخم،
 3.السياسية أو االقتصادية األنظمة في والتغير السوق،

 .السيولة مخاطر  .3.2
 حالة في ويظهر األموال، سحب على الطلب لمواجهة سيولة توفر عدم نتيجة طراالمخ هذا كونت
 أساسا يكون المخطر فهذا النقدية، السوق من تراضاالق سبل توفر وعدم العمالء، طرف من الودائع سحب
 بتمويل البنك فيها يقوم التي الحالة أي األجل؛ قصيرة الديون لتغطية المتداولة األصول كفاية عدم عند

 4.األجل قصيرة موارد طريق عن األجل طويلة احتياجات

 .الفائدة معدل مخاطر  .3.3
 عناصر قيمة على يؤثر حيث الفائدة، سعر في المرغوب غير بالتغير المرتبطة الخسائر وهي

 عواقبه يؤمن ال األجل طويلة مالية أوراق في موارده من كبير لجانب البنك فاستثمار 5.وعوائدها الميزانية
 6 .لبيعها اضطراره وقت الفائدة سعر ارتفاع تصادف ما إذا خسارة إلى البنك يتعرض قد حيث

 .المال رأس مخاطر  .3.0
 تحدث أن يمكن التي الخسائر المتصاص المال رأس كفاية عدم إلى المخاطر هذه وجود ويرجع

 المال رأس بكفاية دائما المركزية البنوك تهتم ولهذا والدائنين، المودعين على الخسائر هذه تأثير وبالتالي

                                  
 1

  274.ص ،  2000مصر، الجامعية، الدار ،التجارية والبنوك البورصة :المالية المؤسسات السالم، عبد لفتاحا عبد الحناوي، سيد حصال محمد
2
 .76.ص ، 1999 سابق، مرجع صناعة قرارات االئتمان والتمويل في إطار االستراتيجية الشاملة للبنك غنيم، أحمد 
 

3
ملتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت  ،"والمخاطر العائد حيث من التجارية البنوك تقييم" الرزاق، عبد وخليل عبدلي أبو أحالم

 .943.ص ، 2004 ديسمبر واقع وآفاق، جامعة الشلف،:  االقتصادية
 

4
 943.ص المرجع السابق، نفس ،"والمخاطر العائد حيث من التجارية البنوك تقييم" الرزاق، عبد وخليل عبدلي أبو حالمأ

5 . P. Charles, Economie et gestion bancaire, Dunod, Paris , 1999, Pp .75. 
 

6
 .284ص ،  1996األردن، عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،البنوك إدارة ،جودة أحمد ومحفوظ رمضان سليم زياد
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  1.والدائنين المودعين لحقوق ضمان يعتبر حيث للبنوك، بالنسبة
 :مخاطر التسليم  .0

 :في اآلتي هناك عدد من المخاطر ضمن هذا النوع تتمثل
 المخاطرة التشغيلية   .0.1

 إخفاقيمكن تعريف المخاطرة التشغيلية بأنها مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفاية أو 
العمليات الداخلية أو األشخاص أو األنظمة التي تنجم عن أحداث خارجية وهي تتعلق بإدارة مخاطر التشغيل 

 2.والعمليات وحوادث األداء
 التكنولوجية  المخاطرة  .0.2

طالما أن الصناعة المصرفية تتميز بالتطور واإلبداع المستمر واستخدام التكنولوجيا المتطورة لذلك 
فإن تقديم الخدمات واألنشطة المصرفية االلكترونية أصبح يستحوذ على فكر المصرفيين كي يستطيعوا أن 

 3.يحققوا ميزة تنافسية بأنشطة مصارفهم المختلفة

 : ستراتيجيةاإلالمخاطرة  .0.3
إن المخاطرة  وهي المخاطرة الناتجة عن اتخاذ قرارات أو عدم اتخاذ القرارات إلدارة نشاط المصرف

على المستوى الكلي تشير إلى المخاطر الناتجة عن اتخاذ قرارات متعلقة على سبيل المثال  اإلستراتيجية
على مستوى األنشطة هي  تراتيجيةاإلسوالمخاطرة . بدخول أسواق جديدة أو الخروج من أسواق قائمة

 4.المخاطر الناتجة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص أو توزيع محفظة االستثمار
التصحيحية واالستراتيجيات المقترحة لرفع كفاءة األداء  اإلجراءات: المطلب الثالث

 .بالبنوك التجارية

جراءإن الكشف عن مواطن الخلل والضعف في نشاط البنك التجاري  تحليل شامل له يبين مدى  وا 
كفاءة استخدامه لموارده ضمن الخطط المرسومة واألهداف المرجوة مع تبيان ووضع الحلول الالزمة 

 .وتصحيح االنحرافات والعمل على تالفي الوقوع في األخطاء مستقبال

 

                                  
1

 .66.، مرجع سابق الذكر، صالبنوكدراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية في بوطورة فضيلة،  
2

 .71.مرجع سابق الذكر، ص  استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها على البنوك التجارية،صادق راشد الشمري،  
3

 .77.مرجع سابق الذكر، ص  استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها على البنوك التجارية،صادق راشد الشمري،  
4

 .71.، مرجع سابق الذكر، ص استراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها على البنوك التجاريةالشمري، صادق راشد  
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 .التصحيحية المقترحة لتقويم األداء المالي للبنك اإلجراءات  .1

هذا ما جعل الباحثين ، ال مصدره، ال يسمح بمعرفة الخلل و محدودية المؤشرات المالية وترابطها إن
المؤشرات المالية وقد توصلوا إلى  أحدثتهاقادرة على تغطية النقائص التي  إضافيةيفكرون في مؤشرات 

قياس األداء الماضي و  كذا معالجةجانب غير المالي بعين االعتبار و مجموعة من المؤشرات من شانها أخذ ال
حداث توازن في البنك والمساهمة في تطوير الكفاءات المحورية فيه و قد تضمنت هذه إلالمستقبلي  األداء

 1 :المؤشرات

 مؤشر رضا الزبون؛ 
 مؤشر الموقع في السوق؛ 
 مؤشر الجودة؛ 
 مؤشر تطوير خدمات ومنتجات جديدة؛ 
 مؤشر الكفاءات؛ 
  ى التكنولوجي؛مؤشر تطوير المسارات أو المستو 
 مؤشر رضا الموظف داخل البنك؛ 
 مؤشر جودة اإلدارة والتحكم في التسيير. 

وفي هذا الخصوص توالت  ،المؤشرات المالية؛ألن تعوض هذه المؤشرات إمكانيةجد إال أنه ال تو 
 :األبحاث والروابط ما بين المؤشرات المالية والغير مالية وهذه الروابط مبينة في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

                                  
1

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستير في  ،(دراسة حالة مجمع صيدال)االنتقال من األداء المالي إلى األداء اإلستراتيجيمعروف أمال،  
 .44.، ص4499-4494علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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 نتيجة -سبب الشكل من روابط في المالية وغير المالية المؤشرات :( 10) رقم لجدولا

 نتيجة – سبب نتيجة – سبب
 الحصة أو (لأعما ورقم الزبون رضا

 )السوقية
 المالية والنتائج ادفر األ رضا

 أو( اإلنتاجية من المتأتية والمكاسب الجودة
 )التكاليف تدنية

 الحصة أو( األعمال ورقم األفراد تكوين
 )السوقية

 الحصة أو( األعمال األفراد ورقم رضا التنفيذي واألداء الجودة
 )السوقية

 البورصة من واإليرادات األفراد رضا )السوقية الحصة أو( األعمال ورقم الجودة
 البورصة واإليرادات من الزبون رضا المالية والنتائج الزبون رضا

 البورصة واإليرادات من الجودة المالية والنتائج الجودة
 البورصة واإليرادات من األفراد  تكوين المالية والنتائج األفراد   تكوين

source: Cauvin Eric et Bescos Pierre Laurent, 2005, P: 16 

 المالية المؤشرات بين تحصل أن يمكن التي نتيجة -سبب العالقات مختلف يلخص أعاله الجدول إن
 إلى بالضرورة يؤدي سوف المالي غير المؤشر من الرفع أن تعني العالقات المالية،هذه غير المؤشرات و

 فهذه القياس عند الناتج للخلل المسبب المصدر يكتشف أن للمدير يمكن كما المالي، المؤشر من الرفع
 من النهاية في ليتمكن النهائية، النتائج ىعل الحصول إلى أدت التي المسارات مختلف  تترجم العالقات
 .ومصدره الخلل معالجة

 .تجارية لرفع كفاءة األداء المالياستراتيجيات إدارة البنوك ال  .2

في ظل البيئة المعاصرة باتت طرائق استغالل الموارد أهم المصادر التي تعتمد عليها المنظمات 
رهانات المنافسة بالسيطرة على  لالستجابة والتواكب مع الفرص الخارجية أو االبتكارات الداخلية وذلك لكسب 

 1.عوامل تعكس األداء المصرفي المتميز

 

                                  
، جامعة الشلف، 4مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا عدد  جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية  للبنوك،عبد القادر،  بريش 1

 .44.ص .الجزائر
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 .إدارة المخاطر إستراتيجية  .2.1

ما يميز البنوك التجارية تعاملها مع المخاطر سواء تعلقت بخصوصية وظائفها أو بالقطاع الذي 
في مضمونها لذلك وجب اكتشافها  الصناعة المصرفية تركز على فن إدارة المخاطر أنإذ  ،تعمل فيه

تحديدها ليس لتجنبها بل للعمل على احتوائها بذكاء لتعظيم العائد على االستثمارات الذي هو في النهاية و 
التحكم فيها هو دور أساسي تخدم به أن قياس المخاطر بغرض مراقبتها و المقياس الحقيقي للنجا  حيث 

 1 :من الوظائف بهذه البنوك نذكر منها إدارات المخاطر الجديدة في البنوك عددا

 ؛ المساعدة في تشكيل رؤية واضحة ، يتم بناء عليها خطة وسياسة العمل 
  تطوير ميزة  تنافسية للبنك عن طريق التحكم في التكاليف الحالية و المستقبلية التي تؤثر تنمية و

 ؛على الربحية 
  ؛البنك التحوط ضدها بما ال يؤثر على ربحية تقدير المخاطر و 
  من خالل تحسين الموازنة ، األوراقالمالية والعمل على تنويع تلك  األوراقتطوير إدارة محافظ

  ؛بين المخاطرة و الربحية
 ب هذه التطورات فتعددت أشكالها مواكبة التطورات التكنولوجية إذ أصبحت وسائل الدفع تواك

  .حديث غير من مفاهيمها التقليديةأنواعها وبالتالي مخاطرها إذ تعرضت البنوك لغزوة تقني و 
الخبرة و الخسائر على يست كاملة بل من خالل الممارسة و المخاطر ل إلدارةإذ تعد الخطط المبدئية 

إذ  أرض الواقع تظهر الحاجة إلى تعديالت على الخطط واستخدام المعرفة المتوفرة التخاذ قرارات مختلفة،
 2 .كذا خطط إدارتها بشكل دوريو  يث لنتائج عملية تحليل المخاطريبرز تحد

 ."الحوكمة" البنوك التجارية في تطبيق مبادئ اإلدارة الرشيدة  إستراتيجية  .2.2

أصبحت قضية  الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع األعمال الدولية إثر العديد من األحداث التي 
سواق، إذ حازت قضية الحكم وقعت خالل العقدين الماضيين، خاصة اإلنهيارات المالية التي حدثت بعدة أ

السليم أو الجيد قدر كبير من اإلهتمام والعناية كونها تساهم بشكل  كبير في تقليل المخاطر المصرفية من 

                                  
1
مداخلة  في الملتقى العلميى الدولي حول األزمة المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة  ،إدارة المخاطر في مصارف المشاركةنوال بن عمارة،  

 3.، ص4441أكتوبر  49-44العالمية، جامعة فرحات عباس سطيف، أيام 
 

2
 www.ahmedkordy.blogspot.com consulté le : 06-04-2014 . 

http://www.ahmedkordy.blogspot.com/
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 1.خالل مراعاتها للعديد من المبادئ والقواعد التي تحكم المصارف

دارة المخكما  اطر وتخفيضها فلو تعد الحوكمة في المصارف عامال أساسيا لتعزيز النمو والتطور وا 
من أجل تحقيق ربحية مثلى عن طريق  إستراتيجيةتعمقنا بنشاط أي مصرف فإنه ينبغي أن يصوغ ويرسم 

استغالل جميع الموارد المتاحة بأفضل صورة واعتماد الكفاءة والخبرة والمصداقية والشفافية إلى جانب 
رجة التزام الشركات والمنظمات بتطبيق مبادئ اإلمكانية العالية لجذب المزيد من االستثمارات، إذ أصبحت د

 2.الحوكمة أحد المعايير التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند اتخاذ قرارات االستثمار

في الجهاز  هذا ونظرا للدور الحيوي الذي تقوم به البنوك في أي اقتصاد فإن تطبيق الحوكمة
المصرفي يعد أمرا في غاية األهمية لضمان سالمة الجهاز المصرفي وتحقيق الكفاءة في األداء ودعم دوره 

نشاطاته بأحسن وجه ،إذ أن وجود نظام فعال و قادر في االقتصاد كونها تتحكم وتؤثر في كيفية قيام البنك ب
 م،سيعود عليها بمزيد من النجا ، وسيدعألربا  على توفير الثقة و مكافحة الفساد وخاصة في ضبط إدارة ا

  3.اتوسيع عملياته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1
 .943.، مرجع سابق الذكر، ص استراتيجية إدارة المخاطر امصرفية وأثرها في األداء المالي للمصارف التجاريةصادق راشد الشمري،  

2
، رسالة دكتوراه، جامعة  التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة  القدرة التنافسية للبنوك التجاريةبريش عبد القادر،  

 .491.، ص4441، الجزائر
3

حوكمة :الملتقى الوطني حولنحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدارة األرباح في البنوك التجارية، هواري معراج، حديدي آدم،  
 .44.، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص4494ماي 47-46الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و اإلداري، يومي 
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 .الفصل خالصة

بصفة عامة وفي البنوك  تقويم األداء الماليعملية استعراض مختلف المفاهيم حول من خالل 
إذ  للبنك،ضرورة حيوية للتأكد من حسن سير الخطط المرسومة هذه العملية  تبين أنّ  التجارية بصفة خاصة،

الحاصلة للوقوف على التجاوزات وذلك من خاللها يعاد النظر إلى األهداف والمؤشرات والمعايير المعتمدة، 
تزويد الجهات المسؤولة عن ت، من خالل العمل على سد الثغرات وتصحيح مختلف االنحرافاكذا و 

في رسم الخطط المستقبلية لجعلها في ستفادة منها المعلومات والبيانات التي تمخضت من عملية التقييم واال
كفاءة  سين و لرفعفاكز المنار معرفة متخاذ قرارات موضوعية ودقيقة يمكن االعتماد عليها لوضع يسمح لها با

  .األداء في البنك التجاري

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لدى البنك الوطني الجزائري وكالة عين  واقع تقويم األداء  المالي                               الفصل الثالث 

 (123)البيضاء

 

86  

 

 .تمهيد
إّن رفع مستوى األداء المالي يأتي على قمة اهتمامات البنوك التجارية، فسعيا إلى تحقيق ذلك، تعتمد 

 . بالدرجة األولى على قدراتها المالية الذاتية، إضافة إلى سياسات إصالحية عامة
في هذا السياق وضعت البنوك التجارية الجزائرية ضمن أولوياتها، رفع مستوى أدائها المالي من خالل 

 . توفير المناخ والظروف المالئمة لتحقيق هذا الهدف
وسنحاول خالل هذا الفصل تقصي مساعي أحد فروع البنك الوطني الجزائري الناشطة على مستوى والية 

 .بعين البيضاء لتقويم أدائها المالي، من خالل ثالثة مباحث أساسية 123وكالة أم البواقي، والمتمثل في ال
ُيعنى المبحث األول، بالتعريف بالبنك الوطني الجزائري كنموذج للدراسة الميدانية، في أنه سيتم خالل 

الية أم البواقي المبحث الثاني التطرق إلى منهج تقييم األداء المالي بإحدى وكاالت البنك الناشطة على مستوى و 
، ليتم خالل المبحث الختامي تقديم مساهمة 2131-2132وذلك خالل الفترة  123والمتمثلة في الوكالة رقم 

 . لتحسين عمليات تقويم األداء المالي لذات الوكالة وخالل نفس الفترة
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 .لبنك الوطني الجزائريل اإلطار النظري:المبحث األول
البنك الوطني الجزائري أحد أهم البنوك التجارية الجزائرية، إذ تساهم بفعالية في تحقيق التنمية  يعتبر

االقتصادية الوطنية والقضاء على براثن التخلف االقتصادي واالجتماعي، مما جعله يحتل مكانة مهمة ضمن 
 .الجهاز المصرفي الجزائري، وفي ما يلي لمحة تاريخية عن البنك المذكور

 .نشأة البنك الوطني الجزائري: مطلب األولال
أول بنك جزائري ظهر إلى الوجود في   (BNA)من الناحية التاريخية يعتبر البنك الوطني الجزائري 

، حيث تأسس في 3666جوان  31المؤرخ في  371-66الساحة الوطنية، وقد كان ذلك بموجب المرسوم رقم 
ساسي لها والتشريع التجاري والتشريع الذي يخص الشركات الخفية ما شكل شركة وطنية تسير بواسطة القانون األ
 1.لم تتعارض مع القانون األساسي المنشئ لها

ن كان البنك الوطني الجزائري سباقا إلى الوجود، فإن وجوده هذا لم يكن في واقع األمر إال تجميع لتلك  وا 
 2:من أنظمة مشابهة، وهي كاآلتيالبنوك التي كانت تنشط في فترة االحتالل وهي على العموم 

 البنك العقاري الجزائري التونسي: (CFAT)   والذي كان يضم   3666 جويلية 13وكان ذلك في
 فرع وكان بدوره امتداد للقرض الشعبي الفرنسي بالجزائر؛  311حينها 

 بنك الخصم لمعسكر ( :CEM ) ؛3661وكان ذلك بتاريخ جوان 
 ؛3661و كان ذلك في جوان  :بنك باريس و البالد المنخفضة 
 ؛3661في جانفي :  بنك باريس الوطني 
 ؛3667جويلية  13وتم إدماجه في  :القرض الصناعي و التجاري 
 3661جانفي  13وقد تم إدماجه في : البنك الوطني اإلفريقي للتجارة و الصناعة. 

همة ذات رأس مال قدره وفي إطار اإلصالحات االقتصادية تحول البنك الوطني الجزائري إلى شركة مسا
باعتبار البنك  3612دج، إلى غاية سنة  3.111.111سهم بقيمة  1111دج مقسمة إلى  1.111.111.111

الوطني الجزائري بنك تجاري، فهو يقوم بجمع الودائع ومنح القروض قصيرة األجل وتبعا لمبدأ التخصص كان له 

                                              
1

 محل الدراسةالبنك  معلومات مقدمة من   
  

2
 651، ص 5002ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،  لتحليل النقدي،ا محمود حميدات، 
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، (RPI)مالي و القروض، والتجمعات المهنية لإلستيراد حق االمتياز في تمويل القطاع الزراعي بمد الدعم ال
 1.والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص

، الذي يمنح استقاللية أكبر للجانب البنكي، 3661أفريل  31غير أنه، بعد صدور قانون النقد والقرض في 
هامه ويضع قواعد ألغي نظام التخصص للبنوك وأصبح البنك الوطني الجزائري كغيره من البنوك، يباشر م

وكالة عبر التراب  111تحميه ويجعل معامالته مع زبائنه أقل مخاطرة وحاليا يشق طريقه بـ أكثر من 
 2.الوطني

 .موارد البنك الوطني الجزائري وأهدافه: المطلب الثاني
مكانة وجب على البنك الوطني الجزائري االعتماد على موارد عديدة ليحقق أهدافه المختارة ويصل إلى ال

 .المرجوة
 .موارد البنك الوطني الجزائري  .1

 3:تشتمل موارد البنك الوطني الجزائري على
  مليون دج؛ 21رؤوس األموال االجتماعية وتم االنطالق من 
 االحتياطات والمؤونات واألرباح؛ 
 السلف من الخزينة العمومية لتمويل برامج االستثمار؛ 
  ؛(تحت الطلب) الودائع الجارية المصدر الرئيسي للموارد خاصة منها 
 المحاصيل المحصل عليها لقاء خدمات للزبائن كعمولة الخصم؛ 
 نسب الفوائد المحصلة عليها من القروض الممنوحة للزبائن؛ 
 الميزانية المحددة من طرف المديرية العامة؛ 
 العموالت عند الخصم باألوراق المالية وبيع السندات؛ 
 رى الناجمة عن نشاطهجميع الوسائل المالية األخ. 

 
 

                                              
1
 .681.، ص5060ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة السابعة،  ،تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  
2

،  مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، علوم bnaدراسة حالة -الرقابة الداخلية في البنوك التجارية في ظل المعايير الدوليةليندة دواس،  

 .621.، ص5062-5065، الجزائر، تجارية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي
3

 معلومات مقدمة من  البنك محل الدراسة 
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 :البنك الوطني الجزائري أهداف  .2
الوطني الجزائري، إلى تحقيق جملة من األهداف المسطرة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول  يسعى البنك

ومن أهم هذه األهداف  بها، خاصة فيما يتعلق باحترام القواعد التقنية للسيولة واألمان ومختلف األحكام القانونية،
 1:نستعرض ما يلي

  .الوكاالت في كل الواليات الوطنية محاولة التوسع بفتح المزيد من .أ 
 .النقدية تقنيات و وسائل حديثة، لمواكبة التقدم التكنولوجي، في ظل اإلصالحات إدخال .ب 
 : ترقية العمليات المصرفية المختلفة منها .ج 

 التجارية والمالية؛اجراء عمليات الدفع وتحصيل المستندات 
 تسهيالت التعامل عن طريق فتح حسابات جارية؛

 تمويل عمليات التجارة ويخصم أو يكفل جميع السندات التجارية؛
يستأجر ويشتري ويحتفظ ويرهن ويستثمر جميع السندات العمومية التي تصدرها الدولة أو خبراء 

 .عمليات القروض والصرف والخزينة
 .ية ضمن الجهاز المصرفيمكانة إستراتيج احتالل .د 
 .لعب دور فعال في إحداث التنمية االقتصادية .ه 

 .البنك الوطني الجزائري وهيكله التنظيمي وظائف: المطلب الثالث
تشتمل المهام الرئيسية للبنك الوطني الجزائري في تخفيف العبء الذي كان على عاتق البنك المركزي 

 الجزائري والذي كان يقوم بمهمة البنوك التجارية مباشرة  بعد االستقالل

 .وظائف البنك الوطني الجزائري  .1
 2: يمكن تلخيص أهم وظائف البنك الوطني الجزائري فيما يلي

  مالية لألفراد و المؤسسات؛تقديم خدمات 
 التشريع البنكي القائم و القواعد  تحصيل الودائع البنكية الخاصة بالصرف و القرض في إطار

 الخاصة به؛

                                              
1

 محل الدراسةالبنك  معلومات مقدمة من  
2

 محل الدراسةالبنك  معلومات مقدمة من  
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  تنفيذ خطة الدولة في موضوع االئتمان القصير والمتوسط األجل وفقا لألسس البنكية التقليدية
 بشأن المخاطر وضمان القروض؛ 

 ؛...االعتمادات و التحويالت ت البنكية سواء نقدا أو عن طريقالقيام بمختلف العمليا 
 الصناديق الحديدية بمقابل؛ إيجار 
 القروض الطويلة و المتوسطة و القصيرة األجل؛ منح 
 تمويل التجارة الخارجية؛ 
  واالكتتاب في السندات العامة واألسهم؛ تقديم خدمات الوساطة في عمليات الشراء والبيع 
  الحساب أو ألجل، و كل أنواع القروض، و تحويالت  عمليات التبادل علىمعالجة كل

 .األجنبية العملة

 :BNAالهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري  .2
 :يمكن عرض أجزاء الهيكل التنظيمي بالشكل التالي
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 الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري (:60)الشكل رقم 

 
 معلومات مقدمة من  البنك محل الدراسة :المصدر
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 :خالل التمعن في الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري نستخلص أنه مقسم إلى ثالث مستويات كما يلي
 يتكون من اإلدارة العامة والسكرتارية العامة: المستوى األول. 
 امة والمتمثلة في مديرية الدراسات يتكون من الهيئات المركزية المرتبطة بالمديرية الع :المستوى الثاني

 .القانونية والقضائية، المفتشية العامة، نقابة المؤسسة، مركز تسيير الخدمات االجتماعية
 ويتكون من خمسة أقسام رئيسية تتمثل في قسم تسيير الوسائل المادية والموارد  :المستوى الثالث

ل والنشاط التجاري، قسم االلتزامات والقسم البشرية، قسم التنظيم ونظظام المعلومات، قسم االستغال
 الدولي، وكل قسم تتفرع عنه مديريات رئيسية تربط بينها عالقة سلطوية هرمية
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عين -121-تقييم األداء المالي لوكالة البنك الوطني الجزائري : المبحث الثاني
 .البيضاء

النظري، سيتم خالل هذا المبحث تقييم األداء المالي للبنك استنادًا إلى ما تم التوصل إليه في الجانب 
 .2131-2132وذلك باالعتماد على المعطيات المالية للسنتين  ،123وكالة رقم  الوطني الجزائري
 .BNA-121-عين البيضاء لمحة عن وكالة: المطلب األول

من الوكاالت التابعة للمديرية الجهوية للبنك  الكائن مقرها بمدينة عين البيضاء، BNA-321تعتبر وكالة 
 1(.BNA-185)الوطني الجزائري بقسنطينة 

للبنك الوطني الجزائري، في مقرها الدائم الكائن بنهج أول نوفمبر بمدينة عين البيضاء،  123تقبع الوكالة 
غاللية تهدف إلى االتصال عامال، وهي تعتبر منشأة است 31حوالي  2131ويبلغ عدد عمالها إلى غاية بداية سنة 

 2...(.شركات عمومية، شركات خاصة، تجار، وموظفين في مختلف القطاعات)المباشر بالجمهور 
وتشتمل هذه الوكالة من الجانب التنظيمي على مصالح عدة، يمكن توضيحها من خالل هيكلها التنظيمي 

 :المبين في الشكل التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1
 http://www.bna.dz/contacts.html consulté le : 03/04/2014 

2
 معلومات مقدمة من  البنك محل الدراسة 

http://www.bna.dz/contacts.html
http://www.bna.dz/contacts.html
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 .عين البيضاء BNA-123الهيكل التنظيمي لوكالة :  (  60)الشكل رقم 

 
 معلومات مقدمة من  البنك محل الدراسة :المصدر



لدى البنك الوطني الجزائري وكالة عين  واقع تقويم األداء  المالي                               الفصل الثالث 

 (123)البيضاء

 

00  

 

التابعة للبنك الوطني الجزائري يتكون من  123، أن الهيكل التنظيمي للوكالة 17يتبّين من خالل الشكل رقم 
 :المصالح التالية

 
 ومن أهم مهامه نجد يعتبر المشرف العام على تسيير الوكالة، :المدير: 

 مراقبة كل نشاطات الوكالة والعمل على رفع حصة الوكالة في السوق؛ 
 ؛..السهر على تطبيق القواعد الداخلية للوكالة بأحكام وفقا لقانونه الداخلي الخاص 
  السهر على جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة مع الدقة في المواعيد واحترام أجل تطبيق

 وقيع على مختلف الوثائق؛العمليات، والت
 عقد اللقاءات الرسمية والعادية مع المجلس اإلداري للوكالة ومختلف الزبائن؛ 
 اتخاذ القرارات في حدود السلطات المخولة له. 

 يعتبر المساعد والمسؤول الثاني بعد المدير والذي يعوضه في حالة غيابه ومن : نائب المدير
 :مهامه
 هامه أو عند غيابه؛النيابة عن المدير في بعض م 
 اإلشراف على عمليات تكوين الموظفين؛ 
 ضمان السير الحسن لمختلف العمليات بين المصالح المختلفة للوكالة؛ 
 معالجة الشكاوي واإلشراف على مختلف الوثائق؛ 
 اإلطالع على جميع النشاطات ووثائق المفتشين؛ 
 متابعة تقدم األشغال؛ 
 والزبائن واستغالل دفتر الشكاوي مراقبة الحسابات الداخلية للوكالة. 

 تتمثل مهامها فيما يلي: السكرتارية: 
 يتم تسجيل الرسائل التي توجه إلى البنوك األخرى فهي تسجل في البريد الصادر؛ :المراسالت 
 الرد على جميع المكالمات التي ترد إلى الوكالة عن طريق الهاتف ، التلكس : المكالمات

 .والفاكس
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 وتبرز مهمتها في تلقي الودائع النقدية أو التحويالت من كل نوع من  :مصلحة الصندوق
 .طرف أو لحساب العمالء، وكذلك الدفع والتخليص بأمر منهم

 :وتنقسم مصلحة الصندوق إلى خمسة أقسام وهي
 وهنا يتم التكفل باستقبال الزبائن وتقديم التوجيه والنصائح، واستقبال أوامره  :قسم الشبابيك

صدار شيكات البنك وعمليات أخرى خاصة ويقوم بتن فيذ عمليات السحب واإليداع ، وا 
 بالصندوق؛

 وهو المكلف  بتنفيذ مجموع أوامر التحويالت الصادرة من طرف العميل : قسم التحويالت
 وكذلك استقبال التحويالت لفائدته؛

 ( د ألمرشيك، سفتجة، سن) ويتكفل هذا القسم بتحصيل األوراق التجارية  :قسم المقاصة....
 لحساب العمالء عن طريق المقاصة االلكترونية أو عن طريق غرفة المقاصة لبنك الجزائر ؛

 ويتكفل هذا القسم بتسيير الميزانية للوكالة، تسديد فواتير الكهرباء والغاز والهاتف  :قسم اإلدارة
 ، عمليات الجرد وتسيير حسابات األعباء والنتائج؛

 ويقوم بتسجيل العمليات المحاسبية : اليومية الحسابية واإلحصاء وتدقيق الحسابات قسم
صدار الوثائق الخاصة وبها والتأكد منها  وتوثيقها في اليومية المحاسبية ( مدين، دائن)وا 

 .للوكالة ليتم بعد ذلك تحويلها إلى مديرية المحاسبة
 تنفيذ العمليات مع الخارج، منفذة من  تكمن مهامها الرئيسية في :مصلحة التجارة الخارجية

طرف أو لحساب الزبائن في إطار التنظيم والقانون الساري المفعول،  وتأمين التحويالت النقدية 
لى الخارج( العملة الصعبة)   : وتنقسم إلى ثالث أقسام هي. الناتجة عن هذه العملية من وا 
 عمليات المعالجة مع الخارج هذا ويقوم هذا القسم بتسجيل كل ال:قسم التوطين والتصفية

وتأمين مطابقاتها مع قانون الصرف الصادر عن بنك الجزائر، والسارية المفعول إضافة إلى 
 عمليات اإلحصاء والتصريح بالعمليات ووضعيتها للمصالح المعنية؛

 ويقوم بفتح ومتابعة وانجاز مختلف العمليات اآلتية :قسم عمليات التجارة الخارجية : 
  يل الحر؛التحو 
 التسليم المستندي؛ 
 القرض المستندي سواء لعمليات التصدير أو االستيراد. 
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 وتكمن وظيفة هذا القسم بتحويل األموال المترتبة عن : قسم التحويالت والعمليات المالية
عمليات تجارية مع الخارج وكذا تحصيل التحويالت لفائدة العمالء، وهذا بغض النظر عن 

يقوم أيضا بتسيير مجموعة حسابات العملة الصعبة للبنك وبيع العملة طبيعة العملية كما 
 .الصعبة للمنحة السيادية وكذا شراءها

 ويمكن تقسيمها إلى قطاعين يتكفالن بالتنقيب عن الزبائن، وتجميع   :مصلحة االلتزامات
ومنح القروض ومتابعة  عناصر التقدير الضرورية في دراسة ملفات القروض للزبائن،

 .االلتزامات وتجميع الضمانات المتعلقة بها
 وهو تنظيم تسيير وتنفيذ له عدة مهام مركزة في ثالث أقسام وهي :أمانة االلتزامات: 

 وتكمن وظائفه األساسية  في فتح الحسابات وتسييرها، كما يقوم  :قسم المنازعات
) لح الضرائب وغيرها من الدائنين بعمليات الحجز على أرصدة الحسابات لفائدة مصا

وكذلك يقوم هذا القسم بتلقي اعتراضات الزبائن والسهر على (. بنوك، مؤسسات مالية
 .تنفيذها من خالل عدم تخليص الشيكات الضائعة أو المسروقة

 ويقوم هذا القسم بتكوين ملفات التسبيقات وتسييرها ومنحها وتحصيلها : القسم المالي (
لصفقات، تسبيقات على الفواتير، تسبيقات على البضائع، تسبيقات على تسبيقات على ا
 ...(.األوراق المالية

 ويقوم هذا القسم بمنح المفاالت والتعهدات بالتسديد لحسات  :قسم الكفاالت والتعهدات
العمالء لفائدة اآّلخرين وهكذا عند عدم التزام الزبون المكفول من طرف البنك بالدفع، فإن 

 .تحتم على البنك الدفع بدل العميلالكفالة 
 . BNA-321إجراءات تقييم األداء المالي بالوكالة : المطلب الثاني

عين البيضاء، أنه يصنف ضمن  123تشير المعطيات الخاصة بنشاط البنك الوطني الجزائري وكالة 
كتصنيف ما بين مختلف الوكاالت وذلك استنادا  Aأحسن البنوك درجًة في والية أم البواقي، إذ يحوز على درجة 

 :إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات، والتي يمكن توضيحها فيما يلي
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 . تطور هيكل الودائع  .1
تعد الودائع بمثابة الدم الذي تعيش به المصارف عموما والتجارية منها على وجه الخصوص،لذلك دأبت 

بل التي تكفل التحليل الناتج لتلك الودائع بما يؤدي إلى الوصول إلى الجهات العاملة فيها على البحث عن الس
 1.المؤشرات الضرورية التي تخدمهم

وقد تم خالل هذه الدراسة، تجميع وتحليل الودائع المحصلة من طرف الوكالة محل الدراسة خالل الفترة 
 .2131و 2132الممتدة بين سنتي 

 : على مدى أربع ثالثيات  2132 والجدول التالي يبين هيكل الودائع لسنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
1
، 5001، 66، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصاد ، بغداد، العدد تحليل الودائع المصرفية نموذج مقترحعبد السالم لفتة سعيد،  

 .6.ص
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 .2132خالل فترة  123هيكل الودائع في وكالة  (: 62) الجدول رقم 
 مليون دج: الوحدة

 ((13)الملحق رقم ) 2132التقرير العام لودائع وقروض الوكالة : المصدر

 :السابقيتضح من خالل الجدول 
  أّن حجم الودائع قد عرف تذبذبا خالل الثالث ثالثيات األولى وارتفاعا معتبرا خالل الثالثي

 األخير؛
    للثالثي األول لتحدث  %63أما الودائع ألجل فقدرت ب  %27بلغت نسب الودائع الجارية

للثالثي الثاني،  %11ب %11،   %11ب %11،   %11ب %11تزايدا في باقي الثالثيات 

 الثالثي الرابع
 2612سبتمبر
 2612اكتوبر
 2612نوفمبر

 الثالثي الثالث
 2612جوان

 2612جويلية
 2612أوت 

 الثالثي الثاني
 2612مارس
 2612أفريل
 2612ماي

 الثالثي األول
 2611ديسمبر 

 2612جانفي 
 2612فيفري

 الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة          
 
 

 الودائــــــــــــــــــــــــــــع
 الودائع الجارية للقطاع العام 71935 637 283 219 267 189 287

 الودائع الجارية للقطاع الخاص 945 075 1 475 177 1 974 159 1 453 242 1
 الودائع ألجل للقطاع العام - - - -

 الودائع ألجل للقطاع الخاص 463 596 2 053 388 2 499 394 2 388 489 2
 حسابات التوفير للقطاع العام 617 4 617 4 617 4 617 4

التوفير للقطاع  حسابات 695 527 797 472 320 471 198 484
 الخاص

 إجمالي حجم الودائع 657 276 4 579 326 4 630 297 4 845 507 4
 نسبة الودائع الجارية 0,27 0,34 0,33 0,34
 نسب الودائع ألجل 0,61 0,55 0,56 0,55
 حسابات التوفير نسب 0,12 0,11 0,11 0,11
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ما يدل . بينما نسب حسابات التوفير فتعتبر قليلة مقارنة بما سبق. الثالث والرابع على التوالي
  .على نقص فعالية الوكالة في تحفيز الطلب على الودائع الجارية وحسابات التوفير

  ونسب  في الثالثي األول  %61بينما بمنظور آخر نالحظ أن القطاع الخاص يمثل نسبة
وهذا يدل على اعتماد الوكالة بشكل كبير جدا على القطاع الخاص . لمتبقيةللثالثيات ا 61%

 .مقارنة بالقطاع العام
 :وذلك ما يوضحه الشكل التالي

 2132خالل فترة  123تطور الودائع في وكالة (:  60)الشكل رقم 

 
 اعتمادا على معطيات الجدول إعداد الطالبة :المصدر

ثالثيات  1، والشكل الموضح أعاله يتبين لنا أنه خالل 2132بناءا على جدول تطور هيكل الودائع لسنة 
طرأت على اتجاهات تغيرات حجم الودائع ارتفاعات و انخفاضات مختلفة ويبين أيضا ترتيب الودائع المعتمدة 

حسابات التوفير ، الجارية للقطاع الخاصالودائع ألجل للقطاع الخاص المرتبة األولى متبوعة بالودائع  تحتلحيث 
 .الودائع ألجل للقطاع العام  على التوالي ثم باقي الودائع بنسب قليلة جدا إلى حد االنعدام ، للقطاع الخاص
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 2012تطور الودائع لسنة 

 الودائع الجارية للقطاع العام

 ودائع ألجل للقطاع العام 

 حسابات التوفير للقطاع العام

 الودائع الجارية للقطاع الخاص

 ودائع ألجل للقطاع الخاص

 حسابات التوفير للقطاع الخاص

 حجم الودائع 
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وفق ما يبينه الجدول  BNA-321، فقد كان تطور الودائع المحصلة من طرف الوكالة 2131أما خالل سنة 
 : التالي

 2131خالل فترة  123تطور الودائع في وكالة  (: 61)  الجدول رقم 
 مليون دج: الوحدة

 ((12)الملحق رقم ) 2131التقرير العام لودائع وقروض الوكالة : المصدر 
 :ومن خالل تغيرات أربع ثالثيات 2131الذي يتضمن هيكل ودائع الوكالة لسنة  يتبين من الجدول السابق،

  أّن حجم الودائع قد عرف تذبذبا خالل الثالث ثالثيات األولى وارتفاعا معتبرا خالل الثالثي
 األخير؛

    للثالثي األول لتحدث  %11أما الودائع ألجل فقدرت ب  %16بلغت نسب الودائع الجارية
للثالثي الثاني،  %13ب %11،   %13ب %11،   %13ب %11اقي الثالثيات  تزايدا في ب

 الثالثي الرابع
 2611سبتمبر
 2611اكتوبر
 2611نوفمبر

 الثالثي الثالث
 2611جوان

 2611جويلية
 2611أوت 

 الثالثي الثاني
 2611مارس
 2611أفريل
 2611ماي

 الثالثي األول
 2612ديسمبر
 2611جانفي
 2611فيفري

ــــــرة               ــــ ــــ ـــــ  الفتــ
 

ــع ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  الودائـــ
 

 الودائع الجارية للقطاع العام 114 299 391 416 850 426 802 304
 الودائع الجارية للقطاع الخاص 130 453 1 192 410 1 599 344 1 084 537 1

 ودائع ألجل للقطاع العام - - - -
 ودائع ألجل للقطاع الخاص 936 609 2 175 458 2 566 389 2 780 488 2

 حسابات التوفير للقطاع العام 617 4 617 4 850 8 314 17
 حسابات التوفير للقطاع الخاص 174 500 361 494 555 510 622 523

 حجم الودائع 971 866 4 736 783 4 420 680 4 602 871 4
 الجاريةنسب تطور الودائع  0,36 0,38 0,38 0,38
 نسب تطور الودائع ألجل 0,54 0,51 0,51 0,51
 حسابات التوفير نسب تطور 0,10 0,10 0,11 0,11
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ما يدل . بينما نسب حسابات التوفير فتعتبر قليلة مقارنة بما سبق. الثالث والرابع على التوالي
 على نقص فعالية الوكالة في تحفيز الطلب على الودائع الجارية وحسابات التوفير 

  ونسب  في الثالثي األول  %61القطاع الخاص يمثل نسبة بينما بمنظور آخر نالحظ أن
وهذا يدل على اعتماد الوكالة بشكل كبير جدا على . للثالثيات المتبقية  61%،  61%،  63%

 القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام
 :ويمكن ترجمة البيانات في الشكل التالي

 2013  ةخالل فتر  123تطور الودائع في وكالة  (:60) الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة بناءا على معطيات الجدول السابق :المصدر 

تذبذب في حجمها، واعتماد الوكالة على القطاع  2131تظهر نتائج تتبع تطور هيكلة الودائع لسنة 
الخاص بشكل كبير، أما بالنسبة لحسابات التوفير فقد عرفت تطورا واضحا خاصة خالل الثالثي األخير إذ بلغت 

 .زيادة ثالثة أضعافال
 :ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى عدم ثبات الودائع خالل فترة الدراسة ما يلي

 في منطقة يمكن اعتبارها تعتمد اقتصاديا على  123إذ تتركز وكالة  :التقلبات الموسمية
 .قطاعات محدودة
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 2013تطور حجم الودائع لسنة 

 الودائع الجارية للقطاع العام

 الودائع الجارية للقطاع الخاص

 ودائع ألجل للقطاع العام 

 ودائع ألجل للقطاع الخاص

 حسابات التوفير للقطاع العام

 حسابات التوفير للقطاع الخاص

 حجم الودائع 
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 إذ تتغير حجم الودائع حسب سياسات البنك المركزي من خالل التأثير  :التقلبات الدورية
 .على معدالت الفائدة ومعدل إعادة الخصم وبالتالي معاكسة التقلبات االقتصادية

 إذ تشهد مناطق إنشاء المشاريع العامة نموا ملحوظا في : نشاطات الحكومة في المنطقة
 .فعاليات الحكومةالودائع وأيضا في المناطق التي تزداد فيها 

 كمجموعة العوامل السلوكية للمدخرين ومستويات للدخول: عوامل أخرى. 

 . تطور هيكل القروض  .2
تسعى البنوك التجارية إلى جمع المدخرات والفوائض المالية ووضعها في متناول األفراد والمشروعات عن 

البطاقات االئتمانية وغيرها من طريق تقديم القروض بفتح الحسابات وما يتعلق بها من إصدار شيكات و 
 1.الخدمات

من جانب منح القروض ومدى سعيها إلى توظيف أموالها تطرقنا إلى  123ولغرض تقييم أداء الوكالة 
حيث يبين الجدول التالي القروض الممنوحة  2131-2132شهر خالل سنتي  32هيكلة القروض على مدى 

 :شهر  32مدى على  2132للقطاع العام والقطاع الخاص لسنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
نوفمبر  01-02ملتقى النظام المصرفي الجزائري، واقع وآفاق، قالمة، يومي ، ورقة بحثية مقدمة إلى العمل المصرفي االسالمي في الجزائرسليمان ناصر،  1

5006. 
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 2132خالل فترة  123تطور القروض في وكالة  (: 60)الجدول رقم 
 مليون دج: الوحدة

 ((13)الملحق رقم ) 2132التقرير العام لودائع وقروض الوكالة  :المصدر

يالحظ من الجدول أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من طرف الوكالة قد أخذ منحى متزايد خالل 
و يظهر ذلك من خالل الزيادة المعتبرة لحجم القروض المتوسطة والطويلة  2132الثالثيات األربعة من سنة 

علق ببرامج السياسة األجل و هذا يرجع الرتفاع الطلب على القروض الموجهة لإلستثمار خاصة منها ما يت
الحكومية الرامية إلى تشجيع االستثمار والتنمية المحلية في إطار التعاون مع صناديق الدعم المتخصصة مثل 

 ......الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
 .2132والشكل البياني اآلتي يوضح بشكل أكثر دقة تطور هيكل القروض الممنوحة خالل سنة 

 

 الثالثي الرابع
 2612سبتمبر
 2612اكتوبر
 2612نوفمبر

 الثالثي الثالث
 2612جوان

 2612جويلية
 2612أوت 

 الثالثي الثاني
 2612مارس
 2612أفريل
 2612ماي

 الثالثي األول
 2611ديسمبر 
 2612جانفي 
 2612فيفري

 الفـتـــــــــــــــــــــــــــرة                 
 
 

 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض
 قروض قصيرة أجل للقطاع العام 110 146 1 094 146 1 105 146 1 124 146 1

قروض متوسطة وطويلة األج للقطاع  - 636 14 420 515 938 560
 العام

 قروض قصيرة أجل للقطاع الخاص 46 353 857 377 398 321 537 319
قروض متوسطة وطويلة األج للقطاع  629 734 1 933 037 2 927 340 2 310 462 2

 الخاص
 إجمالي حجم القروض 314 299 3 773 664 3 164 417 4 780 662 4

 جلصيرة األق القروض تطور نسب 0,45 0,42 0,33 0,31
القروض متوسطة و طويلة  تطور نسب 0,53 0,56 0,65 0,65

 االجل
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 2132خالل فترة  123تطور القروض في وكالة (:  16) الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة اعتماد على الجدول السابق :المصدر

نالحظ من هذا الشكل ارتفاع كل من القروض متوسطة وطويلة األجل للقطاع العام والخاص بشكل 
 .لخاصملحوظ مع انخفاض قريب إلى الثبات بالنسبة للقروض قصيرة األجل للقطاعين العام وا

 :شهر يمكن إدراجها ضمن الجدول 32على مدى  2131أما فيما يتعلق بهيكلة القروض لسنة 
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 2131خالل فترة  123تطور القروض في وكالة (:  60)الجدول رقم 

 مليون دج: الوحدة

 ((12)الملحق رقم ) 2131التقرير العام لودائع وقروض الوكالة  :المصدر

نالحظ بأّن هناك تراجع في حصة القروض قصيرة األجل الموجهة للقطاع  من خالل الجدول السابق،
العام بشكل كبير، مقارنة بحصة القروض المتوسطة و الطويلة األجل، خاصة منها الموجهة نحو القطاع الخاص 

. 
 .2131والشكل البياني اآلتي يوضح بشكل أكثر دقة تطور هيكل القروض الممنوحة خالل سنة 

 
 

 الثالثي الرابع
 2611سبتمبر
 2611اكتوبر
 2611نوفمبر

 الثالثي الثالث
 2611جوان

 2611جويلية
 2611أوت 

 الثالثي الثاني
 2611مارس
 2611أفريل
 2611ماي

 الثالثي األول
 2612ديسمبر
 2611جانفي
 2611فيفري

 الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة           
 

 القــــــــــــــــــــــــــروض       

 قروض قصيرة أجل للقطاع العام 144 146 1 215 764 336 358
قروض متوسطة وطويلة األجل للقطاع  706 614 246 126 1 813 942 1 340 975 1

 العام
 قروض قصيرة أجل للقطاع الخاص 130 229 306 217 394 259 581 231

قروض متوسطة وطويلة األجل للقطاع  656 438 2 291 466 2 124 542 2 349 559 2
 الخاص

 إجمالي حجم القروض 251 789 4 435 954 4 125 212 5 006 148 5
 القروض قصيرة األجل تطور نسب 0,29 0,20 0,05 0,05
نسب تطور القروض متوسطة و طويلة  0,64 0,73 0,86 0,88

 االجل 
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 2131خالل سنة  123تطور القروض في وكالة (:  11)رقم الشكل 

 
 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على الجدول السابق :المصدر

نالحظ من خالل الشكل ارتفاع معتبر للقروض المتوسطة وطويلة األجل للقطاع الخاص خالل الثالثيات 
العام وهذا ما يبين تغير اعتماد الوكالة  الثالث األولى، يقابله انخفاض كبير في القروض قصيرة األجل للقطاع

 .على القروض المتوسطة وطويلة األجل للقطاع الخاص
بناء على ما سبق، يمكن تقييم األداء المالي للوكالة محل الدراسة من خالل حساب وتحليل معدل توظيف 

 :الودائع والقروض، وهذا ما يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي
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 2131-2132معدل تطور هيكل  الودائع والقروض لسنتي : ( 60)الجدول رقم              
 مليون دج: الوحدة

 السنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة               
 

 البـــــــــــــــــــيــــــــــــــــان

نسبة التطور  2611 2612
(%) 

 1,59 157 447 1 980 909 الودائع الجارية للقطاع العام

 1,23 005 745 5 848 655 4 الودائع الجارية للقطاع الخاص

 - - - ودائع ألجل للقطاع العام
 1,01 457 946 9 403 868 9 ودائع ألجل للقطاع الخاص

 1,92 399 35 470 18 حسابات التوفير للقطاع العام

 1,04 712 028 2 010 956 1 حسابات التوفير للقطاع الخاص

 1,10 730 202 19 711 408 17 الودائعحجم 
 0,42 053 911 1 434 584 4 قروض قصيرة أجل للقطاع العام

قروض متوسطة وطويلة األجل للقطاع 
 العام

1 090 994 5 659 105 5,19 

 0,68 411 937 260 372 1 قروض قصيرة أجل للقطاع الخاص
قروض متوسطة وطويلة األجل للقطاع 

 الخاص
8 575 799 10 006 420 1,17 

 1,25 817 103 20 031 044 16 إجمالي حجم القروض
  0,49 0,62 (حجم القروض/حجم الودائع ألجل)مؤشر 

  1,05 0,92 (%)معدل التوظيف 
 ،(13)الملحق رقم )  2131و 2132من إعداد الطالبة اعتمادا على التقرير العام لودائع وقروض الوكالة لسنتي   :المصدر  

 ((12)الملحق رقم 
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 :يتضح من خالل الجدول السابق، أّن هناك تميز في األداء المالي للوكالة وهذا بدليل المؤشرات التالية
  إذ نالحظ أن هناك 2131و 2132هناك نموا معتبرا في هيكل الودائع لدى الوكالة بين سنتي ،

سببات هذا التطور ما يرجع ، ولعل من أهم م%31ارتفاع في إجمالي ودائع الوكالة بما يقارب 
 باألساس إلى؛

 زيادة حجم االدخار العائلي؛ 
 فعالية اإلستراتيجية المنتهجة من قبل إدارة الوكالة في جذب المودعين؛ 
 االهتمام المتميز من قبل أفراد الوكالة في تعاملهم مع الزبائن؛ 
  المالية، سعيا نحو تغطية آمنة استمرارية الجهود المبذولة من طرف الوكالة لتنمية مواردها

 للنشاط االئتماني؛
  تميز األفراد العاملين لدى الوكالة بالتعاون وروح الفريق في العمل، وذلك ما تم تمييزه أثناء

 . التربص المجرى لدى هذه الوكالة
  1.62يقارب  2132بعد أن كان خالل سنة  3.11إلى  2131ارتفاع معدل التوظيف لسنة ،

 : معدل التوظيف قد تم حسابه من خالل العالقة التاليةوللذكر فإّن 
 
 

 :ولعل من أهم دواعي هذا التطور في معدل التوظيف ما يعزى إلى األسباب التالية
 التسهيالت االئتمانية التي تقدمها الوكالة للزبائن المقترضين؛ 
  تعزيز الوكالة لفرصها في تحقيق أرباح إضافية، وذلك بعدم االحتفاظ بكمية من السيولة

 تفوق متطلباتها التشغيلية؛
  بحساب مؤشر الودائع ألجل إلى إجمالي حجم القروض، من خالل العالقة التي سبقت اإلشارة

 :إليها في الجانب النظري، والتي تحمل الشكل
 

 
نجد أن الوكالة تعتمد على الودائع المتوسطة والطويلة األجل لتمويل نشاطها االئتماني خالل سنة 

وذلك ما يدل على لجوئها بصفة  %16فبنسبة  2131، أما خالل سنة %62بنسبة  2132

  [311%الودائع إجمالي ÷القروض إجمالي[=معدل التوظيف 
 

 ] إجمالي حجم القروض÷ حجم الودائع ألجل [
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أّن الوكالة تخير تحقيق متزايدة إلى الودائع الجارية في منح االئتمان، وبالرغم من خطورة ذلك إال 
 .أرباح إضافية على تقليل هامش المخاطرة

 : جهود الوكالة لتحسين أدائها المالي: المطلب الثالث
تسعى الوكالة محل الدراسة، كغيرها من البنوك التجارية إلى تحقيق أهدافها المخططة بما في ذلك تحسين 

 .مج وتحديث تقنيات الخدمات المقدمةأدائها المالي، ولتحقيق ذات الغرض عملت على وضع برا
فمن الجهود التي تبذلها الوكالة بصفة خاصة والبنك الوطني الجزائري بصفة عامة، لتحسين أدائها المالي 

 :نستعرض ما يلي
 . تحديث نظام المعلومات المحاسبي  .1

على مستوى  على الرغم من أّن التحديث في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يسير بشكل بطيء
البنك الوطني الجزائري بصفة عامة، إال أن هذا لم يمنع مسيري الوكالة من البحث عن كل ما هو جديد في هذا 

فالبنك الوطني الجزائري بمختلف وكاالته يعرف تغيرا واضحا مقارنة بباقي البنوك في المنظومة المصرفية . المجال
خاص بأنظمة المعلومات  Delta Banqueقطاع تدعى ببرنامج دالتا الجزائرية، إذ شرع بتنفيذ برمجة جديدة في ال

واإلصدارات السابقة من هذه البرمجة كانت  3666المطبقة داخل وكاالته، هذه البرمجة دخلت حيز التنفيذ منذ 
ل تشهد عوامل سلبية وكذا صعوبة في التطبيق نظرا الحتوائها على االستخدامات اليدوية الكثيرة، ولكن حاليا ك

. Delta Version 8أو  Delta V8وكاالت البنك الوطني الجزائري تطبق اإلصدار الثامن من هذه البرمجة 
 .((11)الملحق رقم )

بالمرونة إذ أن مراقبة العمليات عبر البرامج الخاصة به يتيح إعادة التصميم  Deltaوللذكر يتميز نظام 
، فهو نظام يساعد المدير في الرقابة 2116سنة   123و قد بدأ تطبيقه في الوكالة  1.وفقا لتغيرات األعمال

الدائمة والمستمرة على العمليات المحاسبية وعلى العمالء وعلى الموظفين كذلك ويساعد على معرفة سريان العمل 
 2:من خالل

 وك وتبادل السيولة وذلك من خالل تكوين عالقات العمل المتواصل بين البن :المتابعة المستمرة
وكذلك تكوين عدة أساليب للوصول إلى بنك ذو قيمة وسمعة جيدة لدى العميل إضافة إلى التزام 

 البنك بالقوانين التي يفرضها البنك المركزي عليهم واإلجراءات الرقابية؛

                                              
1 http://www.Delta-sw.com/pdf/Delta_ERP_Broclure  consulté le :12/04/2014. 

2
 معلومات مقدمة من  البنك محل الدراسة 

http://www.delta-sw.com/pdf/Delta_ERP_Broclure
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 إّن المصدر الرئيسي للمعلومات في البنك هو التقارير : تسهيل مهمة الحصول على المعلومة
دورية المالية والرقابية التي يتم استالمها كنظام تسجيل االئتمان والتقرير السنوي إضافة إلى ال

كما . بيانات لحظية يتم طلبها عند الضرورة لمعرفة السير العادي لعمل الموظفين داخل البنك
لبنك يتلقى المدير بيانات ومعلومات من عدة مصادر كالقوائم المالية المعتمدة والتي يصدرها ا

المركزي وفق قانون النقد والقرض وكذلك التقارير والهيآت الرقابية وتقارير التفتيش الميداني 
إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع اإلدارة العليا لمعرفة ما إذا كانت هناك معلومات جديدة 

 .يجب إدخالها ونشرها والعمل بها
 حيث تساعد المعلومات المستخرجة من النظام في البنك على القيام  :تسهيل إجراءات المراجعة

بالمراجعة الشاملة والتي تتضمن تحليل وتقييم  البنك ومعرفة المخاطر المحتملة الحدوث وتشمل 
 ...مراجعة القوائم المالية، السيولة، كفاية رأس المال

 ات بالدقة والجودة المالئمة وفي إذ يساهم النظام في ورود البيان: ضمان دقة وجودة المعلومات
الوقت المناسب يسهل ويعزز إجراءات الرقابة واإلستشراف وكذلك اكتشاف األخطاء وتصحيح 

 .االنحرافات
 .مراقبة  المستندات والمراقبة الميدانية  .2

الم من أجل ضمان أداء الوكالة يقوم المدير والنائب بمتابعة العمليات والرقابة على أداء الموظفين باست
التوضيحات والمطالبة بها خصوصا في حالة التأخر في إٍرسال التقارير المالية، تكرر األخطاء والتناقضات 

 .الحادثة ومعالجة ذلك
أيضا تتضمن أعمال الرقابة االطالع على دفاتر الشكاوي الذي تدرج فيه اعتراضات المتعاملين سواء 

 .معالجتها ووضع حلول العتراضاتهمعلى أسلوب التعامل أو غير ذلك ومحاولة 

 .السهر على تطبيق القوانين والنصوص التشريعية المختلفة  .1
بصدور قانون  3661أدخل على النظام المصرفي الجزائري العديد من اإلصالحات أهمها إصالحات 

ك الجزائرية الذي حاول تكييف النظام الجزائري مع اقتصاد السوق وبموجبه أصبحت للبنو  61-31النقد والقرض 
 .الحرية في تقديم االئتمان لمختلف اآلجال
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إضافة إلى تعزيز الرقابة من خالل تمكين بنك الجزائر من أداء مهامه في إطار واسع من  االستقاللية، وقد 
  ون والتي تمثلت في األمر رقم تعززت هذه الصالحيات أكثر بموجب التعديالت  التي أدخلت على هذا القان

 .2111لسنة  33-11ثم األمر رقم  2113 لسنة 13-13
وكنتيجة لهذا االنفتاح كان لزاما على البنوك الجزائرية مسايرة التنظيمات الحديثة والمعايير العالمية أهمها مقررات 

معظم المعدالت المتعلقة بقواعد  3661نوفمبر  26الصادرة في  61-71لجنة بازل، فقد حددت التعليمة رقم 
تدريجيا مراعاة  %1أهمها المتعلقة بكفاية رأس المال، وقد فرضت نسبة مالءة أكبر أو تساوي الحيطة والحذر 

 . 3666للمرحلة االنتقالية القتصاد الجزائر نهاية ديسمبر 
 .التدريب  .0

بغرض تحسين األداء المالي، تعمل الوكالة محل الدراسة على إخضاع العاملين لديها إلى دورات تدريبية بصفة 
أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بهدف زيادة معارفهم وتطويرها خاصة في مجال إجراء دراسات تقييم دورية 

 .أداء البنوك والرفع من كفاءته
 .اإلعالم  .0

تعمل الوكالة على تحسين أدائها المالي كذلك من خالل ممارسة سياسة إعالمية مستمرة، على المستوى الداخلي 
ذلك من خالل المنشورات والمطبوعات المتجددة والتي تحمل تعليمات مباشرة و أوامر والخارجي على حٍد سواء، و 

ملزمة، التي تحث العمال و موظفي البنك على احترام القوانين ومواقيت العمل، كما تسهل على الجمهور وترشدهم 
 .إلى مختلف مصالح الوكالة وكذا الخدمات التي تقدمها
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 .مساهمة لتحسين تقويم األداء المالي للوكالة :المبحث الثالث
يعد تقويم األداء من المرتكزات الحيوية لإلدارة الحديثة ومن المقومات الرئيسية للعملية الرقابية التي تسعى 

 .إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية
األداء المالي وسنحاول خالل هذا المبحث، الوقوف على مختلف نقاط القوة والضعف في عملية تقويم 

للوكالة محل الدراسة، وهذا بناء على ما تم التوصل إليه في الجانب النظري لهذه الدراسة، ليتمك في نهاية 
  .المبحث تقديم بعض المقترحات التي يمكن ان تساهم في تحسين تقويم األداء المالي بالوكالة البنكية محل الدراسة

 .داء المالي في الوكالة البنكيةايجابيات عملية تقويم األ: المطلب األول
تحضى عملية تقويم األداء المالي بأهمية معتبرة لدى إدارة الوكالة البنكية محل الدراسة، وهذا ما جعل 
عملية التقويم هذه متوافقة مع العديد من النقاط األساسية للتقويم، والتي تم التطرق إليها في الجانب النظري 

 :ومن أبرز هذه النقاط نستعرض ما يلي للدراسة،
  إن مقارنة األداء الفعلي لنشاط الوكالة بمؤشرات محددة مسبقا من أجل كشف االنحرافات ومن

خالل تحليل جداول هيكلة القروض ومقارنتها مع المعايير والقيم التي يجب على الوكالة 
رقام المحددة بالرغم من بعض احترامها، نجد أن الوكالة قامت بدور إيجابي إذ لم تتعدى األ

 ؛ ((11) الملحق رقم)التذبذبات التي تحصل من فترة إلى أخرى
  قاعدة التشغيل ومساعي موظفي الوكالة إلى تحقيق الربحية والنمو والتطوير والمحافظة على

 استمرارية البنك؛
  بائنهم من جهة تطبيقاتهم لمتطلبات اإلدارة الكفؤة من جهة وكذا سعيهم إلى إرضاء عمالئهم وز

 أخرى؛
  االعتراف بالمجهودات الجبارة لمدير الوكالة ومدى سعيه إلى تعزيز إجراءات الرقابة واإلشراف

 وتصحيح االنحرافات و التدخل كل ما اقتضى منه األمر؛
 سرعة الخدمة المقدمة للجمهور ومدى وفاء العمالء للوكالة؛ 
 لومات تنوع أنشطة الوكالة بعد إدخال نظم متطورة للمع. 
  إن عملية الرقابة الدورية والمستمرة أدت إلى ضمان سير العمل إذ أن تقيد العمال بمواقيت العمل

وانضباطهم أدى إلى بعث روح المنافسة واالخالص في أداء وظائفهم حيث تعلق منشورات 
 توجيهية لموظفي الوكالة؛
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 الوكالة جعل من عملها إن وجود هيكل تنظيمي واضح تحددت فيه المسؤوليات دون تداخل ب
 ؛.واضح متناسق

  تمثل الودائع لدى الوكالة الغالبية من مصادر التمويل ما يدل على الثقة الكبيرة التي تتمتع به
الوكالة بالرغم من المنافسة وبالتالي تظهر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق اإلدارة للحفاظ 

 .على هذه الصورة المشرفة للزبائن
 .سلبيات عملية تقويم األداء المالي في الوكالة البنكية: الثانيالمطلب 

بالرغم من االيجابيات التي تتميز بها عملية تقويم األداء المالي في الوكالة محل الدراسة، غير أّن العديد 
لية تقويم من السلبيات تتخللها، خاصة من ناحية تحديد االنحرافات ومعالجتها، تلك التي تمثل حجر الزاوية في عم

 : األداء، ومن أهم السلبيات المتعلقة بذات الشأن نجد
  التنفيذ المفاجئ لنظامDelta  بصفة عشوائية، وتحت إجراءات كتابية غير واضحة، أدى إلى

ظهور صعوبات في التكيف إذ أن إجراءات النظام القديم تختلف كثيرا عن إجراءات النظام 
لة كان البد من تكوين واتصال مع خبراء في النظام اآللي الجديد، وفي نظر مختلف إطارات الوكا

 ؛(خاصة لما يتعلق األمر بنظام مصرفي) 
  إن المؤشرات المالية ال تعطي أي معلومة عن األسباب التي ادت إلى الحصول على هذا

المستوى أو غيره من النتائج وبالتالي فأنظمة القياس يجب أن تكون أثرى وأسرع وذلك لتفصيل 
 ؛.يه المختصين بشكل أفضل في اتخاذ القراراتوتوج

  على الرغم من أهمية عملية تقويم األداء إال أنها لم تلق االهتمام الكافي من قبل المسؤولين في
 الوكالة و ال من الجهات المختصة ؛

  غياب الشفافية واإلفصاح وعدم الكشف عن نتائج عمليات التقييم للعاملين بالوكالة ما يؤثر سلبا
 ى األداء، كون العملية ال تكتمل ما لم يكن هناك تقدير لنقاط القوة و الضعف ؛عل
  سياسات الحكومة التدخلية، والتي تعمل على إحداث افتراق بين المخطط والمنفذ من منهجيات

 كسياسات تحديد أسعار الفائدة و بالتالي تأثيراتها على حجم المدخرات و الطلب على القروض؛
 ة معدة في المصرف وفقا للتعليمات والبيانات الواردة بالنظام الموحد، لكنها غير القوائم المالي

متجانسة مع المبادئ والمعايير المحاسبية، من ناحية العرض الشامل لكافة عناصر القوائم 
 المالية؛
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  بما أن البيانات عبارة عن حقائق مجردة ليس لها معنى وداللة إن تركت على حالها  فالوكالة
إلى معالجتها من خالل عمليات التحليل والشرح ما أدى إلى التأثير في سلوكيات متخذي  تسعى

 .القرار وبناء قرارات صائبة على أساسها
 .إجراءات مقترحة لتحسين عملية تقويم األداء المالي للوكالة: المطلب الثالث

اليجابية والتخفيف من حدة النقاط بناء على ما سبق، يمكن تقديم اقتراحات اجرائية لتدعيم مختلف النقاط ا
محل الدراسة، إذ يجب على هذه األخيرة أن  123السلبية، ومنه تحسين عملية تقويم األداء المالي للوكالة البنكية 

 :تعمل على
   بناء نظام عمل دقيق وفعال يحدد الواجبات والمسؤوليات الخاصة بكل وظيفة والمهام واألنشطة

 .جال للتضارب أو تعارض أو ازدواج ألي عمل أو نشاط منهاالخاصة بها، ال يدع أي م
  ممارسة واعية ألجهزة الرقابة واإلشراف على نشاط البنوك بصفة عامة، بما يضمن نوعا راقيا من

 .الرقابة التي تحمي من األخطاء التي تهدد مسيرتها ومستقبلها
 يير توفر قدرا مناسبا من تنشيط لإلعالم واإلعالن عن أنشطة الوكالة في إطار قواعد ومعا

الشفافية واإليضاح واإلفصاح الذي يمكن من الحكم على مدى كفاءة وحسن إدارة مختلف 
 .المشاريع

  تقديم االستشارة حول المشروعات الجديدة والنصح لمن يتقدم إليها يؤدي إلى تدعيم استغالل
 الفرص االستثمارية وتكوين مشروعات جديدة؛

 رات العاملين من خالل الدورات التدريبية قصيرة المدى واعتماد نظام تنويع برامج تنمية مها
 الحوافز وترقية العاملين المتميزين إلى مستويات أعلى؛

  لغرض تحسين نوعية الخدمات المقدمة من حيث سرعة األداء وسهولة حصول العميل على
الخدمات التكنولوجية البد من استخدام ... المعلومات المتعلقة برصيده، مسحوباته، تواريخها

 الحديثة لمالها من مزايا هائلة والتوسع في استخدام أجهزة الحاسوب؛
  اللجوء إلى مصادر تمويلية جديدة لتغطية الطلب على القروض التي يمنحها كتحويل األصول

 قبلة للتداول؛( أسهم، سندات) المالية غير السائلة مثل القروض إلى أوراق مالية
  منح االئتمان وهذا من حيث تواريخ االستحقاق لألوراق المالية إذ أن تنويع التنويع في مجال

 محفظة األوراق المالية يؤدي إلى تدنية المخاطر وتعظيم األرباح؛
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 القادرة على تقديم االستشارة حول  على إدارة الوكالة االستعانة بالخبرات العلمية والعملية الكفؤة
حراز مركز  كيفية إدارة الموجودات بشكل أفضل مما يفتح أمامها فرص أكبر للنجاح والتقدم وا 

 تنافسي أفضل؛
  اعتماد األساليب العلمية الجديدة في تقييم األداء لما لها من قدرة على توليد معلومات شاملة عن

 بعد المالي فقط؛األداء من خالل جميع األبعاد وليس ال
  على الوكالة زيادة االهتمام بتقويم أدائها للوقوف على نقاط الضعف والقصور ومعالجتها فضال

 عن معرفة نقاط القوة وزيادتها لتطوير الوكالة بما يتماشى مع الظروف الحالية؛
 استمرار النشاط الترويجي  لتذكير المودع بمزايا الخدمة التي تقدمها  الوكالة. 
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 .خالصة الفصل 
بعد استعراضنا ألسس وآليات التقويم السليم لألداء المالي في البنوك التجارية في الفصول السابقة، حاولنا 

عين البيضاء، وذلك باستخدام أحد مؤشرات ( 123)اسقاط الجانب النظري على البنك الوطني الجزائري وكالة 
هذا .  2131-2132نا تتبع تطور هيكلة الودائع والقروض خالل سنتي التقييم وهو مؤشر التوظيف، حيث حاول

األخير بين لنا تطور األداء المالي للوكالة في سنتين،  وأهم مساعيها لتحسين مركزها المالي رغم النقائص 
 .والصعوبات التي تواجهها
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ن االهتمام الذي أ يمكن القول ومن خالل مضمون دراستنا هذه، باالستناد إلى ما تم التطرق إليه، 
يعكس حقيقة مفادها أن  التجارية بموضوع تقويم األداء المالي للبنوك ،جل معظم دول العالم ،أبدته السلطات

 .والبنوك خاصة لمنظومة بصفة عامةلمن حسن سير الخطط المرسومة  كدللتأهذه األخيرة ضرورة حيوية 

 لموجوداتهالتجاري إعطاء حكم ذو قيمة على إدارة البنك أن قد تم التوصل من خالل الدراسة إلى و 
خاصة في الفترة الحالية التي يشهد  ،من المقومات األساسية لنجاح هذه العمليةي والتقييم الجدي ألدائه المال

فالسها التي كان من بين أهم أسباب انهيارهاو  ،البنوكو  فالس الكثير من الشركاتا  و  فيها العالم انهيار  وا 
 .المالي الحقيقي التناقض واالختالف في البيانات المالية الصادرة عنها وعن أدائها

استعملت العديد من المؤشرات والمعايير والنماذج اختلف  ،الفعلي للبنوك المالي تحديد األداءو بغية 
مدى كز المودعون على إدارة السيولة و ير  إذ من تقارير األداء، المستفيدين كل حسب توقعات، تطبيقها

على توفير  بقدرة البنك أما إدارة البنك فتهتم ،ضمانهم لودائعهم، في حين يهتم المساهمين بمؤشرات الربحية
 .الخدمات للمتعاملين دون تعريض أموال المودعين ألخطار غير ضرورية

ولغرض ، واإلبداع مزيدا من التجديد والتطوير التجارية وفي ظل التحديات التي تفرض على البنوك
أخذ الجانب غير  أنهاتم التوصل الى مجموعة من المؤشرات والبرامج التي من ش ،اتقويم أدائها ومواكبته له

والوصول إلى درجة عالية من درجات الجودة والدقة باستخدام ، حداث توازنإ وكذار، االعتبا المالي بعين
 .أدوات وتقنيات جديدة

 لبنك الوطني الجزائريعين البيضاء ل( 123) ومن خالل النتائج التي تحصلنا عليها بالنسبة لوكالة
وللحكم  منح القروض،و فيما يخص جذب الودائع ، 2131-2132ي خالل سنت افإنها تدل على تحسن أدائه

ومحاولة إيجاد ه، الفرق في من الوكاالت وذلك لمالحظة ايجب مقارنته بغيره أفضلبشكل المالي   اعلى أدائه
  .واستغاللها وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف أسبابه،

 .الفرضيات اختبارنتائج 

 :ار مدى صحتها فيما يليباخت تمبناءا على الفرضيات المقدمة 
 ساسيات في مجال تحسين األداء وتطويره األمن  التجارية بالبنوك المالي تعد عملية تقويم األداء

وذلك بمقارنة نتائج األنشطة المنجزة مع ما كان يجب أن يتم وفقا للتخطيط المعد مسبقا أمال في 
 ؛العتماد على معايير محددة مسبقاوذلك با، تحديد نقاط الضعف أو، اكتشاف جوانب القوة
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 يتيح لها امكانية تحديد االنحرافات التجاري من قبل إدارة البنك المالي إن اعتماد قياس وتقييم األداء 
 كون البنك ،ورفعه تحسين مستوى األداء الماليها ورسم السياسات المناسبة لكيفية معالجت، أسبابهاو 

وقراراته وفقا  في حالة تغير مستمر بسبب بيئته وبالتالي البد من التعديل المستمر لخططه التجاري
 ؛لما تمارسه من عملية تقييم ألدائه المالي

  للبنك  (123)داء المالي المستخدمة في الوكالة األهرية بين معايير ومؤشرات تقويم توجد فروق جو
وهذه الفروق ليست في صالح  سس علمية،أعلى  والمعايير النمطية المبنية الوطني الجزائري،

 .إذ مازالت المعايير المستخدمة أقل كفاءة من تلك الواجب استخدامها الوكالة،

 .نتائج الدراسة

نتائج يمكن ال مجموعة مناستخالص تم  ،من خالل ما تم عرضه في الفصول الثالث في هذه الدراسة
 :إيجازها فيما يلي

  إلمكانية رسم ، وذلك تمثل نقطة البداية في الكشف عن حقيقة النشاطالمالي عملية تقويم األداء
ألن إدارة  ،هم في تفادي الوقوع في المشاكل واألخطار الحاصلة سابقااالخطط المستقبلية التي تس

 ؛لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة اتسعى جاهدًة إلى تحسين نوعية خدماتهالتجارية،  كو لبنا
  على اختالف أنواعهاالبنكية من خالل تحسن مقدار الودائع ( 123) الوكالة فعالية نشاطارتفاع 

 ؛همة في دعم المشاريع الصناعية واالستثمارية للعمالءاوالمس ،اإلقراض وزيادة عمليات
 تعتبر نقطة  ،قطاع الخاص مقارنة بالقطاع العامتحسن عملية اإلقراض والتسليف المتعلقة بال

 بنكي؛وتعبر عن كفاءتها العالية في تطوير آلية العمل ال ،(123)وكالة نشاط الايجابية في 
  بالرغم من  ومقررات لجنة بازل، فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا بنكيالجمود على النظام ال ةسيطر

 ؛مضي زمن طويل نسبيًا على صدورها
  حيث تقوم ،سليمة بنكيةارة القبل اإلد اإلجراءات المتخذة بشأن القروض والديون المتعثرة من

قناعهم بتسديد الديون، بالمالحقة القضائية للعمالء المتأخرين عادة االتفاق إ أو المترتبة عليهم وا 
 .ةفائدة تأخيري هعلى تجديد المدة الزمنية لتسديد القرض مقابل تحمل
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 .التوصيات و اإلقتراحات

القتراحات التي تفيد إدارة البنوك التجارية في التوصيات واا تم طرح بعض انطالقا من النتائج المتوصل إليه
 :تحسين األداء المالي وتقويمه

 ،ال بد من اختبار المؤشرات  بما أنه من االستحالة استخدام جميع المؤشرات لقياس األداء المالي
األداء لمقارنته مع ، وترتيبها من حيث مدى أهميتها المالي، التي تعبر تعبيرا صحيحا عن األداء

 ؛لربطها مع األهداف المرجوةالمخطط و 
 ؛وليس مجرد مهمة تقوم بها الجهة المكلفة ،ال بد من النظر إلى التقويم على أنه أداة تطوير وتحسين 
 إذ أن بقاء نتائج ، االستفادة من نتائج عملية التقييم بالشكل األمثل التخاذ اإلجراءات التصحيحية

 ؛الموظف غير الجيد في تكرار األخطاء التقييم سرية يؤدي إلى استمرار
 في الوقت المالئم وتحليلها ، الكافيةتصاالت لجمع المعلومات الدقيقة و ضرورة توفير نظام جيد لال

 ؛ووضع تصور شامل ألداء البنوك، التخاذ قرارات سليمة
 ل على والعم ،وذلك من خالل تلقي مقترحاتهم وشكواهم، يجب مراعاة التواصل الدائم مع العمالء

 ؛وكذا قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم الحتواء االنحرافات سرعة االستجابة لها،
  أومن  ،التقارير السنويةو  سواء من خالل إصدار النشرات، لبيانات المفصلةاينبغي توفير المعلومات و

 وكذا إبداء هور من االطالع عليهاوذلك بغية تمكين الباحثين والجم ،خالل نشر البيانات المالية
 ؛الرأي بشأنها ودراستها

 أنظمة العمل  لبإخضاعهم لدورات تدريبية حو كوادر العمالية في القطاع البنكي، زيادة االهتمام بال
 اإللكتروني، الخدمات المصرفية المقدمة بواسطة الصراف اآللي، وشبكة االتصاالت اإللكترونية،

 أيضًا ضرورة نقل العمال بين األقسام واإلدارات للمصرف الواحد؛
  تبسيط اإلجراءات المتعلقة بمنح المستثمرين والصناعيين القروض لدعمهم وتنمية استثماراتهم

ألن كثرة القيود والعراقيل أمامهم تحد من تعاملهم مع الوكالة  وتدفعهم إلى التعامل مع بنوك  المحلية،
 أخرى أكثر يسرًا في التعامل مع العمالء؛  

 بنشاطها بكفاءة ومصداقية  إعداد كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة بمجال التحليل المالي للقيام
ائج التحليل المالي كل األمور الهامة والمتعلقة وبأسلوب يفسر للدارس والمطلع على نتعالية، 
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األمان، الربحية والسيولة، ومدى التوازن الذي تحققه اإلدارة بالنسبة لهذه : باألهداف الثالثة وهي
 . األهداف

 .آفاق الدراسة

إن دراستنا هذه ال تعدو أن تكون محاولة إلثراء واحدة من التحديات التي تشكل بؤرة توتر حقيقية في 
النشاط البنكي، على أن يتم اإللمام بالموضوع مستقبال، خاصة وأن هذا المجال خصب للبحث وواعد 
باستقطاب اهتمام الطلبة من جوانب شتى وبهذا نكون قد ساهمنا ولو بالقدر القليل في فتح المجال إلمكانية 

 .حقه إثراء هذا الموضوع الذي يتطلب الكثير من الجهد والتحصيل العلمي حتى نوفيه

 : وعليه، نقترح بعض المواضيع للبحث و الدراسة تصب في نفس هذا السياق منها

 ؛معايير األداء في القطاع البنكي تقييم كفاءة 
  استخدام نظامCAMELS ؛التجارية في تحقيق السالمة المالية بالبنوك 
 تطوير أداء الخدمات المصرفية باستخدام ستة سيغما؛ 
 الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك التجارية؛ 
 االنتقال من األداء المالي إلى األداء االستراتيجي لغرض تقويم  أداء البنوك التجارية. 
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، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، كلية تحليل الودائع املصرفية نموذج مقترحعبد السالم لفتة سعيد،  /4
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، ورقة بحثية مقدمة إلى ملتقى النظام املصرفي الجزائري، العمل املصرفي الاسالمي في الجزائر، سليمان ناصر /14

 .2001نوفمبر  01-01واقع وآفاق، قاملة، يومي 

 

ع الانترنيتــــــــــمواق: 

 

1/ www.ahmedkordy.blogspot.com  

2/ http://www.bna.dz/contacts.html  

3/ http://www.Delta-sw.com/pdf/Delta_ERP_Broclure  

4/ http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18511   

 

 

 

 

 

http://www.ahmedkordy.blogspot.com/
http://www.bna.dz/contacts.html
http://www.delta-sw.com/pdf/Delta_ERP_Broclure
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=18519


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2012    2012 التقرير العام لودائع وقروض الوكالة(: 01)ملحق رقم 

 31/12/20
11 

31/01/20
12 

29/02/20
12 

31/03/20
12 

30/04/20
12 

31/05/20
12 

30/06/20
12 

31/07/20
12 

31/08/20
12 

30/09/20
12 

31/10/20
12 

30/11/20
12 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1_RESSOURCES 

             

            DESIGNATIONS 

                       
             

            RAV  
PUBLIQUES    28 975         18 301     24 660        69 026      114 822        99 789       120 468      91 880        54 871      68 997        88 185       130 007    
 C/C      28 975        18 301         24 660          69 026       114 822        99 789       120 468          91 880         54 871         68 997         88 185    130 007    
RAT PUBLIQUES                    

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

 BC                     
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

 DAT                     
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

PREG SECT PUB     1 539        1 539        1 539         1 539        1 539           1 539            1 539          1 539        1 539          1 539            1 539           1 539    
TOT RES PUB    30 514       19 840        26 199      70 565     116 361       101 328      122 007         93 419         56 410         70 536        89 724        131 547    
  

            RAV PRIVEES    341 289     347 725       386 931     401 159      409 695       366 621    370 068     384 370       405 536      390 305      396 020      456 129    
 C/CH     131 592      131 812       143 699        145 558     150 916      140 800       145 003     145 218       149 146      156 778      161 111      159 004    
 C/C      209 698      215 913    243 232       255 601      258 779     225 821    225 065     239 152      256 390      233 527     234 909      297 124    
RAT PRIVEES   864 952       881 660      849 852      798 336      799 344      790 373     786 715     793 599     814 186      815 359     809 349      864 680    
 LOG                 

106    
               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

               
107    

 LEP    815 696    832 403       800 595       783 579       784 587       775 616       771 958       778 841    799 428     800 601        794 592     849 923    
 BC      49 150         49 150       49 150         14 650        14 650        14 650         14 650        14 650        14 650       14 650        14 650        14 650    
 DAT                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

RES  PRIV -
PREG 

 1 206 241     1 229 385    1 236 783    1 199 495     1 209 039     1 156 994    1 156 783    1 177 969     1 219 722    1 205 664    1 205 369    1 320 809    



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2012    2012 التقرير العام لودائع وقروض الوكالة(: 01)ملحق رقم 
PREG SEC 
PRIVE 

  178 409      179 364      169 922      159 334     156 425       157 038     157 386     158 376      155 558    158 532     161 270     164 396    
TOTAL RES  
PRIV 1 384 650    1 408 749     1 406 705    1 358 829     1 365 464    1 314 032    1 314 169     1 336 345    1 375 280     1 364 195    1 366 639     1 485 205    
  

            TOTAL RESS  1 415 164    1 428 589    1 432 904    1 429 394     1 481 825    1 415 360     1 436 176    1 429 764     1 431 690     1 434 731     1 456 363    1 616 751    
 

             2_REMPLOIS  

              

            DESIGNATIONS 

              

            RCT  PUBLICS  382 047     382 038     382 025     382 025     382 038     382 031     382 031     382 037    382 037    382 037      382 044      382 044    
 C/C PB   382 047      382 038     382 025     382 025      382 038     382 031       382 031     382 037    382 037      382 037     382 044    382 044    
 AVGAR                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

RMLT  PUBLICS                    
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-         14 636     167 170     174 125      174 125     179 858    188 163     192 917    

 INVPB                     
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-       14 636     167 170    174 125     174 125     179 858     188 163     192 917    

  

            TOT REMP SEC 
PUB    382 047     382 038    382 025      382 025      382 038       396 667    549 201    556 162     556 162      561 895      570 206      574 961    
  

            RCT PRIVES   133 847      107 838     111 784    126 766    130 740     120 351    109 692    101 647    110 059      117 676      102 264      99 597    
 C/C    34 614       34 664      34 883       30 462      35 761      38 651        35 249        32 742         37 351       31 022       37 416         31 490    
 AVAGAR      99 233          73 174     76 901       96 304         94 979          81 700      74 443        68 905       72 708        86 654        64 847      68 107    
 CREDIT CAMP                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

RMLT  PRIVES  567 099     568 285     599 244      641 286     676 729      719 918     744 098     790 992     805 837    805 713     832 537      824 061    
 PME   145 283    140 639      140 639      143 792    150 887     154 648     162 319     158 329      156 624    150 698     148 969    156 591    

 CMT 
ORDINAIRE   145 283    140 639     140 639      143 792      150 887    154 648     162 319     158 329     156 624    150 698    148 969     156 591    

 CMT 
REPROFILAGE  

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2012    2012 التقرير العام لودائع وقروض الوكالة(: 01)ملحق رقم 
 CMT CONSOLID                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

 DISP 
SPEC+C.MENAG
ES   421 817     427 646      458 606       497 494    525 842     565 270     581 778      632 663      649 212     655 015    683 567     667 470    

 ANSEJ  201 033     200 353    217 883     238 885    253 518    278 090      284 681     294 491     307 792     308 625       314 455     288 266    
 ADS                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

 CNAC     50 575    55 896       56 563       69 029       76 400    88 436        94 493       99 246    101 564    104 177      112 896    121 272    
 OPERAT.   

OUSRATIC     10 078       10 078        8 711       8 083      7 948      7 119       6 989         6 822         6 197         6 028       5 817           5 817    
 IMMOBILIER  157 157      158 398    172 550     178 598      185 130      188 845      192 928      228 876     230 453    233 077      247 291       249 022    

 CREDIT  
VEHICULE  

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

 ANGEM      2 973       2 921          2 898     2 898          2 847      2 779         2 687      3 229           3 206        3 108       3 108      3 092    
 RFIG                     

-      
                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

  

            TOT REM PRIV 700 946     676 123    711 029     768 052      807 469      840 269     853 789       892 639       915 896      923 389     934 801      923 658    
  

              

            EPS SECT 
PUBLIC 

                   
-      

                   
-         2 899       2 899       2 899    

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

EPS SECT 
PRIVE    17 178      21 547       23 482       23 306       30 210      28 939         26 260      33 541        33 513      32 883        60 060        80 928    
TOTAL EPS    17 178        21 547      26 381     26 205         33 109       28 939          26 260       33 541       33 513       32 883          60 060        80 928    
  

            TOTAL 
REMPLOIS   1 100 171     1 079 708     1 119 435     1 176 282    1 222 616    1 265 875    1 429 250    1 482 343    

  1 505 
571    1 518 167    1 565 067    1 579 547    

  

            CPTES CLIENT 

            C/CH 5 931    5 963    5 978    5 991    6 003    6 034    6 043    6 050    6 059    6 101    6 130    6 154    
C/C 2 305    2 323    2 339    2 356    2 367    2 375    2 384    2 392    2 405    2 410    2 417    2 423    
LEP 3 101    3 113    3 122    3 131    3 139    3 149    3 153    3 162    3 170    3 176    3 179    3 186    
LOG                                                                                                                                                                                                                         



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2012    2012 التقرير العام لودائع وقروض الوكالة(: 01)ملحق رقم 

 

75    75    75    75    75    75    75    75    75    75    75    75    

DAT                    
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

                   
-      

INV                
667    

               
677    

               
663    

               
664    

               
681    

               
679    

               
687    

               
698    

               
685    

               
687    

               
693    

               
675    

DEV 6 451    6 463    6 463    6 491    6 505    6 524    6 541    6 564    6 575    6 585    6 607    6 619    
 

            TOTAL 18 530    18 614    18 640    18 708    18 770    18 836    18 883    18 941    18 969    19 034    19 101    19 132    



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2013  3102  العام لودائع وقروض الوكالة تقريرال(: 13)ملحق رقم   

 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 30/09/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/12/2013 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1_RESSOURCES 

              

             DESIGNATIONS 

                        
              

             RAV  PUBLIQUES 

 97 100        95 547      106 466       105 579     206 163       104 648    197 282    130 444    
                           
99 124    

                           
75 189    

                         
139 326    

                           
90 287    

                           
77 597    

 C/C  

97 100       95 547    106 466      105 579      206 163       104 648       197 282      130 444    
                           
99 124    

                           
75 189    

                         
139 326    

                           
90 287    

                           
77 597    

RAT PUBLIQUES                      
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 BC                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 DAT                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

PREG SECT PUB 

 1 539    1 539         1 539         1 539       1 539          1 539       1 539    1 539    
                             
5 771    

                             
5 771    

                             
5 771    

                             
5 771    

                             
5 771    

TOT RES PUB 

 98 640       97 086       108 006      107 118      207 703       106 187      198 821     131 983    
                         
104 895    

                           
80 960    

                         
145 098    

                           
96 059    

                           
83 369    

  

             RAV PRIVEES 

  474 743      464 837      513 550      513 297      436 044       460 851      466 789     436 292    
                         
441 518    

                         
512 802    

                         
514 616    

                         
509 666    

                         
514 968    

 C/CH  

  173 322      170 163       173 058      181 704     169 722       174 185       154 996     149 996    
                         
156 282    

                         
155 263    

                         
142 788    

                         
154 637    

                         
151 804    

 C/C  

   301 421       294 674      340 493      331 594    266 322      286 666       311 792     286 296    
                         
285 236    

                         
357 538    

                         
371 828    

                         
355 029    

                         
363 164    

RAT PRIVEES 

  891 580       862 380      855 977      843 125       822 531      792 519      788 974     796 205    
                         
804 387    

                         
779 631    

                         
842 454    

                         
866 696    

                         
849 274    

 LOG                    
107                  108    

                
108    

                
108                  108    

               
108    

               
108                  109    

                                 
109    

                                 
109    

                                 
109    

                                 
109    

                                 
109    

 LEP  

   876 822       847 622      841 218       828 367      807 772      792 411      774 215      781 446    
                         
789 729    

                         
764 972    

                         
827 995    

                         
843 737    

                         
827 815    

 BC  

    14 650          14 650      14 650         14 650      14 650    
                     
-         14 650        14 650    

                           
14 550    

                           
14 550    

                           
14 350    

                           
22 850    

                           
21 350    



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2013  3102  العام لودائع وقروض الوكالة تقريرال(: 13)ملحق رقم   

 DAT  

                 -                         -                         -                          -                         -      
                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

RES  PRIV -PREG 

1 366 322    1 327 217    1 369 527    1 356 423    1 258 575    1 253 370    1 255 762    1 232 497    
                     
1 245 906    

                     
1 292 432    

                     
1 357 070    

                     
1 376 362    

                     
1 364 242    

PREG SEC PRIVE 

166 701       165 920      167 554      166 735     170 190     157 435     167 864     170 512    
                         
172 180    

                         
174 116    

                         
174 806    

                         
174 700    

                         
168 028    

TOTAL RES  PRIV 

1 533 023    1 493 137    1 537 081    1 523 158    1 428 765    1 410 805    1 423 627    1 403 008    
                     
1 418 085    

                     
1 466 548    

                     
1 531 877    

                     
1 551 061    

                     
1 532 270    

  

             TOTAL RESS  

1 631 662    1 590 223    1 645 086    1 630 276    1 636 467    1 516 992    1 622 448    1 534 992    
                     
1 522 981    

                     
1 547 508    

                     
1 676 974    

                     
1 647 120    

                     
1 615 638    

 

              2_REMPLOIS  

               

             DESIGNATIONS 

               

             RCT  PUBLICS 

 382 044      382 050     382 050     382 050     382 057    
                 
107    

               
107                  114    

                                 
114    

                                 
114    

                                 
122    

                                 
122    

                                 
122    

 C/C PB  

   382 044       382 050     382 050      382 050       382 057    
                 
107    

               
107                  114    

                                 
114    

                                 
114    

                                 
122    

                                 
122    

                                 
122    

 AVGAR                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

RMLT  PUBLICS 

   200 163       204 138      210 405      218 854     261 221      646 171     646 171      646 171    
                         
650 471    

                         
657 810    

                         
657 810    

                         
659 720    

                         
659 843    

 INVPB  

   200 163       204 138      210 405      218 854     261 221      646 171     646 171      646 171    
                         
650 471    

                         
657 810    

                         
657 810    

                         
659 720    

                         
659 843    

  

             TOT REMP SEC 
PUB   582 206       586 188       592 455       600 904      643 278     646 278     646 278      646 285    

                         
650 585    

                         
657 924    

                         
657 932    

                         
659 842    

                         
659 965    

  

             RCT PRIVES 

   67 939          90 364         70 826      57 143        79 430      80 732     79 101     92 236    
                           
88 057    

                           
97 668    

                           
66 569    

                           
67 344    

                           
42 695    

 C/C  

    30 845         37 743       34 855     33 477      43 902       34 004      33 915     38 044    
                           
37 402    

                           
41 455    

                           
27 418    

                           
27 301    

                           
26 173    

 AVAGAR  

    37 094         52 621      35 971      23 666      35 528      46 728      45 186      54 192    
                           
50 655    

                           
56 213    

                           
39 151    

                           
40 043    

                           
16 522    



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2013  3102  العام لودائع وقروض الوكالة تقريرال(: 13)ملحق رقم   

 CREDIT CAMP                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

RMLT  PRIVES 

   811 883       819 294     807 479       813 005     815 753     837 532      836 441     844 936    
                         
860 747    

                         
866 205    

                         
843 170    

                         
849 975    

                         
845 859    

 PME  

   164 609      160 786     146 396       141 006     136 135       137 423      135 690     133 533    
                         
132 283    

                         
129 129    

                         
116 618    

                         
116 618    

                         
105 072    

 CMT ORDINAIRE  

   164 609       160 786       146 396      141 006       136 135      137 423     135 690     133 533    
                         
132 283    

                         
129 129    

                         
116 618    

                         
116 618    

                         
105 072    

 CMT 
REPROFILAGE  

                     
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 CMT CONSOLID                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 DISP 
SPEC+C.MENAGES    647 274      658 507      661 083      671 999     679 619      700 110     700 751    711 403    

                         
728 464    

                         
737 076    

                         
726 552    

                         
733 357    

                         
740 787    

 ANSEJ  

  252 533      258 184     264 767     265 759      268 129      273 082    274 748      284 761    
                         
295 828    

                         
298 678    

                         
290 910    

                         
291 385    

                         
293 406    

 ADS                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 CNAC  

  130 528      135 799     138 165      142 614      145 731       148 066     148 790     140 964    
                         
138 395    

                         
141 121    

                         
141 746    

                         
142 805    

                         
144 667    

 OPERAT.   
OUSRATIC     5 394           5 076    

                
120                        -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 IMMOBILIER  

  255 684      256 516      254 917      260 582      262 364       275 590      273 610       282 658    
                         
291 244    

                         
294 279    

                         
290 977    

                         
296 270    

                         
299 892    

 CREDIT  
VEHICULE  

                     
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

 ANGEM  

 3 136           2 933      3 114       3 044      3 395      3 372       3 603      3 020    
                             
2 997    

                             
2 998    

                             
2 918    

                             
2 897    

                             
2 823    

 RFIG                       
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

  

             TOT REM PRIV 

  879 823       909 658      878 305      870 148      895 184       918 265      915 542     937 172    
                         
948 804    

                         
963 873    

                         
909 738    

                         
917 319    

                         
888 554    

  

               

             EPS SECT PUBLIC                      
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      



Rapport de l'Agence  BNA (321) 2013  3102  العام لودائع وقروض الوكالة تقريرال(: 13)ملحق رقم   

 

EPS SECT PRIVE 

  115 775       119 418     125 423      125 609     127 549      127 219      130 102     167 063    
                         
170 293    

                         
166 078    

                         
108 084    

                         
107 216    

                         
132 608    

TOTAL EPS  

 115 775       119 418      125 423      125 609     127 549      127 219      130 102      167 063    
                         
170 293    

                         
166 078    

                         
108 084    

                         
107 216    

                         
132 608    

  

             TOTAL REMPLOIS  

1 577 804    1 615 263    1 596 184    1 596 662    1 666 011    1 691 762    1 691 922    1 750 520    
                     
1 769 683    

                     
1 787 875    

                     
1 675 754    

                     
1 684 377    

                     
1 681 127    

  

             CPTES CLIENT 

             C/CH 
  6 175       6 186     6 199      6 206     6 230      6 243      6 329       6 342    

                             
6 353    

                             
6 363    

                             
6 378    

                             
6 393    

                             
6 393    

C/C 
  2 430       2 439      2 445      2 453     2 461      2 467       2 473        2 476    

                             
2 483    

                             
2 486    

                             
2 492    

                             
2 497    

                             
2 497    

LEP 
  3 193       3 195      3 201     3 211     3 220      3 223     3 194       3 198    

                             
3 036    

                             
3 040    

                             
3 046    

                             
3 057    

                             
3 057    

LOG                     
75    

                 
75    

                  
75    

                  
75    

                 
75    

                    
75    

                 
75                    75    

                                   
75    

                                   
75    

                                   
75    

                                   
75    

                                   
75    

DAT                      
-                         -                         -                          -                         -      

                     
-                         -                       -      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

                                    
-      

INV                   
662    

               
664    

                
505    

                
518    

               
526    

                 
534    

               
522                  563    

                                 
522    

                                 
530    

                                 
522    

                                 
527    

                                 
527    

DEV 
 6 636      6 648     6 659      6 673     6 686     6 698     6 708      6 724    

                             
5 991    

                             
6 008    

                             
6 027    

                             
6 032    

                             
6 032    

 

             TOTAL 

   19 171       19 207     19 084     19 136     19 198         19 240       19 301     19 378    
                           
18 460    

                           
18 502    

                           
18 540    

                           
18 581    

                           
18 581    
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 .قائمة الجداول

 

 

 

 

 الرقم عنوان الجدول الصفحة

 الفصل  الثاني

(نتيجة/ سبب)المؤشرات المالية و غير المالية في شكل روابط  36  

 
01 

 الفصل الثالث

2132خالل فترة  123هيكل الودائع في وكالة  18  02 

2131خالل فترة  123الودائع في وكالة هيكل  16  03 

 04 2132خالل فترة  123تطور القروض في وكالة  13

2131خالل فترة  123تطور القروض في وكالة  11  05 

 06 2131-2132القروض لسنتي و معدل تطور هيكل  الودائع  09
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 .قائمة األشكال

 الرقم عنوان الشكل الصفحة

 الفصل األول
 13 خريطة تنظيمية لبنك تجاري صغير 81

 12 خريطة تنظيمية لبنك تجاري كبير 81

 11 أبعاد األداء 36

 الفصل الثاني

 14 استراتيجية تقويم األداء 60

 15 مراحل تقويم االداء 19

 الفصل الثالث

.الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري 36  16 

123الوطني الجزائري الهيكل التنظيمي لوكالة البنك  33  17 

2132خالل فترة  123تطور الودائع في وكالة  13  10 

2131خالل فترة  123تطور الودائع في وكالة  11  10 

 31 2132خالل فترة  123تطور القروض في وكالة  13

2131خالل فترة  123تطور القروض في وكالة  10  33 
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 الصفحة فهرس املحتويات

 د -أ .مقدمة

  عموميات حول البنوك التجارية وألاداء املالي: الفصل ألاول 

 6 .تمهيد

  7 .ماهية البنوك التجارية:املبحث ألاول

  7 .نشأة البنوك التجارية :املطلب ألاول

  8 .تعريف البنوك التجارية وخصائصها:الثانياملطلب

 01.وظائف البنوك التجارية وهيكلها التنظيمي:املطلب الثالث

 06.أهداف البنوك التجارية واملخاطر التي تواجهها:املبحث الثاني

  06.أهداف البنوك التجارية:املطلب ألاول

 01.أهمية تحديد أهداف البنك التجاري:املطلب الثاني

 01.التعارض بين أهداف البنك التجاري  :املطلب الثالث

 00.ماهية ألاداء من املنظور املالي:املبحث الثالث

  00.ماهية ألاداء:املطلب ألاول

 02.أبعاد ألاداء والعوامل املؤثرة عليه:املطلب الثاني

 07ألاداء من منظوره املالي في البنوك التجارية:املطلب الثالث

 20.خالصة الفصل

 تقويم ألاداء املالي في البنوك التجارية :الفصل الثاني 

 23.تمهيد

  23.أساسيات حول تقويم ألاداء املالي:املبحث ألاول

  23 .ماهية تقويم ألاداء:املطلب ألاول
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 27.القواعد ألاساسية لتقويم ألاداء املالي ومراحله:املطلب الثاني

 30.أهداف تقويم ألاداء وأهميته في البنوك التجارية :املطلب الثالث

 معايير ومؤشرات تقييم كفاءة ألاداء املالي في البنوك :املبحث الثاني

 .التجارية

33

  33.معايير تقييم كفاءة ألاداء في البنوك التجارية:املطلب ألاول

 مؤشرات تقييم كفاءة ألاداء املالي في البنوك  :املطلب الثاني

.التجارية

36

 معايير ومؤشرات مستحدثة لتقييم كفاءة ألاداء :املطلب الثالث

.املالي في البنوك التجارية

32

 متطلبات و إجراءات تقويم ألاداء املالي في البنوك :املبحث الثالث

.التجارية

36

  محدودية القياسات ومشاكل تقييم ألاداء املالي في  :املطلب ألاول

.البنوك

36

 38.املخاطر التي تواجهها البنوك التجارية:املطلب الثاني

 إلاجراءات التصحيحية والاستراتيجيات املقترحة :املطلب الثالث

.لرفع كفاءة ألاداء بالبنوك التجارية

60

 66.خالصة الفصل

 واقع تقويم ألاداء  املالي لدى البنك الوطني الجزائري  :الفصل الثالث

 (123)وكالة عين البيضاء

 

 68 .تمهيد

  66.لبنك الوطني الجزائريلإلاطار النظري:املبحث ألاول
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  66.نشأة البنك الوطني الجزائري:املطلب ألاول

 71.موارد البنك الوطني الجزائري وأهدافه:املطلب الثاني

  70.البنك الوطني الجزائري وهيكله التنظيمي وظائف:الثالثاملطلب

 200-تقييم ألاداء املالي لوكالة البنك الوطني الجزائري :املبحث الثاني-

.عين البيضاء

73

  200-عين البيضاء ملحة عن وكالة:املطلب ألاول-BNA. 73

 إجراءات تقييم ألاداء املالي بالوكالة :املطلب الثانيBNA-321.76

 60.جهود الوكالة لتحسين أدائها املالي:املطلب الثالث

 63.مساهمة لتحسين تقويم ألاداء املالي للوكالة:املبحث الثالث

  ايجابيات عملية تقويم ألاداء املالي في الوكالة :املطلب ألاول

.البنكية

63

 سلبيات عملية تقويم ألاداء املالي في الوكالة  :املطلب الثاني

.البنكية

66

 إجراءات مقترحة لتحسين عملية تقويم ألاداء املالي :املطلب الثالث

.للوكالة

67

  66 .خالصة الفصل

 010  .خاتمة

 016 .قائمة املراجع

 115 .املالحق

  007 .قائمة ألاشكال والجداول

 021 فهرس املحتويات



 امللخص

عمل على و التي ت ،هدفت الدراسة إلى التعرف على آليات تقويم ألاداء املالي بالبنوك التجارية

 تمهيدا،الوقوف على مواطن الخلل و الانحراف و بيان أسبابها من خالل  ،إدارة املوارد املتاحة له ترشيد

 . التخاذ الاجراءات الالزمة لتصحيحهاو 

ألغراض مدى مالءمتها  قد تعددت حسب أساليب تقويم ألاداء املاليآليات و قد تلخصت إلى أن و  

إذ وضعت مجموعة  ى،املوارد املتاحة له من جهة أخر و حسب طبيعة البيانات و ، البنوك التجارية من جهة

يمكن من خاللها تقييم أداء البنك التجاري للوصول إلى أفضل وغير املالية،  املالية؛من املؤشرات واملعايير 

، سواء من بنظم العمل ومدى سعيه لتحقيق أهدافه طرق ممكنة لألداء املالي له، كما تحدد مدى التزامه

مع نة أدائه ملعرفة تطوراته، أو من خالل مقار  وذلك سابقةأدائه لفترات  مع الحالي خالل مقارنة أدائه

 .البنوك املنافسة له

كعينة  (321)البنك الوطني الجزائري وكالة على حالة    ميدانية دراسةتم إجراء طار، و في هذا لا 

بها ومن ثم تقديم لاقتراحات املناسبة ،أين تم الوقوف على مختلف إجراءات تقويم ألاداء املالي اسة لدر 

 .لتحسينه

  آليات التقويم ،يم ألاداءتقي ،البنوك التجارية داء املالي،ألا  :الكلمات املفتاحية

 

Abstract 
The study aimed to identify the mechanisms for evaluating the financial performance of 

commercial banks, which are working to streamline the management of resources available to 

him. By standing on the glitches and the deviation and the reasons statement preparation, and to 

take the necessary measures to correct them. 

The summarized that the mechanisms and methods of evaluating the financial 

performance has varied according to their suitability for the purposes of commercial banks on 

the one hand , According to the nature of the data and resources available to him on the other 

hand , It has developed a set of indicators and financial standards ; and non-financial . From 

which to evaluate the performance of commercial bank to gain access to the best possible ways 

of financial performance has also determine how systems work and commitment over the pursuit 

of its objectives , Whether by comparing current performance with the performance of prior 

periods and to see developments , or by comparing the performance of the competing banks. 

 In this context, the field study was conducted on the state of the Algerian National bank 

Agency (321) Ain Beida, as  a sample of the study , where it was to stand on the various 

procedures for evaluating the financial performance of them and then provide suggestions for 

improvement. 

Key words: Financial performance,  commercial banks,  performance evaluation, the 

mechanisms evaluating   


