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الخلق و    حمد سيدالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات و الصالة و السالم على م
رور إذا نجحنا، و  أجمعين، اللهم ال تجعلنا نصاب بالغ  على آله الطاهرين و صحبه

بق النجاح.ال باليأس إذا أخفقنا، و ذكرنا أن اإلخف اق هو التجربة التي تس  

سلم" الذي  سيد الخلق "محمد صلى هللا عليه و كما ال يفوتني أن أصلي على  
 هدانا برسالة عظيمة و أخرجنا من الظلمات إلى النور.

ملي  بعد حمد خالقي و بعد الصالة على رسول هللا أهدي ثمرة جهدي و ع
 المتواضع هذا إلى:

لنجاح ال يأتي  أعز إنسانة إلى ق لبي إلى من حملتني وهنا على وهن و علمتني أن ا
و العمل......... أمي الحبيبة.  إال بالجهد  

رة النجاح و  إلى من كان صديقي و عونا لي في الحياة و علمني أن االجتهاد ثم
 أنه سوف يأتي يوم و أصل إلى مبتغاي .......... إلى أبي العزيز.

رية، وعلوم  إلى أعز صديق ات وأصدق ائي في كلية العلوم االقتصادية والتجا
 التسيير  
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 مقدمة. 

يعتبر االقتصاد عصب الحياة وجوهرها في كل بلد بحيث يهدف إلى التطوير والتجديد، كما أن له 
إلى أثر كبير في القضاء على الندرة والبحث عن عوامل تنظيمية جديدة في الحياة االقتصادية مما أدى 

ظهور مؤسسات بمختلف أنواعها ومن بين هذه المؤسسات "البنوك التجارية" والتي تعتبر من أهم 
المؤسسات المالية التي تنشط في االقتصاد والتي تلعب دور الوسيط المالي بين مختلف المتعاملين 

مالي الجزائري، تعد من أهم مكونات النظام الو و تتمثل وظيفته األساسية في منح القروض االقتصاديين
وتشكل عصب التدفقات النقدية الناشطة في المحيط االقتصادي، ملزمة باتخاذ اإلجراءات المنصوص 

    .عليها في النظام المحاسبي المالي لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسات، هذا من جانب
قبل اإلدارة ومن جانب آخر، تفرض مسايرة عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية المسطرة من 

الجزائرية، تقديم البنوك التجارية لجملة من التسهيالت المالية لتمكين المشروعات الناشئة والمتعثرة من 
 االقتصادي.الدخول أو العودة إلى مسار النشاط 

فالتحليل المالي، يعد من أهم الموضوعات البالغة األهمية في حقل المؤسسة المالية والمحاسبية 
 ث يمكنها من تقييم عموم قراراتها المالية من خالل تشخيص وضعية هذه األخيرة.االقتصادية بحي

فأهمية التحليل المالي تتزايد يوما بعد يوم في العالم المعاصر مما جعل إدارات مختلف المؤسسات 
والمتعاملين معها بحاجة دائمة إلى المعلومات والمؤشرات المالية يسترشدون بها في اتخاذ قراراتهم 

 القتصادية.ا

ومما ال شك فيه أن المحللين الماليين هم أكثر الفئات أهلية لتزويد رجال األعمال بالمؤشرات التي 
 هم بحاجة إليها.

فالتشخيص المالي بمفهومه البسيط هو عملية مستمرة لمعالجة أو تشغيل البيانات المتوفرة عن 
شخيص نقاط القوة والضعف التي تواجه المشروعات االقتصادية. كما يعتبر من أنسب الوسائل في ت

المؤسسة، ومن ثم البحث عما يوجد بين عناصر البيانات من عالقة تتم صياغتها في صورة مؤشرات 
 كمية تساعد في تفسير األحداث ألنشطة المشروع.
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 إشكالية الدراسة.

سبق، وبالنظر إلى مكانة البنوك التجارية في المحيط االقتصادي الجزائري والظروف  على ما بناء  
 التي تحيط بها، تطرح إشكالية الدراسة من خالل التساؤل الرئيسي التالي: 

ما هي اآلليات التي تستخدمها البنوك التجارية لتشخيص الوضعية المالية للمؤسسات في ظل 
 تطبيق النظام المحاسبي المالي؟

 هذا التساؤل يقود بدوره إلى طرح جملة من التساؤالت واالستفسارات الفرعية مفادها :

  ماهو واقع البنوك التجارية الجزائرية، وماهي المخاطر التي تواجهها؟ 

  ماهي األدوات التي تستخدمها البنوك التجارية الجزائرية في عمليات التشخيص المالي في
 المالي؟ظل تطبيق النظام المحاسبي 

  ام  51-كيف يتم تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة في البنك الجزائري الخارجي وكالة
 -البواقي

  .فرضيات الدراسة

لإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة والتساؤالت الفرعية المبسطة له، يمكن بناء الفرضيات 
 التالية:

  الجزائري، وهي تواجه مشكالت عدة أبرزها تعتبر البنوك التجارية من أهم عناصر الهيكل المالي
 يتعلق بالجانب المالي؛

  يؤدي اعتماد البنوك التجارية على مقتضبات النظام المالي المحاسبي في تشخيص الوضعية
 المالية إلى تجنبها لألخطار المالية؛

 يعتمد البنك الجزائري الخارجي على آليات مختلفة لتشخيص الوضعيات المالية لزبائنه من 
 مؤسسات.
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 موضوع الدراسة. أسباب اختيار

 يعزى اختيار الموضوع الدراسة إلى أسباب يمكن تقسيمها إلى:

  أسباب موضوعية، وفي مقدمتها األهمية التي يحضى بها هذا الموضوع على المستوى الوطني
 خاصة في الوقت الراهن؛

  المساهمة ولو بالقليل في أسباب شخصية ، خاصة منها ما يتعلق بميوالت الطالب ورغبته في
 التحسين ضمن مجال اختصاص الطالب؛

  أهمية الدراسة.

في تبيان ماهية البنوك التجارية الجزائرية ومختلف المشكالت المالية التي  الدراسةتبرز أهمية 
تعاني منها، مع تسليط الضوء على وظيفة التشخيص المالي فيها في ظل التحوالت الجديدة للنظام 

 المالي من جهة ومتطلبات تحقيق برامج التنمية من جهة أخرى. المحاسبي

 .أهداف الدراسة

أما عن أهداف الدراسة، فهي تشمل على معرفة ماهية التشخيص المالي من منظور النظام 
المحاسبي المالي، مع توضيح كيفية تطبيق ذلك في مجال عمل البنوك التجارية، وكذا الوقوف على واقع 

 الجزائري الخارجي محل الدراسة.ذلك في البنك 

 منهج الدراسة.

النجاز الدراسة، سيتم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي بغية توفير األساس النظري 
للدراسة، ليتم إسقاطها على واقع التشخيص المالي في البنك الجزائر الخارجي محل الدراسة باستخدام 

ج التشخيصي لتحديد مختلف مميزات آليات التشخيص المالي أسلوب دراسة حالة، ومن ثم استخدام المنه
 المتبعة في البنوك التجارية الجزائرية، بغرض تدعيم اإليجابية منها ومعالجة السلبية.

 هيكل الدراسة.

إلى  البحثتقسيم المسطرة لها، تم  ألهدافا وتحقيقالموضوع مختلف جوانب من اجل تغطية 
 قسمين رئيسيين:
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 فصلين.بدوره يضم قسم نظري 

تناول الفصل األول مكانة الوظيفة المالية في البنوك التجارية للتعرف على البنوك التجارية وأهم ي
الوظائف المالية التي تؤديها مع تحديد أهم األهداف التي تطمح لتحقيقها كما يتم التطرق إلى محددات 

وكيفية إدارتها من أجل تجنبها وتفاديها مع  العمليات المالية في البنوك التجارية وأهم المخاطر المصاحبة
 القيام بعرض القوائم المالية في مجال عملها.

على أدوات التشخيص المالي  وذلك من خالل تحديد فسيخصص للتعرف  ،أما الفصل الثاني
ماهية التشخيص المالي بإلقاء الضوء على التحليل المالي وأهميته لدى البنوك التجارية  وكذلك أهم 

 شرات تقييم األداء في البنوك التجارية.مؤ 

 فصل كامل.قسم تطبيقي يضم 

قدم توذلك بإسقاط ما  ،الجزائر الخارجيلبنك  51دراسة حالة الوكالة رقم هذا الفصل،  تضمنسي
 في البنك الجزائري الخارجي.على واقع التشخيص المالي نظريا 

 مستخلص من نتائج.كما تم إنهاء هذه الدراسة بخاتمة عامة تحتوي على ما 
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 .تمهيد
مكونات  التي أضحت تكتسي أهمية معتبرة ضمن الماليةالمؤسسات البنوك التجارية من  إن

التي تقدمها، هذه األخيرة التي الخدمات  تطور وتنامي إلى هذايرجع األنظمة المالية للمجتمعات الحديثة، 
 .األنشطة االقتصاديةالمعامالت المالية لمختلف الوسائل الالزمة إلتمام  ىإحد تمثل

في الماضي نشاطها  ة المالية، وكانطاالوسعناصر أهم ، باعتبارها من البنوك التجاريةإن 
إلى القيام باالستثمارات وتملكها  حديثاتحولت  على قبول الودائع ومنح االئتمان،القريب يرتكز أساسا 

 للبنك الواحد داخليا وخارجيا. ناشطة الفروع ال تعددما أدى إلى ، ذلك لمشروعات صناعية وتجارية وخدمية

ومع تعدد أوجه نشاط البنوك التجارية، وتنامي شبكة فروعها على المستوى المحلي والدولي، 
نوك أكثر تعقيدا، مما يضع على عاتق الوظيفة المالية بهذه أضحت العمليات المالية التي تقوم بها هذه الب

 المؤسسات مهاما أكثر ديناميكية، تستلزم متابعتها توفير المزيد من اإلمكانيات وبذل الكثير من الجهود.

ومنه سيتم خالل هذا الفصل التطرق إلى المكانة الحديثة التي تحضى بها الوظيفة المالية في 
 المباحث التالية:                                             لك من خالل البنوك التجارية، وذ
                                                                                ؛ماهية البنوك التجارية ووظائفها :األولالمبحث 

                                                 ؛المالية في البنوك التجارية العملياتمحددات  :المبحث الثاني

          .المالية في البنوك التجارية اإلدارة :المبحث الثالث
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 .ووظائفها البنوك التجارية ماهية :األولالمبحث 
دور الوساطة بين المودعين والمقترضين، الذي كان في الماضي يلعب البنك التجاري يلعب إن 

 تشكيلة متعددة من الخدمات.تقديم بمن المؤسسات المالية األخرى  أضحى يتميز عن غيره

األهداف  التعرف على ماهية البنوك التجارية من حيث األهمية،، خالل هذا المبحثمنه سيتم و 
 والخصائص وكذلك أهم الوظائف التي تؤديها هذه األخيرة.

 .التجاريةمفهوم وخصائص البنوك : األولالمطلب 
اختلف معظم الباحثين في تعريف البنوك التجارية، ولعل من ابرز أسباب هذا االختالف ما يرجع 
إلى تباين الزوايا المنظور منها إلى البنك التجاري، خاصة في ظل اتساع مجال نشاط هذا األخير 

   ما يلي.البنوك التجارية الواردة في شأن التعاريف  ومن أهم وتنوعه، 

 تحقيق الربح وذلك بجانب المساهمة في  إلىتهدف أساسا مؤسسة "  التجاري عبارة عن البنك
في صورتها النقدية حيث  األموالتنمية االقتصاد القومي ، ويرتبط نشاط البنوك التجارية بتداول 

والهيئات على هيئة ودائع واستثمار هذه  مؤسساتتقوم هذه البنوك بتجميع مدخرات األفراد وال
المال المستثمر  رأستعد بفائدة على أن استثمارات أخرى حيث يمكن  أوالغير  إقراضالودائع في 
ذلك تقوم بتقديم الخدمات للعمالء مقابل الحصول على فائدة، ومنها على  إلى إضافةلدى البنك ، 

القيام بعمليات خصم وتحصيل  أوالعمالء  سبيل المثال قيام البنك بتحصيل الشيكات لحساب
المستندية ومنح خطابات  االعتماداتالمالية وفتح  األوراقالتجارية وشراء وبيع  األوراق

 1الضمان".
 وتعمل األجلقصيرة  األموال إقراض" عبارة عن مؤسسة مالية تتعامل في مجال  أنهب كما عرف ،

المدخرات التي تمثل اغلب مواد البنك والمستثمرين الذين يرغبون في  أصحابكوسيط مالي بين 
، والبنوك التجارية في معظمها األجلالموارد في شكل تسهيالت قصيرة  أو األموالهذه  إقراض

قدر ممكن من الربح من خالل تعاملها وبصورة  أقصىمؤسسات تجارية خاصة تسعى لتحقيق 
  2.األغلبفي  األجلطويل  أوقصير خاصة منه  اإلقراضفي سوق  أساسية

                                                           

داري : حسن جميل البد يري، 1   .16، ص: 2012األردن، –والتوزيع، عمان  ، الوراق للنشرالبنوك مدخل محاسبي وا 
، مكتبة الجمع التحليل االئتماني ودوره في ترشيد عمليات اإلقراض والتوسع النقدي في البنوك: حسن سمير عشيش، 2

 .51، ص: 2010العربي،عمان،
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  المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع  أنواع" نوع من  أنهاوتعرف كذلك على
وعلى  األموالالذين يحتاجون لتلك  أولئكويعتبر البنك بهذا المفهوم وسيطا بين  ومنح االئتمان،

     1البنوك التجارية ال تعتبر الوسيط الوحيد في هذا المضمار. أنالرغم من 
  أساساتضطلع  متخصصة،" مؤسسات ائتمانية غير  بأنهاإضافة إلى ذلك، تعرف البنوك التجارية 

في  أساسية، والتعامل بصفة قصيربعد اجل  أو الطلب،القابلة للسحب لدى  األفرادبتلقي ودائع 
 2 ويطلق على هذه البنوك اصطالحا بنوك الودائع". .اآلجلاالئتمان قصير 

 :أنهابمن خالل التعارف السابقة يمكن تعريف البنوك التجارية 

وتفتح  ألجل أو"هي كل مؤسسة متخصصة بقبول الودائع المختلفة الجارية وتحت الطلب  
 أعمال بأيةالقروض وتقوم  أنواععليهم وتمنح كافة  أووتحصل الصكوك المسحوبة من العمالء  االعتماد
 ".أخرى مصرفية 

استخالص الخصائص المميزة للبنوك التجارية، والتي تشتمل على من خالل ما سبق، يمكن 
 3:النقاط التالية

  استثمارات  أوتتمثل في قروض  آخرين وأشخاصالبنك حقوقا على مؤسسات  أصولمعظم
 .-اآلخرينديون على  -مالية

  ديون  – آخرينقروض من  أوودائع  آخرين وأشخاصمعظم موارد البنوك حقوقا لمؤسسات
 .-لآلخرين

  قابلة للتحويل من  داعيهإيتوليد خصوم  أو إيجادالقادرة على  الوحيدةالبنوك التجارية هي المؤسسة
 .في المجتمع وعرض النقود إدارةفي  إلى أخرى ومن ثم تساهم من مؤسسة ألخر أوشخص 

  تولد  أوتخلق  أنهاكما والمستثمرين، البنوك التجارية تتميز بالقدرة على التوسط بين المدخرين
االئتمان وتوزيعه بين  إيجادمارس دورا فعاال في ت، وهي بذلك إقراضهامصادر تمويل وتعيد 

 القطاعات االقتصادية المختلفة.
  تولد  أوتخلق  أنها كما والمستثمرين،البنوك التجارية تتميز بالقدرة على التوسط بين المدخرين

االئتمان وتوزيعه بين  إيجادمارس دورا فعاال في ت، وهي بذلك إقراضهامصادر تمويل وتعيد 
 القطاعات االقتصادية المختلفة.

                                                           

 .14، ص: 2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، البنوك التجارية والتسويق المصرفي:سامر جلدة، 1 
دارة المخاطر: شعبان فرح،2  ، دروس موجهة لطلبة الماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العمليات المصرفية وا 

 .19-18، ص: 2014-2013تخصص نقود واقتصاديات المالية والبنوك، جامعة البويرة، 
 2010، ص: مرجع سابق: حسن سمير عشيش، 3 
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  المؤسسات  دون توليد النقود  أوتتمثل في قدرتها على خلق  أساسيةالبنوك التجارية تتميز بخاصية
الذي ينجم  األمرالمقترضة،  األمواللمعظم  اإلقراض وا عادة، وذلك من خالل االقتراض األخرى 

التغيرات في  أصبحتوهكذا  "،األولية"اشتقاق الودائع من الودائع  عنه زيادة في حجم الودائع
 مورد مباشر للتغيرات في عرض النقد. أهمالتجارية  بنوك ال أصول

، هناك العديد من نقاط التمييز للبنوك التجارية عن باقي المؤسسات هذه الخصائص إلى إضافة
 1يلي:المالية، من أهمها ما 

  ضافتهابقدرتها على خلق النقود، البنوك التجارية تتميز  أيكمية النقود نقودا دفترية  إلىبذلك  وا 
 ؛نقودا مصرفية

 ( المال المدفوع واحتياطاتها ومخصصات البنك مع  رأستتمثل الموارد الذاتية للبنوك التجارية
المتخصص المحتجز على ذمة توريده لمصلحة الضرائب مقابل الضرائب المستحقة  نأمالحظة 

العام ال يدخل في الموارد الذاتية للبنك( نسبة صغيرة من المجموع الكلي لمواردها،  أرباحعن 
ذاتية للبنوك التجارية تمثل نسبة ضخمة من  الموارد الغير أيالموارد الخارجية  أنومعنى ذلك 

المجموع الكلي لموارد تلك البنوك، هذا وتمثل الودائع عادة نسبة ضخمة من الموارد الغير ذاتية ، 
 نأوهي الودائع تحت الطلب ، وهذا من شانه  أالمن تلك الودائع األكبر اك نوع يمثل الجزء نوه

 ؛بنوك التجاريةخاصة لدى ال أهميةلة السيولة أيجعل لمس

 .البنوك التجارية وأهداف أهمية :الثانيالمطلب 
كما تظهر  2،تمويل المشاريع االقتصادية وخدمة برامج التنمية تتجلى أهمية البنوك التجارية في،

بأدائها أرصدة ضخمة من الودائع الصغيرة على مستوى الوفرات المحققة من  في العصر الحديثيضا أ
 3الحجم الكبير وذلك لما يلي:

  من دون هذه الوساطة يتعين على صاحب المال أن يجد المستثمر المطلوب والعكس بالشروط
 .للتدينالئمة موالمدة ال

 فإنها توزع المخاطر مما يجعل في اإلمكان الدخول في  بنوكبدون النظر لتنوع استثمارات ال
 مشاريع ذات مخاطرة.

                                                           

 .32، ص: ، دار الوفاء للنشر والتوزيع، اإلسكندريةإدارة المصارف : محمد الصيرفي،1 
األردن، الطبعة العربية، -، دار األيام، عمانالنقود والمصارف خالد احمد فرحات المشهداني، : رائد عبد الخالق عبد هللا العبيدي،2

 .77، ص: 2013
 3: محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ، 2014، ص: 18.      
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  نظرا لكبر حجم األرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة األجل.للبنوك يمكن 
  إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائدا مما يقلل

 الطلب على النقود.
 تنوعة المخاطر المختلفة، وعائد مختلف، وشروط مختلفة للمستثمرين فإنها تقديم أصول مالية م

 تستوعب جميع الرغبات وتستجيب لها.
  تشجيع األسواق األولية التي تستثمر وتصدر األصول المالية التي يحجم عنها األفراد خوفا من

 المخاطرة.  

بالدرجة األولى، تتمثل هذه النقاط ، فهي تشتمل على ثالث نقاط البنوك التجارية أهدافأما عن 
 1:في

  :فوائد تشكل جزء كبير من نفقات النشاط المصرفي للبنوك التجارية المن المعروف أن الربحية
 لبنك أرباحا أم لم تحقق.لتلك البنوك بدفع هذه الفوائد سواء حققت  التزامفضال عن 

خالل زيادة  ربحية من ويفرض الوضع السابق على البنوك التجارية ضرورة تحقيق أقصى
انخفاض بسيط في اإليرادات كفيل بإحداث تخفيض أكبر في األرباح وفقا لمفهوم الدفع  اإليرادات، فأي

 المالي.
 :ال تستطيع البنوك التجارية خسائر تريد عن قيمة رأس المال، فأي خسائر من هذا النوع  األمان

س البنك التجاري، وبالتالي تسعى بشدة جزء من أموال المودعين وبالتالي إفال التهاممعناها 
أكبر قدر من األمان للمودعين من خالل تجنب المشروعات ذات  البنوك التجارية إلى توفير

 الربحية العالية من المخاطرة.
 :يفرض على البنوك التجارية االحتفاظ بنسبة سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها في أي  السيولة

لحظة، فالبنوك التجارية ال تستطيع كبقية منظمات األعمال األخرى تأجيل سداد ماعليها من 
 مستحقات لفترة زمنية حتى ولو كانت قصيرة. 

يمثل مشكلة لإلدارة المصرفية فمثال  قد يبدو وجود تعارض واضح بين األهداف الثالثة، وهو ما
يمكن للبنك التجاري تحقيق درجة سيولة عالية من خالل احتفاظه بنقدية كبيرة داخل خزائنه، إال أن ذلك 
يؤثر سلبا على هدف الربحية، فالنقدية الراكدة داخل الخزينة ال يتولد عنها أي عائد، في الوقت الذي 

 على إيداعات العمالء. يكون فيه البنك مطالب بسداد فوائد

                                                           
  . 155-154، ص:  2006، دار الجامعة الجديدة، مصر، إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات طارق طه،  : 1
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وبنفس المنطلق فإن البنك يمكن أن يوجه أمواله إلى االستثمارات التي تدر عائدا مرتفعا وبالتالي 
االقتراب من هدف الربحية، إال انه في المقابل تتسم هذه االستثمارات عادة بارتفاع درجة المخاطرة، مما 

 إليها يدمر الهدف الثالث الذي تسعى البنوك التجارية أسمالية كبيرة للبنك، وهو مر قد ينجم عنها خسائر 
 والمتمثل في تحقيق األمان ألموال المودعين. أصال

 بنكولل التجاري، لبنكل أهدافاتكون  نأ والربحية ال يمكن واألمانالسيولة  نويرى البعض أ
التجاري  بنكتعظيم سعر السهم السوقي لل أيالمالكين هو تعظيم ثروة  أساسيغرض  أوالتجاري هدف 

االحتفاظ  أنبمعنى  ،الرئيسية للبنك التجاري تشكل السياسات  واألمانفي السوق المالي، فالسيولة والربحية 
 إلىيتعرض بسبها البنك التجاري  ن أنائلة وتجنب االستثمارات التي يمكالس األموالبقدر مالئم من 
، كما الهدف ذلك بالقيود على تحقيق أشبه. بل هي األساسيمرشدة لتحقيق الهدف  أدلة إالمخاطر ماهي 

التعرض  أونقص في السيولة  أوبتلك البنوك  تأثرتشريعات وتوجيهات البنك المركزي تكفل عدم  أن
 لتحقيقالتوجه البنوك هذه البنوك بتلك التعليمات والتوجيهات، وبالتالي على  لتزمتا ما إذالخسائر كبيرة 

، العادية وزيادة الحصة التسويقية والنمو والمنافسة األسهمشمولية مثل تعظيم ثروة حملة  أكثر أهداف
 1معاصرة: واألخرى تقليدية  األولىنستعرض وجهتي نظر  وبالتالي عند تناولنا لموضوع البنوك التجارية

  البنك التجاري: ألهدافالنظرة التقليدية  -أ

تسعى  نأالتي يجب  اإلستراتيجية األهداف أهم، هو األرباحتعظيم  أنالتقليدية  تؤكد وجهة النظر
 :أمورعدة  إلىالتجاري، ويرجع السبب في ذلك  بنكلها كل القرارات والسياسات في ال

التي يتعرض لها البنك التجاري وحتى يستمر  ضرورية لمواجهة المخاطر األرباحتعتبر  -1
 نشاطه التشغيلي واهم تلك المخاطر:

 مخاطر ائتمانية ومخاطر االستثمار؛ 
  للموجودات؛ اإلجباريةمخاطر التصفية 
  .مخاطر السرقة واالختالس والقرصنة 

 :مايلي المال الالزم وذلك من خالل رأسضرورية للحصول على  األرباح أن -2

  رباحهاأباحتجاز جزء من  بنوكمصادر التمويل الداخلي، حيث تقوم ال إحدى األرباحتعتبر 
 السنوية وتستخدمها في تمويل النمو والتوسع؛

                                                           

 .45:، ص2013 األردن،-، الذاكرة للنشر والتوزيع ، عمانإدارة المصارف التجارية :اسعد حميد العلي،1 



 مكانة الوظيفة املالية في البنوك التجارية     :                                                    األول الفصل 

 

 

8 

 

 الجديدة في  اإلصداراتباالكتتاب في  األموالرؤوس  أصحابيشجع  لألرباحتحقيق البنك  إن
     ؛األسهم أسعارما يعني استقرار م بأسهمهالعادية يزيد ثقتهم بالبنك و يجعلهم يتمسكون  األسهم

دليل على فاعلية  األرباحتحقيق  أنالتي بذلت في تحقيقها، بمعنى  المجهودات األرباحتقيس  -3
دارتهالودائع بالبنك  وأصحابالبنك في اتخاذه للقرارات ورسمه للسياسات مما يزيد من ثقة المالكين            .وا 

 البنك التجاري: ألهدافالنظرة المعاصرة  -ب

انه  إال ،األرباحبهدف تعظيم  األموالرؤوس  وأصحاب األعمالمن قناعة عدد من رجال  بالرغم
 بسبب ما يتعرض له هذا الهدف اإلدارةتعرض لعدد من االنتقادات من قبل عدد من المنظرين في مجال 

 األسهممن غموض وتجاهله للعديد من المتغيرات المهمة، وعرض بدال عنه هدف تعظيم ثروة حملة 
هدف تعظيم ثروة المالكين ما  إلىالتحول  أسباب أهمالمعقولة جزء منه، ومن  األرباحوالذي يعتبر تحقيق 

 يأتي:

 أيي للتدفقات النقدية يتجاهل التوقيت الزمن األرباحهدف تعظيم  نإ: لألرباحالتوقيت الزمني  -1
قيمة مبلغ  أنمن القرارات االستثمارية وفق مبدأ "القيمة الزمنية للنقود"، ومضمونه  المتوقعةالعوائد النقدية 

 Aالبنك فرصة االستثمار في مشروعين  أمامكان  فإذا معين من النقود يعتمد على توقيت الحصول عليه،
 : Bو

( 3000وفر في السنة الثانية)( دينار وي10000بمقدار) األولىعائدا في السنة  A لالستثمار
( دينار كما في 10000( دينار وفي السنة الثانية )3000)األولىيوفر في السنة  Bأما االستثمار  ،ردينا

                الجدول التالي:

 -العوائد-لألرباحالتوقيت الزمني  (:1-1جدول رقم)
  األولىالسنة  العائد في السنة الثانية العائد في الجبري للعائد المجموع

 (A) االستثمار 10000 3000 13000
 (B) االستثمار 3000 10000 13000

 .48، صمرجع سابق اسعد حميد العلي، المصدر:

 من وجهة النظر التقليدية فإن كال االستثمارين لهما نفس المجموع الجبري واختيار احدهما لآلخر،
 1:أسباب( لعدة Bار االستثمار)يمن اخت أفضل(Aار االستثمار)يالمعاصرة فإن اختولكن من وجهة النظر 

                                                           

 .49، ص: مرجع سابقاسعد حميد العلي،  :1 
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 استثمار ذلك المبلغ ليدر دخال  إعادة بنك( دينار في السنة يتيح لل10000الحصول على ) نإ
ن العائد الجبري فإ ( دينار10000خالل سنة وبالتالي ستكون قيمتها في نهاية السنة اكبر من )

 االستثمارين ليس متساويا.لكال 
 األول( دينار من االستثمار 10000الحصول على ) نإ (A في السنة )ضمانا من  أكثر األولى

( في السنة الثانية، وهذا يطلق عليه مخاطرة Bني)( من االستثمار الثا10000الحصول على )
 .اآلجل

 (يتعرض االستثمارB )مما يقلل قيمتها الحقيقية فضال  األولىمخاطر التضخم خالل السنة  إلى
عن احتمال انخفاض قيمة النقود بسبب ظروف غير متوقعة مثل انخفاض قيمة العملة المحلية 

 بنكتحول دون حصول ال أية إحداث أووانخفاضها  الفائدة أسعارتقلب  أو األجنبيةالعمالت  أمام
  على كامل المبلغ في السنة الثانية.

خطورة من  أكثربعض االستثمارات  نأالمخاطرة التي ترافق التدفقات النقدية: من المعلوم  -2
فعند  ربما تحقيق خسائر. أوتنطوي على احتمال اكبر بعدم تحقيق العوائد المطلوبة  أنهاغيرها، بمعنى 

ة عالية من فقد يتم االستثمار في نشاطات مغامرة وعلى درج األرباحتحقيق هدف تعظيم  إلىالسعي 
مصادر لتمويل استثمارات البنك ذات المخاطرة مرتفعة، من حيث عدم  إلى اللجوءقد يتم  أوالمخاطرة 

 األمورهدف تعظيم ثروة المساهمين هذه  يأخذالمحددة، بينما  أوقاتهابردها في  الوفاءقدرة البنك على 
 .األرباحستثمار ومقسوم القرارات الخاصة بالتمويل واال أهمباالعتبار وخصوصا عند اتخاذ 

المدير المالي قد يزيد  أنالبنك في المدى البعيد ذلك  يضرقد  األرباحهدف تعظيم  إن -3
 أهمهاتقليص نفقات البحث والتطوير ومن  أوالجارية من خالل تقليص التدريب  األرباحبسهولة من 

والترويج، وقد ينتج عن  اإلعالنحتى تقليص نفقات  أو بنكبحوث التسويق والتعرف على حاجات زبائن ال
ولكن ذلك بال شك سيؤثر على قدرة البنك في البقاء والمنافسة  القصير، األمدفي  باألرباحذلك زيادة 

 الطويل. باألمدوالنمو 

لمسؤوليته االجتماعية  بنكهدف تعظيم ثروة المساهمين على خدمة المجتمع وتحمل ال يركز -4
 إلشباعته والمساهمة في حل مشاكله وتطوير الخدمات المصرفية اتجاه المجتمع الذي يعمل لخدم

 .األرباحفي تعظيم  األموراالحتياجات المختلفة والمتغيرة، وال نجد هذه 
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الحديث  اإلداري قبوال في الفكر  األكثرهدف تعظيم ثروة المساهمين هو الهدف  أصبحلذلك 
فضال عن ارتباطه بمصلحة المجتمع والذين يشكل المالكون جزء منه فضال عن ارتباطه بمصلحة بقية 

 1المجتمع عموما. أومثل المودعين والدائنين والمقترضين والعاملين بالبنك  األطراف

 .وظائف البنوك التجارية المطلب الثالث:
لى اليوم، فبدأت بالوظيفة النقدية، ثم االستثمارية، لقد تطورت وظائف البنوك التجارية منذ نشأتها إ

 2. وفي مايلي عرض لهذه الوظائف: البنوك الشاملة أخيراو )القرض(،  االئتمانيةثم 
: تتمثل في قبول الصيارفة ودائع التجار، وهي خيط غير متجانس من الوظيفة النقدية .1

ووزنها وتقييد قيمتها في دفاترهم لحساب أصحابهم  المسكوكات والعمالت، فكانوا يقومون بفرزها
من التجار مع االستعداد لرد هذه القيمة للمودع عند الطلب، كما أصبحت الودائع تستخدم كأداة 

جيبه أو على  للوفاء بااللتزامات، بدال من أن يحمل التجار كمية النقود الذهبية والفضية في
من البضاعة ورقة استالم  اشترى اع، يكتب للدائن الذي دابته، وتكون حينئذ عرضة للسرقة والضي

 ى إلى سهولة التداول.لمصرف الذي أودع فيه أمواله، وهذا ما أدأمواله من البنك، أو ا
لدى الصيارفة من أموال في شتى ميادين التجارة  تتمثل في استعمال ما :الوظيفة االستثمارية .2

نما تحول إلى االئتمان من التسليف االقتصاديةواألعمال  . ولم يقتصر األمر على ذلك، وا 
 أمام المودعين. واالهتزازواإلقراض للغير بفائدة ربوية دون أن يتعرض مركزهم المالي للخطر 

تتمثل هذه الوظيفة في القرض، وفتح اإلعتمادات، وخطابات الضمان، وهذا  :االئتمانيةالوظيفة  .3
المعاصر، ويسهم في إنجاح السياسات االقتصادية التي  االقتصاداألسلوب يؤدي دورا كبيرا في 

للتجار ليقترضوا منه عندما يرغبون بفائدة ربوية،  االعتمادتتبناها الدولة؛ إذ يقوم البنك بفتح 
فاالت بنكية يتحمل بمقتضاها عن التاجر الذي عجز عن سداده في مقابل فائدة ويصدر البنك ك

 .ربوبية
تعد هذه الوظيفة الرابعة أو الصنف الرابع من أصناف البنوك، والشك أن  :وظيفة البنوك الشاملة .4

من بين أهم القطاعات التي تأثر بالتطور االقتصادي، هو: القطاع المصرفي والنقدي، فمن 
 اقتصاديان نشأتها ارتبطت بما تشهده االقتصاديات من تحول عبر مراحل تطورها المعروف أ
العضوي يجسده كذلك ليس فقط نشأة المؤسسات المالية  ، وهذا التكامل والتالحمواجتماعيا

نما اكتسابها لوظائفها المختلفة.  والبنوك، وا 
                                                           

 .50، ص: مرجع سابق: اسعد حميد العلي، 1 
، 2012األردن،  -دار النفائس، عمان التمويل ووظائفه في البنوك اإلسالمية والتجارية دراسة مقارنة،: قتيبة عبد الرحمن العاني، 2

  .28ص: 
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 تحقيق الوظائف التالية:إضافة إلى الوظائف السابقة، يمكن للبنوك التجارية أن تعمل على 

يقوم البنك بشراء أو بيع األوراق المالية تنفيذا ألوامر عمالئه بعد أن يتأكد من  :وظيفة التفويض .1
سالمة األمر وصحة التوقيعات ووجود أرصدة دائنة في حساباتهم تسمح بتنفيذ تلك األوامر، فيبدأ 

نجازبالبورصة الموقوف على يسر األسعار  االتصال عمليات الشراء أو البيع إذا كان السعر  وا 
 1بالنحو المرغوب به بالنسبة للعميل عن طريق السماسرة أو ممثل خاص للبنك.

تأمين الزبائن أصبحت وظيفة أساسية تقع على عاتق البنوك، إذ أنه بواسطتها  :وظيفة التأمين .2
ي تحقيق حاالت لعدم تضمن البنوك المزيد من الموارد وكذلك من الزبائن. ويذكر أنه حتى ف

، ووظيفة التأمين التي يقوم بها البنك قد وتأمينهم زبائنهمالتسديد فإن البنك يستمر في طمأنة 
تصاحب وظيفة منح القروض إذ يشترط البنك على زبونه من أجل حصوله على القرض القيام 

 2بالتأمين على مشروعه.
في العصر الحديث، خاصة بعد تعدد  االستشارية: لقد عظم شأن المهمة استشاريةوظيفة  .3

طرف إطارات البنوك وكفاءات البنوك  نالعمليات المصرفية وتعقدها ونظرا للتجربة المكتسبة م
والقيام بالدراسات الالزمة لذلك و  االقتصادية، من وراء تمويل المشروعات وكفاءات موظفيها

من أجل  االقتصاديون يقصده األعوان  القيام بالعمليات المصرفية يوميا، برز دور البنك كمستشار
  3.االقتصاديةفي شتى الميادين  االستعانةطلب 

 

 

 

 

 
                                                           

  1: رشاد العصار، رياض الحلبي، النقود والبنوك، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص: 70 . 
عين  321، دراسة حالة البنك الوطني وكالة آليات تقويم األداء المالي في البنوك التجارية الجزائرية: فاطمة الزهراء شادي، 2

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية العلوم  البيضاء، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير،
 .13-12، ص:  2014-2013تخصص مالية، جامعة أم البواقي، 

  3: فاطمة الزهراء شادي، نفس المرجع، ص: 13 .
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العمليات المالية في البنوك التجاريةمحددات المبحث الثاني:   
نطاق العمليات المالية التي تزاولها البنوك التجارية من أجل  اتساعالتطور المصرفي إلى  اتجه

تحقيق مستويات متزايدة من الربحية وتحسين نوعية خدماتها سعيا نحو خلق مركز إستراتيجي متميز 
وتحقيق رضا وغاية العمالء مما يصاحبها مجموعة من المخاطر والتي يصعب على البنوك التجارية 

 .تفاديها

  في البنوك التجارية.العمليات المالية المطلب األول: 

 نتيجةك ظهر وما بظهورها ارتبط تقليدي ماهو بين التجارية البنوك بها تقوم التيالعمليات  تعددت
 البنوك التجارية. تزاولها التي العمليات نطاق واتساع البنكي العمل تطورل

 .مفهوم العمليات الماليةأوال: 

حسابات المشروع وطبيعتها وقد  أو الواقعة التي تؤثر على قيمة هي الحادثةالعمليات المالية، 
يكون تأثيرها على موجودات البنك وممتلكاته أو قد يكون على االلتزامات التي تكون للغير، والبد لكل 

   1أن تكون معززة بمستندات مؤيدة لصحة تلك العملية . عملية يقوم المحاسب بتحليلها

تتمثل فيما  التي تؤديها البنوك التجاريةالتقليدية والحديثة  المالية اتالعمليمختلف ويمكن تفصيل 
 2:يلي

 :التجارية للبنوك التقليديةالعمليات المالية  -1
 :يلي فيما وتتمثل

 التجارية البنوك تتلقى ،حيث الوظائف واهم أقدم من الوظيفة هذه تعتبر قبول الودائع: -أ
 وتشكل ، خصوبة األموال مصادر أكثر من تعتبر أنها إذ مختلفة، هيئات جهات من الودائع
 البنكية الوساطة عمليات من الكثير تتوقف وعليها البنك موارد من األكبر الجزء الودائع
نشاء القروض كمنح  التجارية البنوك في المعروفة البنكية الودائع من أشكال توجد .النقود وا 
 :يلي فيما تتمثل عام بوجه

                                                           

  1: عليان الشريف، رياض فائق شقير وآخرون، مبادئ المحاسبة المالية، الجزء األول، دار الميسرة، عمان ، 2010، ص: 45 .
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العلوم البنوك التجارية وتحديات التجارة االلكترونية، : العاني إيمان، 2

   .5، ص: 2007-2006االقتصادية وعلوم التسيير، تخصص بنوك وتأمينات،جامعة متنوري، قسنطينة ،
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 البنك، من حاليا التزاما تتطلب ودائع في الجارية الودائع تتمثل (:الطلب تحت) الجارية الودائع 
 .منها السحب لمواجهة لحظة أي في استعداد على يكون  أن على

 مقابل في سنة وأ كشهر محددة زمنية لفترة البنك لدى مودعة مالية مبالغ في تتمثل: ألجل ودائع 
 .استحقاقها التاريخ قبل سحبها يجوز وال البنك، قبل من عليها فائدة دفع

 على الحساب فتح عند والبنك المودع بين االتفاق فيه يتم الودائع من النوع هذا :بإخطار ودائع 
 التاريخ قبل السحب بنية البنك إخطار بعد إال المدة انتهاء فور سحبها يجوز وال لديه بقائها مدة

 1.معينة بمدة لسحبها المحدد
 والزبون يودع بموجبه الزبون مبلغ من النقود لدى  بنكبين ال اتفاقوتتمثل في  ر:التوفي ودائع

على فائدة على أن يكون للزبون الحق في السحب من الوديعة في أي المصرف مقابل حصوله 
 2وقت يشاء دون إخطار سابق منه.

 مبدئي بمراعاة متنوعة استثمارات شكل في موارده توظيف على البنك يعمل تقديم القروض:  -ب
 نوعين: إلى الممنوحة القروض وتنقسم والربحية، السيولة

 المالية، ، األوراقالمنقوالت الزراعية، المحاصيل بضمانات قروض أي: مختلفة بضمانات قروض 
 .وغيرها عقارات

 لألشخاص االئتمانية السمعة على ويستند شخصيا الضمان يكون  حيث: ضمانات بدون  قروض. 

 .الحديثةالعمليات المالية  -2

 القيام إلى التقليدية للخدمات ديتهاتأ مجرد من المصرفي العمل إلى البنوك نظرة تغيرت لقد
 التجديد من طابعا تكتسي الوظائف هذه ، المتنوعة أهدافها مع تتالءم وبتوجهات حديثة بوظائف

 أرباح على حصولها إلى إضافة ونموها بقائها فيها تيال عديدة مجاالت اقتحامها عن الناشئ واالستحداث
 3:نذكر الوظائف هذه من

 تسوية عملية في رئيسي دور التجارية البنوك تلعب :الخارجية التجارة عمليات تمويل -أ
 المستندية اتاالعتماد فتح خالل من والمصدرين المستوردين بين الخارجية المدفوعات

 .العادية التحويالت أو

                                                           

(، جامعة بغداد، 11، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد) لمصرفية نموذج مقترحتحليل الودائع ا: عبد السالم لفتة سعيد، 1 
  .4ص: 

 .70، ص: 2000دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  النقود والبنوك، : رشاد العصار، رياض الحلبي،2 
 .6، ص: نفس المرجع: العاني إيمان،3 
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 عن عمالئها من إليها الواردة الشيكات تحصيل على البنوك تعمل الشيكات: تحصيل -ب
 الشيك يعتبر حيث. المقاصة غرفة خالل من التحويل أو الداخلي التحويل عملية طريق
 أو بالزيادة سواء التجارية البنوك لدى الجاري  الحساب أي الودائع، نقود لتحريك وسيلة

 .بالنقصان
 األجل قصيرة االئتمان أدوات هي التجارية األوراق :وخصمها التجارية األوراق تحصيل -ت

 بتحصيل التجاري  البنك ويقوم الخزينة، آذنات االذني، السند الكمبيالة، أهمها من
 إلى ديونهم يدفع كما المختلفة، مصادرها من التجارية األوراق من عمالئه مستحقات
 في التجارية األوراق حامل يقع أن يحدث وقد خارجه، أو البلد داخل سواء مستحقيها

 تعتبر عمولة مقابل خصمها قصد التجارية للبنوك اللجوء إلى يضطرهم مما سيولة، أزمة
 .إليها األخطار تحويل نتيجة التجارية البنوك عليه تتحصل الذي المقابل بمثابة

 لحسابها المالية األوراق وبيع شراء على التجارية البنوك تعمل :االستثمار محافظ إدارة -ث
 الخ....األسعار تطور خالل من والسندات األسهم متابعة وكذلك عمالئها، ولحساب

 تشترك البنوك أصبحت :الغير لحساب االقتصادية الجدوى  ودراسات االستثمارات تقديم -ج
 على ويتم مشاريعهم إنشاء في معها للمتعاملين المطلوبة المالية الدراسات إعداد في

 وقد ، وتواريخها السداد طريقة وكذا للتمويل األمثل الحجم تحديد الدراسات هذه أساس
 وطرق  أساليب شاهدتها التي رةتمالمس التطورات من الحداثة سمة الخدمة هذه اكتست
 عن البحث في أموال باستثمار البنوك وقيام للمشروع االقتصادية الجدوى  دراسة

 .ذلك في الحديثة األساليب
 آجال مأ عاجال األجنبية العمالت وبيع شراء عمليات تتم :األجنبيةالتعامل بالعمالت  -ح

 في به العمل الساري  التنظيم حسب أو المركزي  البنك قبل من المحددة باألسعار وذلك
 البنوك تقوم إذ ، بسيطة مبالغ العملة تحويل عملية تخص وقد الصرف، سوق  مجال
 .الخ.....والعالج كالدراسة معينة وإلغراض محدود بحجم مبالغ بتحويل

 البنوك تقدمها التي الحديثة البنكية الخدمات أشهر من :االئتمانية البطاقات إصدار -خ
 مصادر بين الجمع منها للمستفيدين الخدمة هذه تقديم ويتيح المتقدمة الدول في الخاصة

 أو ومنح أخر إلى شخص من المالية المستحقات تحويل بمعنى النقدية المدفوعات
 من نوعا يوفر االئتمان بطاقات أشكال من شكل كل أن العلم مع ائتمان على الحصول

 .االئتمان أنواع
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 1كما تقدم البنوك التجارية خدمات أخرى متنوعة تتمثل فيما يلي:

وهي عبارة عن عقد بين البنك وعميله، يتعهد فيه البنك  فتح الحسابات الجارية المدينة: -أ
بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل مدة معينة، على أن تحسين فائدة معينة على 
المبلغ المسحوب بحيث يتناسب مبلغ الفائدة مع حركة الحساب زيادة أو نقصانا، ويقوم 

دفع فائدة علة كل مبلغ كامال، كما ي العميل بدفع عمولة على السقف)المبلغ المخصص(
 مسحوب.

لمستندي عبارة عن تعهد صادر من قبل البنك فاتح ااالعتماد  فتح االعتماد المستندية: -ب
)البنك المصدر(، يصدر االعتماد يتعهد فيه بدفع مبلغ معين إلى البنك مبلغ  االعتماد

بناءا على طلب المستورد مقابل مستندات ووثائق مطابقة لنصوص تسهيل عمليات 
االستيراد والتصدير. وتحصيل حقوق العمالء لدى الغير) الشيكات، الكمبياالت، 

 المترتبة على العمالء تجاه الغير. االلتزاماتالسندات األذنية( ودفع مبالغ 
صدار بيع وشراء األوراق الم -ت المالية  األوراقالية وحفظها برسم األمانة لصالح العمالء وا 

 نيابة عن العمالء إضافة إلى تسويق األوراق المصدرة.
تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية مثل التحويل البريدي والبرقي اإللكتروني لألموال  -ث

 باستخدامرق) وتعني أن يقوم البنك التجاري بتوفير نظام لتحويل األموال سواء بالب
 بعضها التلكس أو التلبرنتر( أو الحسابات االلكترونية عن طريق وصل أجهزة الحاسوب

البعض بالبنوك المشتركة بالنظام، إذا كان التحويل البريدي أقدم أساليب التحويل بين 
 احتالالبنوك أو بين فروع البنوك وبعضها البعض فإن التحويل البرقي واإللكتروني ق 

النظامان ويلحق بهذه  هذانيرة في الوقت الحاضر، نظرا للسرعة التي يحققها مكانة كب
 إجراءالسرية الخاصة من  األرقامالخدمة " خدمة البنك الهاتفي " التي تمكن وباستخدام 

 التحويالت المالية في كل وقت.
البنوك  ابتكرتخدمة الصراف اآللي فبدال من موظفين الشبابيك، أو نظام الصرافين،  -ج

آالت مصرفية أوتوماتيكية لتخفيف الضغط على الشبابيك، أو رغبة منها في التجارية 
 ساعة. 24تقديم خدماتها المصرفية على مدار 

 
 

                                                           
-213ص:  ، ألردن -دار مكتبة الكندي للنشر والتوزيع، عمان اقتصاديات النقود والبنوك المبادئ واألساسيات، : حسين بن هاني،1

215 .  
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 .في البنوك التجارية ةالماليالمصاحبة للعمليات المطلب الثاني:المخاطر 
تصاحب العمليات المالية التي تقوم بها البنوك التجارية، إمكانية وقوعها في العديد من المشكالت 

 بما يسمى بالمخاطر المالية. األخيرةالمالية، تعرف هذه 

  .المخاطر المالية تعريف -1

 :أنهاالمخاطر المالية بتعرف 
تقلب العوائد وعدم استقرارها، أو التقلبات في القيمة السوقية للمصرف لذلك  إلىمخاطر تشير " 

يمكن القول بأنها تشير إلى عدم التأكد بشأن التدفقات النقدية المستقبلية حيث أن كل مؤسسة أو مصرف 
أي أن تفضل التدفقات النقدية المؤكدة على التدفقات النقدية الغير مؤكدة أي ينبغي معرفة فهم المخاطر 

 1المخاطر ضمن اإلطار الموافق عليه من قبل مجلس إدارة المصرف:

 .العائد المتوقع يتناسب مع درجة الخطر 
 تخصيص رأس المال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر." 

التقلب في العوائد المستقبلية للقرارات المالية، وفي أغلب األدبيات تستخدم المخاطرة مرادف  "
يتعلقان بالفرص االستثمارية التي ال تكون عوائدها معروفة مسبقا، كما تستخدم للداللة  وكالهما للتأكد

 2العائد المستقبلي للموجودات" تأكد الذي يخص على مقدار الال
:" عبارة عن المخاطر المتعلقة بإمكانية تأثر األرباح أنهاتعرف المخاطر المالية على كما 

ويمكن أن يستخدم هذا المصطلح مع قروض بالمتغيرات الغير المتوقعة في الظروف أو األحوال المالية، 
أن تكون األرباح في البنك غير  باحتماليةوالرافعة المالية، كما أنه يشير إلى المخاطرة المتعلقة المؤسسة 

 3بمدفوعات الفائدة وغيرها من االلتزامات".كافية للوفاء 
 المحيط تغيرات حسب على البنكية للمؤسسة المالية الموارد في التغييرها: "أن علىأيضا  عرفوت

 4 :هي مصادر ثالثة من ينتج أن يمكن البنكي الخطر أن نجد وبالتالي "المالي

 القروض منح طرق  وفي الزبائن في التنويع نقص. 
                                                           

  1 : صادق راشد الشمري، إدارة المصارف)الواقع والتطبيقات المصرفية(، دار الصفا، عمان-األردن ،2009 ، ص:189.
، 2011األردن، -اليازوري، عمان حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطرة،: حاكم محسن الربيعي، محمد عبد الحسين راضي، 2

 . 161:ص
  3: برايال كويل، تحديد مخاطر االئتمان، الناشر سي أي بي ببلشينغ، القاهرة، طبعة01، 2006 ،ص: 123.

المحور الخامس:األسواق  الدول النامية،، إشكالية تدويل الخطر المالي ومخلفاتها على األسواق المالية في : لحول عبد القادر 4
المالية من مصدر للتمويل إلى مصدر لألزمة، الملتقى الدولي الثاني حول متطلبات التنمية في أعقاب إفرازات األزمة العالمية، جامعة 

  .12: ، ص2010أفريل  29-28بشار، يومي 



 مكانة الوظيفة املالية في البنوك التجارية     :                                                    األول الفصل 

 

 

17 

 

 للبنك المالي الهيكل واختالل السيولة نقص. 
 المحيطة المخاطرة درجة كانت مهما أنه هو لذلك األساسي والمبرر للمخاطرة المقترض تعرض 

 .أكبر منها المتوقع كان العائد كلما كبيرة القروض بمنح

عدم الدفع أو تأخيره بسبب الظروف المالية، وخصوصا نقص  احتماليةوتعرف كذلك على أنها:" 
 1السيولة لدى البنك أو الزبون"

 وفيما يلي مخطط يبين تصنيف أصول البنك حسب المخاطر:
 .(: تصنيف أصول البنك حسب المخاطر1-1)رقم  شكل

 
 .254: ص، 2012، دار الميسرة، عمان األردن،إدارة البنوك المعاصرة ،دريد كامل آل شبيب المصدر:

 .المخاطر المالية أنواع -2

ترتبط المخاطر المالية بإدارة الميزانية المالية للبنك، أي إدارة موجودات ومطلوبات المصرف 
 :وتتضمن أنواع مختلفة من المخاطر التي يمكن إنجازها في اآلتي

تشكل المخاطر االئتمانية أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك على الدوام،  المخاطر االئتمانية: -أ
المخاطر المصرفية األخرى وخصوصا من عقد السبعينات، وتنشأ  استحواذعلى الرغم من 

 من القيام بالوفاء أو عدم رغبة المقترض أو الطرف اآلخر احتمالالمخاطر االئتمانية من 
أو بجزء من الفوائد المستحقة أو أصل القرض أو كليهما، في األوقات  المالية ممثلة بكل بالتزاماته

                                                           

  .247، ص2010األردن،  -دار الميسرة، عمان إدارة االئتمان ،منظور شمولي، عدنان تايه النعيمي، :1 

تصنيف اصول البنك 
حسب المخاطر

اصول خالية من 
المخاطر
النقد في الصندوق 

والذهب
الديون الحكومية والبنك 

المركزي 
الدين المضمون بتامين 

نقدي بالكامل
اوراق مالية صادرة عن 
الحكومات المركزية في 

OECDدول 

اصول درجة 20%
مخاطرها

المطلوبات من البنوك 
الدولية

المطلوبات من بنوك 
وشركات مالية

المطلوب من بنوك دول 
(OECD(

اصول درجة %
50مخاطرها 

التسهيالت 

الكفاءات

اصول درجة %
100مخاطرها 

البنود خارج الميزانية

البنود داخل الميزانية
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، األمر الذي ينعكس في تقلب قيمة بنكوالعقود المبرمة مع ال االتفاقياتالمحددة للتسديد وفق 
المحفظة المالية ممثلة بكل أو جزء من الفوائد المستحقة أو أصل القرض أو كليهما، في األوقات 

الذي ينعكس في تقلب  والعقود المبرمة مع البنك، األمر االتفاقياتالمحددة للتسديد على وفق 
التجاري، وال تقتصر إجمالي  بنكبال االقتصاديةالخسائر  إلحاققيمة محفظة القروض ومن ثم 
نما تمتد لتشمل تكاليف  على الخسائر المحاسبية االئتمانالخسائر الناتجة عن مخاطر  المباشرة وا 

 االئتمانيةالمتعثر. والمخاطر  باالئتمانالفرصة البديلة وتكاليف المعامالت، والمصاريف المتعلقة 
ر، فمثل هذا التراجع ال يعني التخلف عن السداد هي مخاطر تراجع المركز االئتماني للطرف اآلخ

نما يعني  رأس المال بتقييم الموقف أو  أسواقعن السداد يزداد، وتقوم  التخلف احتمال إذاوا 
للمنشآت المقترضة من خالل أسعار الفائدة األعلى على إصدارات الدين لهذه  االئتمانيالمركز 

ع تقدير وكاالت التقييم وهو عبارة عن تقييم لجودة تراج ضوءفي  أسهمهاالمنشآت أو تراجع قيمة 
  1إصدارات الدين الخاصة بها.

واألكثر وضوحا التي تتعرض لها معظم  االئتمانوتعتبر القروض من أكبر مصادر مخاطر 
والموجودة في  بنكالناجمة عن جميع أنشطة ال االئتمان، ومع ذلك فهناك مصادر أخرى لمخاطر بنوكال

وسجل محفظة األوراق المالية بغرض التداول أو اإلنجاز  ،االستثمارسجل محفظة األوراق المالية بغرض 
بصورة متزايدة ناجمة عن العديد من األدوات  االئتمانلمخاطر  بنوكداخل وخارج الميزانية وتتعرض ال

وخيارات بادالت والسندات واألسهم، ات والم، والمستقبليالمالية األخرى غير القروض مثل كمبياالت القبول
 2.والضمانات وتسوية المعامالت االلتزاماتالبيع والشراء وتمديد 

يظهر هذا النوع من المخاطر عندما تكون هناك رغبة مشتركة لمعظم المودعين  مخاطر السيولة: -ب
 إدارة البنك إلى بيع يضطرإلدارة البنك مما  مفاجئلسحب ودائعهم من البنك التجاري وبشكل 

( بعض من موجودات البنك التي كانت تدر عليه دخال خالل فترة قصيرة وبأسعار تسييل)
منخفضة، كما تظهر هذه المخاطرة عندما يمارس عدد كبير من المقترضين حقوقهم في سحب 

ق عليها اإلقراض بسحب مبالغ بحدود معينة يطل التفاقيةالتجاري وفقا  بنكاألموال التي وافق ال
من  باالستفادة، وقد يصادف أن يكون هناك عدد كبير من المقترضين يرغبون  االئتمانخط 

. وبما أن مشكلة بنكقصيرة مما يؤثر سلبا على سيولة ال زمنيةسحب هذه األموال خالل مدة 
المركزية قد يكون  بنوك، فإن الالسيولة المصرفية قد تكون عامة وتشمل القطاع المصرفي ككل

لها دور أساسي للتقليل من هذه المشكلة، فمن المعروف أن السحوبات واإليداعات اليومية لدى 
                                                           

  .170، ص: مرجع سابق: حاكم محسن الربيعي، 1
  2: حاكم محسن الربيعي، نفس المرجع، ص: 170. 
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التجارية يمكن التنبؤ بها على درجة عالية من الدقة، ورغم ذلك قد يواجه القطاع المصرفي  بنوكال
ويرمز لها اختصرا  2000وظهور ما يسمى بمشكلة  1999سيولة كما حدث في نهاية عام  أزمة
(y2k،)  فقد كانت هناك مخاوف من توقف أجهزة الحاسوب في المصارف عن العمل في أول

بسبب مشاكل في برمجة  2000ثانية من أول دقيقة في أول ساعة من ساعات أول يوم من عام 
 1التاريخ والسنة ألجهزة الحاسوب المستخدمة بالمصارف التجارية عموما.

قيام المودعين بسحب ودائعهم من البنوك التجارية ويؤثر بالتالي على مستوى وكان هناك قلق من 
بطبع قام و  1999السيولة فيها، ولذلك قام البنك المركزي األمريكي بتقديم خطة وقائية في سبتمبر عام 

ة التجارية في حالة حدوث تلك األزمة بالسيول بنوكمليون دوالر بحيث تكون جاهزة لتوزيعها على ال 700
  2المتوقع في مستوى إيداعات الزبائن في البنوك التجارية. االنخفاضومواجهة حالة 

ومن العوامل التي تزيد من حدة مشكلة السيولة في حالة ظهور بوادر لها، أن تكلفة الحصول 
 انخفاضعلى األموال سواء في شكل ودائع أو على شكل أموال مقترضة سوف ترتفع وسيقود ذلك إلى 

إلى بيع بعض موجوداتها بسعر أدنى من قيمتها هامش الفائدة الصافي، ما قد يضطر بالبنوك التجارية 
التجاري قلة عدد  بنكوتتعقد المشكلة عندما يواجه ال الحقيقية، وهذا قد يتفاقم ويعقد من مشكلة السيولة،

لبيع القليل مما يضطر البنك الراغبين في شراء تلك الموجودات، أو أن الوقت المطلوب لعقد مفاوضات ا
إلى التنازل عن األرباح التي كان يتوقعها من بيع نفس الموجودات، وقد تؤدي أزمة السيولة في البنك 

، فإذا لم تستطع إدارة بنكالتجاري إلى لجوئه لإلقراض بأسعار فائدة مرتفعة أو شروط سداد غير مناسبة لل
قد تتطور إلى أزمة تهدد بقاء البنك عموما وتعرض إلى المصرف مواجهة هذه المشكلة بحرفية عالية 

ثقة المودعين والزبائن به فضال عن تعرضه إلى حالة إجراءات عقابية  اهتزازحالة إفالس أو على األقل 
عدة ساعات في  استمرجز في السيولة عأو تعرضه إلى تحقيق من قبل البنك المركزي حتى ولو كان ال

 1.أحد األيام
إن تقلبات أسعار الفائدة السوقية يمكن أن تؤثر على جانب العوائد التي  الفائدة: مخاطر أسعار -ت

من جهة أخرى،  بنكمن جهة وعلى جانب التكاليف التي يتحملها ويدفعها ال بنكيحصل عليها ال
فعلى سبيل المثال عندما ترتفع أسعار الفائدة السوقية، فإن ذلك قد يؤثر على تخفيض هامش 
الفائدة الصافي وخصوصا عندما يكون تركيب فقرات الميزانية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات 

ات في حالة تكاليف على األموال المقترضة أكثر من اإليراد بنكمرتبة بطريقة يتحمل فيها ال

                                                           
  .352، ص: 2012عمان،  -والتوزيع، األردن الذاكرة للنشر إدارة المصارف التجارية، مدخل إدارة المخاطر، أحمد حميد العلي، : 1

  2: أحمد حميد العلي، نفس المرجع، ص: 353 .

  .354 :ص مرجع سابق، :أسعد حميد العلي،3 
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وأن تأثير التقلب في أسعار الفائدة  أسعار الفائدة وتحديدا على القروض الممنوحة للزبائن، ارتفاع
 1التجاري يطلق عليها مخاطرة أسعار الفائدة. بنكالسوقية على هامش الفائدة الصافي لدى ال

من المخاطر وهو التجارية لهذا النوع  بنوكومن أهم المقاييس المستخدمة لقياس مدى تعرض ال
نسبة فجوة الميزانية وتحسب بقسمة الموجودات الحساسة ألسعار الفائدة على المطلوبات الحساسة لتقلبات 

والتي  موجوداتمن توظيف  بنكأسعار الفائدة سوف يؤثر على تخفيض اإليرادات التي يحصل عليها ال
التجاري  بنكنب المطلوبات بميزانية الالحساسة ألسعار الفائدة تسبب وجود فقرات في جا ومجوداتهمنها 

في التكاليف ال  االنخفاضتكاليف أقل بعد انخفاض أسعار الفائدة ولكن ذلك  بنكسوف يدفع عنها ال
يوازي اإليرادات التي فقدتها في جانب الموجودات، ومن هنا يظهر هذا النوع من المخاطر المتعلقة بتقلب 

 2أسعار الفائدة السوقية.

هي مخاطرة عدم القدرة على تغطية الخسائر  :بااللتزاماتمخاطر القدرة على الدفع أو الوفاء  -ث
المتولدة من كافة أنواع المخاطر من خالل رأس المال المتاح، ولذلك فإن مخاطرة القدرة على 

 االئتمانيةهي مخاطرة عجز البنك عن السداد، وهي مطابقة أيضا للمخاطر  بااللتزاماتالوفاء 
 3لمتكبدة بواسطة األطراف المقابلة للبنك.ا

إن عدم القدرة على الدفع هي النتيجة النهائية لرأس المال المتاح وكل المخاطر التي يتحملها، 
المنظمة فالقضية  على الدفع جوهرية بالنسبة للجهات ، سعر الفائدة، السيولة، وأن مخاطر القدرةاالئتمان

األساسية المتصلة بكفاية رأس المال يتبع و يؤسس التوجهات الرئيسية إلدارة المخاطر، وهذه يمكن 
 4 تلخيصها في المبادئ التالية:

 كل المخاطر تولد خسائر محتملة؛ 
 الحماية النهائية من هذه الخسائر تتمثل في رأس المال؛ 
  قادرا على إستعاب الخسائر  لجعلهيجب ضبط وتسوية رأس المال بما يتفق مع المستوى المطلوب

 المحتملة المولدة بواسطة كل المخاطر.

 5ويتطلب تنفيذ هذا المبدأ:

 أن يتم إجراء قياس كمي لكل المخاطر من حيث الخسائر المحتملة؛ 
                                                           

  1: أسعد حميد العلي، مرجع سابق، ص: 355.
  2:أسعد حميد العلي، مرجع سابق، ص:356 .
  3: أسعد حميد العلي، مرجع سابق، ص: 356

  .82-81. ص 2009عمان،  -دار الراية، األردن إدارة المخاطر )المحافظ االستثمارية(،:مهند حنا نقوال، 4 
  5: مهند حنا نقوال، نفس المرجع، ص: 82
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  ولدة من المخاطر المحتملة؛اإلجمالية المحتملة المت للخسائر مقياس اشتقاقأن يتم 

إدارة المخاطر هو تنفيذ هذه المبادئ وتحديد المقاييس الكمية  التحدي الرئيسي الذي يواجهإن 
بالنظر لقيود رأس  لالستمرارالمطلوبة للحصول على رأس مال كافي ومستويات مخاطرة تكون قابلة 

 المال.

تغيرات أسعار العمالت على مجموع قيم يفسر هذا الخطر باحتمال تأثير  خطر معدل الصرف: -ج
األصول المالية لدى البنك، إذن فخطر الصرف هو الخسائر الناتجة عن التغير في قيمة الحقوق 

 1أو الديون المسجلة بالعملة الصعبة في حسابات البنك.
وهو الخطر المرتبط بتقلب أو تدهور قيمة أرصدة البنوك من العمالت األجنبية من جهة وكذا 
تقلب قيمة العمالت التي تم بواسطتها تقديم القروض، فتنتج مخاطرة العملة من التغيرات في أسعار 

جة صرف عملة البنك المحلية وعمالت أخرى، وتنشأ من سوء تطابق وربما يتعرض البنك لخسائر نتي
 –لحركات أسعار الصرف المعاكسة في فترة يكون له فيها مركز مفتوح داخل أو خارج الميزانية العمومية 

 2بعملة أجنبية واحدة. -فوري أم آجل

السعر هو خطر على األرباح أو رأس المال ناشئ عن التغيرات في قيمة  خطرمخاطر األسعار:  -ح
ا الخطر من القرارات المتخذة من التعامالت السوقية األدوات المالية والمحافظ المتداولة، ينبع هذ

وقد تتعرض البنوك لهذا النوع من المخاطر حول األسهم وسعر الفائدة وسعر الصرف األجنبي 
وريق، مما تنتيجة توسيع أنشطتها في نطاق المبيعات والودائع والقروض أو السمسرة وعمليات ال

دارة مخاطر األسعار المتداولة. لرصد مناسبةيستوجب الحفاظ على نظم إدارة   3وقياس وا 
 
 

 
 
 

                                                           
  .13: ، صمرجع سابقلحول عبد القادر،  :1
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  إدارة المخاطر البنكية، دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية اإلسالمية،خضراوي نعيمة،  :2

نقود وتمويل، قسم العلوم  وبنك البركة الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، فرع
 .9: ص، 2009-2008 االقتصادية جامعة بسكرة،

: ، ص2014، القاهرة، 1، دار الكتاب الحديث، طأعمال الصيرفة اإللكترونية واألدوات والمخاطر : أحمد بوراس، السعيد بريكة،3
273.  
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 .أهم مؤشرات قياس المخاطر المالية المطلب الثالث:
التوصل إلى نموذج لقياس العائد  1991في  George H.Hempl et Donaldحاولت دراسة 

 والمخاطرة في البنوك، لخص في الجدول التالي:
دارة المخاطر المالية 2-1)رقم  جدول  .في البنوك(: قياس وا 

 االئتمانأساليب إدارة  المقاييس المتقدمة المقاييس التقليدية المخاطر المالية

 االئتمانمخاطر 

متوسط 
 القروض/األصول

 القروض الغير مسددة
 إجمالي الخسائر

 إجماليةخسائر القروض/
 الخسائر
خسائر احتياطي 

 القروض/القروض

 درجة تركيز القروض
 اإلقراض المرتفعةمعدالت 

القروض الغير / االحتياطات
 مسددة

 االئتمانتحليل 
 توثيق االئتمان
 رقابة االئتمان

 تقييم خاص للمخاطر
 االئتمانية

 القروض/الودائع مخاطر السيولة
 األصول السائلة/الودائع

األموال المشتراة تكاليف 
 اإلقراض

 األصول السائلة
 اإلقراض/الودائع

 خطة السيولة
 خطة سيولة الطوارئ 

 التكلف أو التغيير نموذج
 تطوير مصادر التمويل

األصول الحساسة لسعر  مخاطر سعر الفائدة
 الفائدة/الخصوم

 سلسلة الفجوات
 تحليل التدفق

 الفجوات المتحركة
 إدارة الفجوة المتحركة

 تحليل التدفق

 مخاطر الرافعة
 حق الملكية/الودائع
 حق الملكية/األصول

 إجمالي الديون/األصول

الخطرة المعدلة/حق األصول 
 الملكية

النمو في األصول بالمقارنة 
 بانمو في حق الملكية

 تخطيط رأس المال
 سياسة لتوزيع األرباح
 مالئمة رأس المال

، 1،ط وتقييم أدائها من حيث العائد والمخاطرة االقتصاددور البنوك األجنبية في تمويل  هشام حريز وآخرون،: المصدر
 . 75-74، ص ص2014مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 
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 اإلدارة المالية في البنوك التجارية المبحث الثالث:
 على تستحوذ أخذت التي المهمة الموضوعات من المصرفية المخاطر إدارة موضوع يعد
 أعقاب في السيما والعالمي المحلي المستوى  على اهتماماتهم وتشغل والمصرفين الباحثين اهتمامات
 .                2008 عام العالمية المالية األزمة وأخيرا العالم دول من حصلت التي والمصرفية المالية األزمات

 المخاطر تزايد هو األزمات هذه أسباب أهم من أن تبين األزمات هذه وتحليل دراسة خالل من
 أخر جانب من إدارتها وضعف ،جانب من المالية والمؤسسات المصارف تواجهها التي والمصرفية المالية
 هذا المبحث. خالل يتم التطرق إليهس ما اوهذ

 .إدارة المخاطر المالية :األولالمطلب 
 دارة المخاطر المالية التي تتعرض لها البنوك من خالل الجوانب التالية.إيمكن تحديد ماهية 

 .المالية المخاطر إدارة مفهوم -1

 كاآلتي:باعتبار إدارة المخاطر علما جديدا نسبيا، فقد تم تعريف إدارة المخاطر بطرق متنوعة 

 لمراقبة مطلوبة أفعال أي تتخذ ثم ومن مخاطرها المنظمات بواسطتها تحدد التي العمليات" 
 1"المخاطر لهذه والتعرض الحقيقية المخاطر عن االنحرافات

للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر هي عبارة عن منهج أو مدخل علمي " 
العارضة المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسارة أو األثر المالي 

 2للخسائر التي تقع إلى الحد األدنى".

 عن المخاطر" هي كافة اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة للحد من اآلثار السلبية الناتجة وكذلك  
للمحافظة عليها في أدنى حد ممكن، وهي تلك العملية التي تقوم بها اإلدارة من خالل تعريف المخاطر 

 3يلي: وتحديدها وقياسها ومراقبتها والرقابة عليها وذلك بهدف ضمان ما

 فهم المخاطر 
 أن المخاطر ضمن اإلطار الموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة؛ 
  المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع األهداف اإلستراتيجية للبنك؛أن عملية القرارات 

                                                           
للنشر  اليازوري دار  ،التجارية استراتيجيات إدارة المخاطر المصرفية و أثرها على األداء المالي للمصارف: صادق راشد الشمري، 1

  .45 :ص ،2013، عمان،والتوزيع

  2: طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر،أفراد االئتمان واالستثمار والمشتقات وأسعار الصرف، اإلسكندرية، 2007، ص: 51. 

  3: مهند حنا نقوال عيسى، مرجع سابق، ص: 118-117.
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 أن العائد المتوقع يتناسب مع درجة المخاطرة؛ 
 أن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم؛ 
 .أن حوافز األداء المطبقة في البنك منسجمة مع مستوى المخاطر 

لمصارف من أجل وضع حدود لآلثار السلبية " هي كافة اإلجراءات التي تقوم بها إدارات ا
 1الناجمة عن تلك المخاطر وتقييمها ومراقبتها بهدف التقليل والتخفيف من آثارها السلبية على المصارف".

 وتصميم المحتملة الخسائر بتحديد المخاطر مع للتعامل علمي مدخل هي المخاطر إدارة" 
 2".تحدث إن يمكن التي للخسائر المالي التأثير أو الخسارة حصول من  تقلل التي اإلجراءات وتطبيق

 حياة دورة خالل من االنحرافات إلى االستجابة وتطوير وتحليل بتعريف تقوم التي اإلدارة هي "
 األعمال إدارة في للمساعدة األداء مؤشرات باستخدام ومعالجتها، االنحرافات هذه تقليل بهدف البنك

 البنك أنشطة حسب المخاطر ومراقبة المقاييس تحدد أن منها األمر ويتطلب المالية، والمخاطر الرئيسية
 3."المخاطر إدارة وفرضيات ومنهجيات نماذج تقييم ضرورة مع

 التعرض حاالت مختلف تعيين "من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة المخاطر هي:
دارتها ومتابعتها وقياسها للمخاطر  ".وا 
  .المخاطر إدارةأهداف  -2

 4:يلي ما إلى المخاطر إدارة أهداف تتمثل

 والدائنين المودعين المستثمرين، مصالح لحماية الموجودة األصول على المحافظة. 
 المالية باألوراق ترتبط التي واألعمال األنشطة المخاطر في على والسيطرة الرقابة أحكام 

 .االستثمار أدوات من وغيرها االئتمانية والتسهيالت
 مستوياتها جميع وعلى المخاطر أنواع من نوع لكل النوعي العالج تحديد. 
 الرقابة خالل من وتأمينها ممكن حد أدنى إلى وتقليلها الخسائر من الحد على العمل 

 .خارجية جهات إلى تحويلها خالل من أو الفورية

                                                           

  1: صادق راشد ألشمري، استراتيجيات إدارة المخاطر المصرفية و أثرها على األداء المالي للمصارف،  مرجع سابق، ص190.
  2: صادق راشد الشمري ، إدارة المصارف)الواقع والتطبيقات المصرفية(، مرجع سابق، ص:46.

  3: دريد كامل آل شبيب، إدارة البنوك  المعاصرة، دار الميسرة، عمان- األردن،2012 ، ص:232
  4: شعبان فرح، مرجع سابق، ص: 79.
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 مع ،الخسائر المحتملة تقليل أو منع بغرض وذلك بعدها أو الخسائر قبل الدراسات إعداد 
 أو حدوثها، دفع إلى تعود التي األدوات واستخدام عليها السيطرة مخاطر يتعين أية تحديد
 .المخاطر هذه مثل تكرار

 أي رغم األرباح توليد على الدائمة قدرتها حماية خالل من وذلك االستثمارات حماية 
 .عارضة خسائر

 بعضيهما مع مربوطتين عمليتين هما العمل الستمرارية والتخطيط المخاطر إدارة أن 
 لعملية المدخالن من الكثير توفر المخاطر إدارة عملية إن حيث فصلهما، يجوز وال البعض
 .العمل الستمرارية التخطيط

 االستثمار لها يتعرض التي المخاطر حجم بشان دورية تقارير بوضع المخاطر إدارة تقوم. 

 المخاطر جميع عن البحث عملية تحت تندرج المخاطر إدارة أهداف كل أن القول يمكن ومنه
 للتخفيف ومناسبة فاعلة جديدة طرق  إيجاد على والعمل عليها، السيطرة وطرق  أثارها وتحديد ودراستها

 .ومعالجتها وحلها منها
 .لحد من المخاطر الماليةلاألساليب الوقائية  -3

شأنها أن تجد من األخطار المرتبطة  لعل من مهام الصيرفي العمل على إيجاد وسائل من
تعلق منها بعمليات اإلقراض فحذر الصيرفي وحرصه الدائم على الحفاظ على الرشادة  خاصة ما بنشاطه

 يقدر أنها يمكن أن تقع له. األخطار التيالمالية للمؤسسة المصرفية تلزمه عل مواجهة 

ليها وتقليل آثارها السلبية المتوقعة وبعض األساليب والوسائل لمواجهة المخاطر بغرض التغلب ع
  1معينة، ويمكن تناول ذلك كما يلي: ائتمانيةبشأن منح تسهيالت  االئتمانيعلى نتائج القرار 

  توزيع الخطر أو نقله إلى أطراف أخرى وذلك باقتسام المخاطر مع الغير، خاصة في
 لالشتراكالتسهيالت كبيرة الحجم أو ذات المخاطر المرتفعة، حيث تم دعوة أكثر من بنك 

 في منح هذه التسهيالت.
  ومتابعة  االئتمانيةسالمة التطبيق للضوابط الخاصة بمنح كل نوع من أنواع التسهيالت

 الممنوح لتجنب المخاطر الناجمة عنه. الئتمانا
  التعامل مع عدة متعاملين وتمويل أنشطة وقطاعات مختلفة وهذا لتجنب ما قد يحصل إذا

ما تم التركيز على تمويل متعاملين محدودين وعلى توزيع القروض على أنشطة دون 
 أخرى.

                                                           

  1: خضراوي نعيمة، مرجع سابق، ص: 22. 



 مكانة الوظيفة املالية في البنوك التجارية     :                                                    األول الفصل 

 

 

26 

 

 المصرفي. االئتمانت الهيئات المتخصصة في تأمين وضمان عمليا من خدمات االستفادة 
  تعزيز نظم الرقابة والمتابعة داخل البنك، بهدف منع وقوع األخطاء واكتشافها في وقت

 مناسب وضع اإلجراءات الرقابية والعالجية المالئمة.
  تكوين العنصر البشري المتخصص في النشاط المصرفي والقادر على التنبؤ بمستقبل

 والنقدية المحلية والدولية. االقتصاديةاألحوال 
 خدام أساليب القياس المناسبة بهدف قياس المخاطر االئتمانية التي تصاحب القرارات تإس

 االئتمانية بأنواعها المختلفة.
 .العمل على تحديد قدرات البنك التمويلية ومنحه للقروض في حدود إمكانياته المالية 

حديثة إلدارة المخاطر وخاصة  عمل إستراتيجياتسبق فقد أصبحت البنوك تست إلى ما باإلضافة
 1مخاطر القروض التي تشكل الخطر األكبر لها وهذه اإلستراتيجيات هي:

 :وهو يسمى أيضا بالتسديد، وهو يعني تحويل أصول مالية غير سائلة  التوريق المصرفي
مثل القروض واألصول األخرى إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق رأس المال وهي 
أوراق تستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة، وال تستند إلى مجرد 

 العام بالوفاء بالمدين. التزامهمن خالل القدرة المتوقعة للمدين على السداد 
الديون المصرفية القائمة، إما من  فالتوريق يعني إمكانية الحصول على تمويل جديد بضمان

إنشاء أصول مالية جديدة ، أو من خالل تحويل الموجودات من المقرض الرئيسي إلى مستثمرين  خالل
ن فرصة ترويج قروضه وتحويلها إلى دائنين آخرين آخرين، وتحويل القروض إلى أوراق مالية يعطي للدائ

عملية التوريق دمجا بين أسواق االئتمان  ببيع األوراق التي تمثلها وتداولها في البورصة وتعتبر بذلك
 وأسواق رأس المال، كونها تزيل الحدود بين القروض المصرفية واألوراق المالية.

 بارة عن أرصدة يتركها البنك كوديعة ضية وهي عهامش الضمان: ويسمى األرصدة التعوي
و يحتفظ  االئتمانالسداد وتمكن هذه التقنية البنك من السيطرة على مخاطر  انتهاءلحين 

في اآلجال  دينهبها البنك كجزء من األموال المستحقة على العميل إذا لم يسدد هذا األخير 
 ألرباح.ذه الودائع أو جزءا منها لتحقيق االمحددة، ويمكن له توظيف ه

  إتباع القواعد المالئمة من طرف الهيئات المالية الدولية: ومن أهم القواعد واإلجراءات التي
ما أقرته لجنة بازل للرقابة المصرفية حول  االئتمانيةعلى البنوك إتباعها للحد من المخاطر 

معدل كفاية رأس المال ، حيث تسعى الهيئات المالية الدولية لدعم كفاية استقرار السوق 
 المصرفي العالمي وتقليل المخاطر البنكية.

                                                           

  1: هشام حريز وآخرون ، مرجع سابق، ص: 81-78 .
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 على طريقة التنقيط: تعد طريقة التنقيط إحدى األساليب اإلحصائية التي تساعد  االعتماد
ية في مواجهة خطر القرض التي تزيد من ثقتها في قرار منح القرض أو عدم التجار  البنوك
 منحه.

ويعرف القرض التنقيطي بأنه طريقة تحليل إحصائية تسمح بإعطاء نقطة خاصة بكل زبون تعبر 
، هي االئتمانعن درجة مالءته المالية، فهي من طرق التوقع لمعرفة الوضعية المالية للعميل طالب 

ئد اكما أنها تعود بفو  بالتزاماتهمعلى تخفيض مراقبة وتوقع عجز المقترضين عن الوفاء  لبنكتساعد طرق ا
 للحصول على القرض. االنتظاركموضوعية التحليل سرعته والتي من شأنها تخفيض مدة  على المقترض

 :نظرية تنويع محفظة القروض: وتقوم فكرة التنويع على 
  التي تنتمي إليها التحويالت القائمة  يةاالقتصادتحليل المحفظة وفق األنشطة

 والتي تم منحها للعمالء.
 .)تحليل المحفظة وفق آجال التسهيالت الممنوحة ) قصيرة، متوسطة، طويلة 
 .تحليل المحفظة وفق نوع العمالء الممنوح بها التسهيالت 

 1هذا من جانب إدارة المخاطر أما األساليب المثلى لمواجهتها فنجد:

  الفعال: ينبغي على البنك القيام بأساليب لمواجهة المخاطر البنكية اإلشراف
ومحاولة التخفيف من حدتها مادام القضاء عليها أمر غير ممكن، وعند دراستنا 
لبعض األساليب المستخدمة في مواجهة المخاطر البنكية وجدنا أن أفضلها نجاعة 

 وفعالية هو اإلشراف الفعال.

الفعال سالمة أدائها ألعمالها، حيث يكسب النظام المالي الثقة التامة من حيث يتضمن اإلشراف 
قبل المودعين والمستثمرين وبهذه الطريقة يمكن إبعاد العوائق التي تنشأ من نظام التمويل الذاتي باإلضافة 

 تالية:إلى إمكانية زيادة التعامل مع النظام النقدي. ويمكن حصر أهداف اإلشراف الفعال في النقاط ال

  والثقة في النظام المالي وبالتالي إبعاد خطر الخسارة عن المودعين والدائنين  االستقراردعم
 اآلخرين للبنوك، وهذا هو الهدف الرئيسي لإلشراف الفعال.

  السوق والعمل على ذلك بتشجيع اإلدارة الجيدة للمؤسسات وتحسين شفافية  انضباطتشجيع
 السوق والمراقبة.
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 عمال التي تقوم بها البنوك والتأكد ما أمكنهم من أن المخاطر التي تصاحب فهم طبيعة األ
 هذه األعمال تدار بصورة مالئمة.

الحماية من ، تشتمل على لمواجهة المخاطر المتوقعةاإلجراءات المتبعة كما توجد مجموعة 
 البنكية بصفة عامة.المخاطر إما عن طريق مواقف فردية خاصة أو مواقف تتخذ داخل البنوك أو السوق 

  .المالية المخاطر تسيير خطوات -4

 1توجد أربعة خطوات لتسيير المخاطر تتمثل فيما يلي:

 فكل بتحديدها، يقوم أن أوال البد المخاطر تسيير من البنك يتمكن لكي :المخاطر تحديد 
 للمخاطر الواضح فالتحديد. مخاطر عدة تتضمن التجاري  البنك بها يقوم خدمة أو منتج
 المخاطر تحديد لمسالة البنك يولي أن يتعين لذلك للمخاطر فعال تسيير ألي  األساس هو

 الناجمة المخاطر لتحديد لها المناسبة اإلجراءات ووضع البنك، أنشطة تكتنف التي الرئيسية
 .السواء حد على والجديدة القائمة األنشطة عن

 ينظر  أنالعملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها، حيث يجب  ن: إالمخاطر قياس
 ،الثالثة: حجمه، مدته، احتمالية الحدوث لهذه المخاطر بأبعادهلكل نوع من المخاطر 

      المخاطر. لتسييربالنسبة  أهميةويعتبر الوقت المناسب الذي يتم فيه القياس ذا 
المخاطر  أنواعوالهدف من قياس المخاطر هو التحديد الرقمي للخسائر المتوقعة من كافة 
تكون مبنية  أنهاالتي يتعرض لها البنك، وعندما يعتمد البنك طريقة تحديد المخاطر رقميا 

 العامة للبنك. اإلدارةعلى طرق ونماذج معروفة ومناسبة وتمت الموافقة عليها من قبل 
 :أساسية أساليبن اجل ضبط المخاطر فان البنك يعتمد على ثالث م ضبط المخاطر 

بمخاطر كثيرة، تقليل  محفوفة أنهاالبنك  إدارةتتمثل في تجنب بعض النشاطات التي ترى 
 اثر هذه المخاطر. إلغاء أوالمخاطر 

 :مخاطر القروض وفي معدالت الفائدة،  فيمراقبة وتحكم  أنظمةوضع  نإ مراقبة المخاطر
تخصص لنفسها  أنومعدالت الصرف، السيولة والتسوية التي تبين الحدود كما يجب 

 .مع التحكم في المخاطر العملياتية والقانونية توافقهوسائل 
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 .في مجال عمل البنوك التجارية المطلب الثاني: القوائم المالية
في مجال عمل البنوك التجارية، ال تختلف بالشيء الكثير عنها في مجال عمل  إن القوائم المالية

 المؤسسات االقتصادية، وفيما يلي سيتم التطرق إلى مفهوم القوائم المالية، مصادرها، وخصائصها. 

 .مفهوم القوائم المالية -1

 فمن ،المؤسسة بأنشطة المهتمة باألطراف االتصال في األساسية اإلدارة وسيلة المالية القوائم 
 المالي المركز على المؤثرة الرئيسية العناصر على التعرف األطراف لتلك يمكن المالية القوائم خالل
 تصف والتي المحاسبية للعملية النهائي الناتج المالية القوائم وتمثل ، نتائج من حققته وما ؤسسةللم

 األعمال، النشاط من معينة  فترة تغطي أو معين بتاريخ مالية قائمة كل وتتعلقمؤسسة لل المالية العمليات
 1:يلي كما األساسية القوائم من أنواع أربعة بإعداد ؤسساتالم وتلتزم

 قائمة المركز المالي؛ 
 خل؛دقائمة ال 
 قائمة األرباح المحتجزة؛ 
 .قائمة التدفقات النقدية 
 .المالية القوائم مصادر -2

 من مباشر، بشكل االئتمان طالب من أما المالية القوائم على الحصول االئتمان لمانح يمكن
 2.االئتمان وكالة من أو ،االئتمان لطالب المحاسب أو المصرف من مباشر، بشكل أو المصرف

 لتزويده االئتمان على للحصول الساعي االئتمان مانح يسأل قد :المخاطرة مصدر من مباشر -أ
 بالغالب يتم أصبح التطبيق هذا ومثل ،االئتمان على المبدئية الموافقة على الموافقة قبل المالية بالقوائم
 من باعتبارها المحاسبية، ؤسساتوالم التجارية بنوكال إلى اللجوء يتم وقد. الزبون  قبل من آلي بشكل

 المسلمة المالية القوائم تزويد إلى األحيان بعض في المصارف وتقوم. المالية للقوائم المباشرة المصادر
 أساسي بشكل القوائم يستخدم األعمالمؤسسات  ومقرضي المصرف من كل نأو . ائتمانية غراضأل إليها
 المحاسبية اإلجراءات لتصحيح التخويل تملك إنها المحاسبية ؤسساتللم بالنسبة أما .الغرض لنفس

                                                           
،الدار الجامعية، ، تحليل القوائم المالية ألغراض االستثمار ومنح االئتمان نظرة حالية ومستقبلية: طارق عبد العال حماد1

  .50، ص: 2006 اإلسكندرية،
  .202-201ص:  ،2010المسيرة، عمان، ، دار  1، ط إدارة االئتمان، منظور شمولي: عدنان تايه ألنعيمي، 2 
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 على بناء المالية، بالقوائم المقرضين بتزويد تقوم قد المالية، القوائم وتهيئة إلعداد مخولة أنها كما للزبون،
 .المدين أو الزبون  من طلب

 المتخصصة الوكاالت قبل من تزويدها يتم التي التقارير :التجارية كاالت االئتمانو  -ب
 التقارير تتضمن فإنها الحاضر، الوقت في العالم دول اغلب في تنتشر أخذت التي المعلوماتية، بالخدمات
 إظهار اجل ومن المحتمل آو المتوقع االئتماني الزبون  قبل من بها الوكاالت هذه تزويد تم التي المالية

 تغطي مالية معلومات تحتوي  التقارير هذه مثل فان األعمال منشأة نشاط في الحاصلة المالية االتجاهات
 المعلومات لجمع الحالية السنوات في مكثفة جهود تبذل الوكاالت هذه وأخذت سنوات خمس إلى ثالث
 المعلومات من المالية الجوانب أو للمجاالت تغطيتها لتحسين عنها، تتحرى  التي ؤسساتالم عن المالية

 .االئتمانية

  .المالية القوائم خصائص -3

 مفيدة المالية القوائم تجعل التي السمات أو الصفات في مختلفة تتمثل هذه الخصائص عاد
 1.المعلوماتمن حيث  للمستخدمين

 فهي االقتصادية المستخدمين قرارات على تؤثر الصلة وثيقة المعلومات :الصلة وثاقة 
 تقييماتهم تصحيح أو تأكيد أو والمستقبلية والحاضرة الماشية األحداث تقييم على تساعدهم
 .ومادياتها بطبيعتها تتأثر المعلومات الصلة ووثاقة السابقة،

 عليها يعتمد أن ويمكن والتحيز المادية األخطاء من خالية الموثوقة المعلومات: االعتمادية 
 بدرجة يتوقع أن يمكن ما أو تمثله أنها تزعم ما صادق بشكل تمثل لكونها المستخدمين

  .تمثله أن معقولة
 :الموثوقية()االعتمادية  في التالية العوامل وتسهم 

 ؛الصادق العرض 
 ؛االقتصادي المضمون  غلبة 
 ؛الحيادية 
 ؛االكتمال 
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 تتوافر الذين المستخدمين بواسطة الفهم سهلة المعلومات تكون  أن ينبغي :الفهم إمكانية 
 االستعداد لديهم والذين والمحاسبية االقتصادية واألنشطة باألعمال أساسية معرفة لديهم
  .التفاني من معقولة بدرجة المعلومات لدراسة

 الصلة وثاقة قيود: 
 الصلة وثاقة ضياع عنه ينتج أن يمكن التقارير في داعي بغير التأخر :المناسب التوقيت 

 .(الدقة) االعتمادية يحسن ولكنه
 توفيرها تكلفة تتجاوز أن ينبغي المعلومات من المشتقة المنافع :التكلفة مقابل في العائد 
 لبيئة كافية وجعلها المالية القوائم بأهداف الوفاء اجل من :الكيفية الخصائص بين الموازنة 

 .النوعية الخصائص بين مناسبا توازنا المعلومات موفرو يحقق نأ يجب معينة
حيث تتمثل الخصائص النوعية التي حددها النظام المحاسبي المالي وهي أربعة ينبغي توافرها في 

 1:فيما يليلمستخدمي القوائم المالية، تتمثل  وفائدةالقوائم حتى تكون ذات فعالية 

 متخذي  الحتياجاتمفيدة يجب أن تكون مالئمة  ي تكون المعلومات المحاسبيةكالمالئمة: ل
 االقتصاديةالقرارات، وتعتبر المعلومة مالئمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات 

التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم األحداث الماضية والحالية والمستقبلية 
 أو تعزيز أو تعديل ماسبق التوصل إليه من تقييم.

 ون المعلومة الظاهرة بالقوائم المالية واضحة أو سهلة الفهم من طرف الوضوح: لكي تك
المستعملين الذين تتوفر لديهم إرادة دراسة المعلومة ومعرف معقولة باألعمال والمحاسبة، 

 ويبقى هذا المصطلح غامضا وصعب التطبيق في الواقع الملموس.
 قية فإنه يجب أن تمثل بصدق لومة ذات مصداالمعلومات ذات المصداقية: لكي تكون المع

العمليات وغيرها من األحداث التي تمثلها أو تفرض أن تمثلها بدرجة معقولة، وأن تكون 
 خالية من األخطاء ويثق فيها المستعملون إلظهار الصورة الصادقة للمؤسسة.

  قابلية المعلومات للمقارنة: المعلومة الظاهرة بالقوائم المالية تسمح للمستعمل القيام بمقارنات
داخل المؤسسة نفسها وما بين المؤسسات، كما يسمح له نسبيا بتقييم وضعيتها المالية 
وآداءاتها وتغيرات وضعيتها المالية، هذا يجبر المؤسسات على إعالم المستعملين بالطرق 

 مس هذا الطرف إذ وجد وآثار هذا التغير.بية المستعملة وكل تغير المحاس

                                                           

مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة  التحليل المالي للقوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي،: لزعر محمد سامي، 1 
الماجستير في علوم التسيير، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، شعبة اإلدارة المالية، جامعة متنوري، قسنطينة، 
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  المستخدمة من قبل البنوك التجارية. المطلب الثالث:عرض القوائم المالية

 القوائم المالية التالية:البنوك التجارية تعتمد 

 .أو الميزانية العمومية قائمة المركز المالي -1

المعلومات المالية عن البنك وتعرض طبيعة المصادر  تبين قائمة المركز المالي وهي القائمة التي
 1أموال البنك وفق المعادلة التالية:

 الموجودات= المطلوبات+حقوق الملكية

 وفيما يلي جدول يبين لنا قائمة المركز المالي للبنوك:

 (: قائمة المركز المالي2-1)رقم جدول
 الخصوم األصول

 حقوق الملكية .1 النقدية .1
 البنك النقدية في  رأس المال المدفوع 
  األرصدة لدى البنك المركزي والبنوك األخرى  االحتياطات  إجبارية 

 اختيارية 
  مجموع النقدية واألرصدة األخرى 
 الحسابات المقابلة 
 تعهدات المتعاملين 

 األرباح والخسائر 

 إجمالي حقوق الملكية المالية االستثماراتمحفظة 
  الودائع .2 مضمونة من الحكومةأوراق مالية حكومية أو 
 )أوراق مالية أخرى)أسهم وسندات  الودائع تحت الطلب 
  المالية االستثماراتمجموع  الودائع ألجل وبأخطار 
 شهادات اإليداع المصرفية  القروض والسلف واألوراق المخصومة .2
 قروض العمالء   الودائع األخرى 
  مجموع الودائع قروض البنوك األخرى 
 المستحقات .3 التجارية المخصومة قروض األوراق 

 المستحقات للبنك المركزي   مجموع القروض والسلف واألوراق المخصومة
  المستحقات للبنوك األخرى 

 مجموع المستحقات أرصدة مدينة متنوعة .3
 الدائنون  .4

 مجموع الدائنون  المساهمات في الشركات التابعة .4
 األصول الثابتة .5

 

 

 إجمالي الخصوم المصرفية إجمالي األصول المصرفية
 .92-91، ص 2012، دار الميسرة، عمان، إدارة البنوك المعاصرة دريد كامل آل شبيب، المصدر:

                                                           

 .91ص:  مرجع سابق،: دريد كامل آل شبيب، 1 
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هي العناصر التي تظهر في حساب المركز و  ،المطلوباتإلعداد هذه القائمة البد من توافر 
الدائنين أو المودعين ومن أهم المالي وتمثل حقوق الغير على الموجودات المصرف سواء المالكين أو 

 عناصر المطلوبات أو الخصوم هي الودائع.

 عناصر المطلوبات لقائمة المركز المالي في البنك (: 3-1جدول رقم)

 المجموعة األولى: الودائع
 

 الودائع تحت الطلب -
 الودائع ألجل وبأخطار -
 حسابات التوفير-
 شهادات اإليداع -
 ودائع أخرى  -

 الثانية: حقوق الملكيةالمجموعة 

 رأس المال المدفوع -
 االحتياطات -
 المخصصات -
 األرباح والخسائر -
 المستندية واالعتماداتالتزامات البنك  -

 : الدائنون والقروض والمطلوبات األخرى المجموعة الثالثة

 القروض األجنبية طويلة األجل-
 الخصوم لدى الشركات -
 خصوم طويلة األجل -
 سندات -
 قروض -
 أرصدة دائنة متنوعة -

 المستحقات للبنك المركزي  - الرابعة: المستحقات المجموعة
 المستحقات للبنوك األخرى  -

 . 96 :، ص2012األردن،  -، دار المسيرة، عمانإدارة البنوك المعاصرةدريد كامل آل شبيب،  المصدر:

 .) جدول حساب النتائج(قائمة الدخل: -2

النواتج واألعباء خالل السنة المالية، وال يأخذ في الحسبان تاريخ  هو بيان ملخص لمجموع
 التحصيل أو تاريخ السحب، حيث يبرز النتيجة الصافي للسنة المالية، ويأخذ الشكل التالي:
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 جدول حسابات النتائج (: 4-1جدول رقم)

 1-السنة ن السنة ن المالحظة البيان 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 مماثلة.+ فوائد ونواتج 
 فوائد وأعباء مماثلة. -

 + عموالت )نواتج(.
 عموالت )أعباء(. -
 أرباح أو خسائر صافية على األصول المالية المملوكة لغرض المعاملة. -+/
 أرباح أو خسائر صافية على األصول المالية المتاحة للبيع. -+/

 + نواتج النشاطات األخرى.
 أعباء النشاطات األخرى. -

   

    الناتج البنكي الصافي  9
10 
11 

 العامة. االستغاللأعباء  -
    مخصصات االهتالكات وخسائر القيمة على األصول الثابتة المادية والغير مادية -

    الناتج اإلجمالي 12
13 
 

14  

 .لالستردادمخصصات المؤونات، وخسائر القيمة والمستحقات الغير قابلة  -
    واسترداد على الحسابات الدائنة المهتلكة. القيمة+ إسترجاعات المؤونات، خسائر 

    االستغاللناتج  15
16 
17 
18 

 أرباح أو خسائر صافية على أصول مالية أخرى. -+/
 + العناصر الغير عادية )نواتج(.

 العناصر الغير عادية )أعباء(. -
   

    ناتج قبل الضريبة 19
    عل النتائج وما يماثلها. ضرائب - 20
    الناتج الصافي للسنة المالية. 21

، مذكرة المحاسبة البنكية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد ومدى تأثيرها على فعالية البنوك: زليخة قربوع، المصدر
 .67ص: ، 2014-2013مهيدي، أم البواقي، مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر، جامعة العربي بن 

 1يلي: يجب أن تظهر في قائمة جدول حساب النتائج ما

 .منتوجات الفوائد وما شابهها 
 .الحصص المستلمة 
 .األتعاب والعموالت المقبوضة 
 .األتعاب والعموالت المدفوعة 

                                                           

  1: زليخة قربوع، مرجع سابق، ص: 72 .
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 الصافية الناتجة عن التنازل عن السندات )حسب كل فئة منها(. المنتجات 
  المتعلقة بعمليات الصرف. والمنتجاتاألعباء 
 األخرى. االستغالل منتجات 
  لالستردادخسائر القروض والتسبيقات الممنوحة وغير القابلة. 
  العامة. اإلدارةأعباء 
 جدول التغير في األموال الخاصة.-3

يقدم جدول التغير في األموال الخاصة المعلومات التفصيلية عن حركة األموال الخاصة خالل 
المالية، هو جدول له أهمية في تحليل هذه الحركات المالية خالل الفترة، وتأخذ هذه القائمة الشكل السنة 
  التالي:

 .جدول التغير في األموال الخاصة(: 5-1جدول رقم)

رأس مال  مالحظة 
 المؤسسة

عالوة 
 اإلصدار

فارق 
 التقييم

فارق 
إعادة 
 التقييم

 االحتياطات
 والنتائج

       2-ديسمبر ن 31الرصيد في 
 أثر تغيرات الطرق المحاسبية

 أثر تصحيحات األخطاء الهامة
      

       2-ديسمبر ن 31الرصيد المصحح في 
 تغير فوارق إعادة تقييم األصول الثابتة

 تغير القيمة الحقيقية لألصول المالية المتاحة للبيع
 تغير فوارق التحويل  

 الحصص المدفوعة
 عمليات الرسملة

 1-صافي نتيجة السنة المالية ن
 

      

       1-ديسمبر ن 31الرصيد في 
 أثر تغيرات الطرق المحاسبية

 أثر تصحيحات األخطاء الهامة
      

       1-ديسمبر ن 31الرصيد المصحح في 
 .74 :ص ، مرجع سابق قربوع، زليخة :المصدر
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 1الحركات المرتبطة بما يلي:يراعي في قائمة التغير في األموال الخاصة ظهور 
  تغيرات الطرق المحاسبية وتصحيحات األخطاء األساسية المسجل تأثيرها مباشرة كرؤوس

 األموال الخاصة.
 .النواتج واألعباء األخرى المسجلة مباشرة كرؤوس األموال الخاصة 
 .عمليات الرسملة وهي ما يتعلق بالزيادة أو النقصان وتسديد رأس المال 
  الل السنة المالية.النتيجة والتخصصات المقررة ختوزيع 

 .جدول تدفقات أموال الخزينة-4

  2يتنوع هذا الجدول بين:

الجدول حسب الطريقة المباشرة وهو الجدول الذي يوصى به في النظام المحاسبي المالي 
 .SCF)الجديد)

  المحاسبي المالي الجدول حسب الطريقة الغير مباشرة والتي تعبر اختيارية حسب النظام
 (.SCFالجديد)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  1: ز ليخة قربوع، مرجع سابق، ص: 75

  2: زليخة قربوع، نفس المرجع، ص: 75
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 جدول تدفقات الخزينة )الطريقة المباشرة( (: 7-1جدول رقم)

 الفترة ن 1-الفترة ن 
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من األنشطة العملياتية

 المقبوضة من عند الزبائن التحصيل
 المبالغ المدفوعة للموردين و العاملين

 األخرى المدفوعة الفوائد والمصاريف
 الضرائب على النتائج المدفوعة

  

   تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر الغير عادية
   تدفقات أموال الخزينة المرتبطة بالعناصر الغير عادية

   تدفقات أموال الخزينة الصافية المتأتية من األنشطة العملياتية
 (أ)تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة االستثمار

 تثبيتات مادية أو غير مادية اقتناءالمسحوبات عن 
 التحصيالت عن عمليات بيع تثبيتات مادية أو غير مادية

 تثبيتات مالية اقتناءالمسحوبات عن 
 الفوائد التي تم تحصيلها عن التوظيفات المالية

 الحصص واألقساط المقبوضة في النتائج

  

   االستثمار)ب(تدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة 
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل

 التحصيالت في أعقاب إصدار األسهم
 الحصص وغيرها من التوزيعات التي تم القيام بها

 التحصيالت المتأتية من القروض
 تسديدات القروض والديون األخرى المماثلة

  

   التمويل)ج(صافي تدفقات أموال الخزينة المتأتية من نشاط 
   تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيوالت وشبه السيوالت

   تغير أموال الخزينة في الفترة) أ+ ب+ ج(
 أموال الخزينة ومعادالتها عند افتتاح السنة المالية
 أموال الخزينة ومعادالتها عند إقفال السنة المالية

  

   تغير أموال الخزينة في الفترة
   النتيجة المحاسبية المقاربة مع

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة (S.C.F 2007التحليل المالي في النظام المحاسبي المالي )تودرت أكلي،  المصدر:
 .123-122 :ص ،2009-2008وعلوم التسيير،  جامعة الجزائر، االقتصاديةكلية العلوم  ،االقتصاديةالماجستير في العلوم 

يهتم مستخدمي القوائم المالية ألي مؤسسة بالتعرف على الكيفية التي تعتمد عليها المؤسسة في 
قائمة للتدفق النقدي  إعداد إذ يجب عليهاهو الحال في البنوك، و توليد واستخدام النقدية وما في حكمها، 

  1وعرضها كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عرض القوائم المالية عنها.

                                                           

  1: زليخة قربوع، مرجع سابق، ص: 73-71 .
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 خالصة.

إلى مكانة الوظيفة المالية في البنوك التجارية، وذلك من خالل ثالثة نقاط  تطرق هذا الفصل
باإلضافة إلى مختلف  مناقشة ماهية البنوك التجارية ومختلف الوظائف التي تؤديها ها، تم خاللأساسية

 المخاطر التي تنتج عن تلك العمليات المالية وعرض القوائم المالية في مجال عمل هذه األخيرة 

جليا من خالل هذا الفصل أن البنوك التجارية تسعى إلى ممارسة العديد من الوظائف  وقد اتضح
 وتقديم خدمات متنوعة ومختلفة، من أجل تغطية االحتياجات المالية للمشاريع االقتصادية. 

أمام منافسة قوية تفرض عليها  في الوقت الراهن نفسهاتجد البنوك التجارية  كما خلص الفصل، أن
، كون هدفها األساسي هو تحقيق الربح ودها، وذلك من خالل تحسين أدائها، زيادة عوائدهاإثبات وج

والتخفيف من المخاطر التي تواجهها جراء تنوع العمليات المالية التي تؤديها هذه األخيرة، والرفع من 
دافها التي مستوى الخدمات التي تقدمها حتى تواجه متطلبات المحيط البنكي الذي تعمل فيه وتحقق أه

 تسعى بشتى الطرق للوصول إليها.
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 .تمهيد

قبل قيام المسير المالي باتخاذ أي قرار يحتاج إلى دراسة تمهيدية تتمثل في تشخيص المشكل أو 
وكل  الحالة، وذلك بتحليل الوضعية المالية إلى مكوناتها األساسية ومن ثم استنباط جوانب القوة والضعف

 المتغيرات التي تصف هذه الوضعية.

األولى،  ، تتجزأ إلى مرحلتين؛إن عملية التشخيص هذه والتي عادة ما تسبق مرحلة اتخاذ القرار
عملية فحص داخلي للوضعية المالية والتي على إثرها يتعرف المحلل على كل الجوانب المحيطة بالمشكل 

تمثل في تحليل مكونات محيط المؤسسة ودراسة عالقة كل المطروح، والثانية عملية تحليلية خارجية ت
 عنصر بها ومن ثم مقارنة وضعية المؤسسة بعناصر المحيط.

وتتطلب هذه المرحلة منظومة متكاملة من األدوات والتقنيات سنتطرق إلى أهمها وأكثرها شيوعا 
 واستخداما بين المحللين الماليين. 

 الفصل عبر المباحث التالية:وذلك ما سيتم التطرق إليه خالل هذا 

 ماهية التشخيص المالي األول:المبحث 

 أدوات التحليل المالي :المبحث الثاني

 مؤشرات تقييم األداء في البنوك التجارية المبحث الثالث:
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 .المبحث األول: ماهية التشخيص المالي
 يريةيالتس العمليات على القائمين لألطراف الموجه بمثابة المؤسسة في التشخيص عملية تعتبر

 في المؤسسة تواجهها قد أو تواجهها التي الحقيقية األسباب عن الكشف من يمكنهم حيث الجوانب مختلفة
 ستؤدي التي لحاالت المتاحة البدائل أو الحلول عن المستعجل البحث قصد تحليلها ثم ومن الحقة مراحل
 بما المستقبلية لألهداف الجيد تنفيذ على تساعد التي اإلجراءات تطبيق تم من و سلبية نتائج تحقيق إلى

 .ذلك تحقيق على تؤثر قد التي المنافسة حدة أمام النمو و االستمرارية يضمن

 .المطلب األول: مفهوم التشخيص المالي، أهميته، أهدافه
استعراض التالية  يمكن المالي، للتسيير والممارسون  الباحثون  قدمها التي التعاريف تعددت مهما

 1 منها:
 بنتائج الخروج عنه ينجر قد والذي المؤسسة، حالة على واألحكام اآلراء إدالء" هو التشخيص 

  نقائص" استنتاج أو إيجابية
 أما J.Pthbou عن والبحث المعبرة لإلشارات تحليل عن عبارة" أنه على التشخيص فيعرف 

  "والخارجية الداخلية والمسؤوليات األسباب

 للمؤسسة المالية الفعالية و الحالية الوضعية تحليل(: 1-2) رقم شكل

 
،  المركز االقتصادية ملتقى وطني حول: التشخيص المالي للمؤسساتمداخلة بال، مصطفى الطويطي، خيرة مجدوب المصدر:

 .3: ، ص2012ماي  23-22الجامعي سوق أهراس، يومي 
                                                           

، المحور األول: اإلطار الملتقى الوطني األول حول: التشخيص المالي للمؤسسات االقتصاديةخليفة الحاج، وكال نور الدين،  :1
ماي  23-22المالية للمؤسسة، جامعة وهران، يوميألمفاهيمي للتشخيص المالي، مداخلة التشخيص المالي أداة لرسم اإلستراتيجيات 

  .3:، ص2012

التشخيص المالي 

تشخيص الوضعية 
المالية

الهيكلة المالية
التوازن المالي

الخزينة

تشخيص الفعالية 
المالية

نسب المردودية
نسب التمويل الذاتي

نسب االستثمار
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 من مجموعة باستخدام للمؤسسة المالي للوضع تحليل " عملية أنه على المالي التشخيص يعرفو 
  1المالية". الطبيعة ذات الضعف نقاط و القوة نقاط استخراج بهدف المالية المؤشرات و األدوات

 إلى الوصول وهو المالي، للتحليل التطبيقية النتيجة"  كذلك التشخيص المالي على أنه ويعرف
 والتنبؤ المالية المشاكل بعض عن والتساؤل المالية التوازنات تحقيق في التفكير إلى تؤدي التي الخطوة

 2".المنتظر والخطر بالمردودية

 المتاحة المالية للبيانات ومعالجة تحليل عملية إال هو ما المالي التشخيص ،أن نستنتج سبق مما
 التحليل تقنيات باستعمال وذلك المؤسسة طرف من المتبعة المالية السياسات فحص أي ما، مؤسسة عن

 إليها المتوصل النتائج على وباالعتماد محددة، زمنية مدة في لها المالية الوضعية بتشخيص وهذا المالي،
 باستغالل أو مستقبال؛ وتفاديها تصحيحها اجل من الضعف نقاط إلى المؤدية األسباب في التدقيق يتم
 ككل للمؤسسة العامة بالسياسة المتعلقة بل فقط المالية ليست القرارات اتخاذ أجل من وهذا القوة، نقاط
 .المستقبلية األهداف وبناء

تكمن األهمية الكبرى للتشخيص في الحصول على صورة واضحة ومتكاملة على جوانب كما 
القوة والضعف لدى المؤسسة والفرص والتهديدات في بيئتها الخارجية التي تؤثر على حاضرها ومستقبلها 

عديالت أو الحلول الممكنة أو البديلة التي من شأنها المساهمة في تجاوز الصعاب ومحاولة إيجاد الت
 التخاذوالمخاطر المحتملة واستغالل الفرص، كما أن األهمية األخرى للتشخيص هي التهيئة التامة 

 3القرارات.

 أصبح التشخيص المالي ضرورة قصوى إلدارة األعمال ولتسيير المؤسساتأما عن أهدافه، فقد 
بشكل سليم، وبصفة عامة فإن التشخيص المالي يهدف إلى تحديد المركز المالي الصافي للمؤسسة 

                                                           
األردن،  -، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، التسيير المالي )اإلدارة المالية( دروس وتطبيقاتإلياس ابن ساسي، يوسف قريشي: 1

  .45، ص: 2006

، مداخلة: تشخيص الخطر ومحاولة للمؤسسات االقتصاديةالملتقى الوطني: التشخيص المالي : طراد خوجة هشام، حمبلي حسين، 2
تجنب العجز العجز المالي وأثارة، محور السادس: تشخيص الخطر، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز 

  14ص:  2012ماي  23-22الجامعي محمد شريف مساعدية، سوق أهراس، يومي 

  https://www.scribd.com/doc/8421652/:17 le 18/02/2015 à 18،  التشخيص اإلستراتيجي: 3

https://www.scribd.com/doc/8421652/
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وتشخيص وضعيتها. ونظرا لتعدد مجاالت انتماء كل محلل مالي فإن الهدف يختلف باختالف تلك 
  1المجاالت:
 :تعتمد على التشخيص المالي من أجل اتخاذ القرارات المناسبة الختبار السياسة  المؤسسة

التمويلية المالئمة باإلضافة إلى بناء نظام معلوماتي يمكنها من التنبؤ بالصعوبات المتعلقة 
 بالمردودية واألخطاء المتمثلة في نقص السيولة والوقوف على طبيعة تطور المؤسسة وغيرها؛

 :الممول الرئيسي للمؤسسة بالبضائع والمواد األولية التي تستحق التسديد في اآلجال كونه  المورد
المحددة، ال يكون اهتمامه بخزينة المؤسسة فحسب بل بطبيعة عالقة المؤسسة بالبنك فكلما كانت 

 هذه العالقة جيدة فإن المورد يضمن تحصيل أمواله في اآلجال المحددة؛

 :ص المالي إلى التنبؤ بالعجز المتوقع على مستوى خزينة تسعى من خالل التشخي البنوك
 المؤسسة وذلك حرصا على ضمان استرجاع أموالها؛

 :إن اهتماماته تتناقض مع اهتمامات المورد أو البنك فهو يسعى الكتشاف نقاط الضعف  الزبون
انطالقا  ومعرفة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة لالستفادة من الشروط المثلى للتسديد، وذلك

من موقعه التفاوضي القوي أمام المؤسسة من خالل فرض شروطه المتعلقة باألسعار 
 والتخفيضات وآجال التسديد؛

 :هدفهم يكمن في معرفة وزن المؤسسة المنافسة في السوق، وذلك بالتعرف على  المنافسون
 تطور مبيعاتها.

 
 
 
 
 

                                                           
، دراسة حالة مؤسسة اإلخوة موساوي لإلضاءة إشكالية تطبيق التشخيص المالي  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعمر تواتي،  :1

مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم (، مذكرة 2012-2010خالل الفترة )
 .8، ص: 2013-2012التسيير، الشعبة علوم مالية ومحاسبية، تخصص مالية المؤسسة، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، 
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  .مقاييسهو المطلب الثاني: طرق التشخيص المالي، 
 تم تحديد طرق التشخيص المالي للمؤسسات وتحديد مقاييسهسيمن خالل هذا المطلب 

  .طرق التشخيص المالي -1

 1 توجد ثالث طرق للتشخيص المالي نوجزها فيما يلي:
يقوم هذا التشخيص على دراسة الوضعية المالية للمؤسسة لعدة التشخيص المالي التطوري: -أ

ا يمكن تقدير الوضعية المستقبلية. ويتطلب هذا التحليل نظام معلومات دورات مالية متتالية على أساسه
 محاسبي ومالي متطور وفعال. ويرتكز هذا التشخيص على العناصر التالية:

 :من خالل التغير في رقم األعمال أو القيمة المضافة أو مختلف النتائج  تطور النشاط
 ترض أن يتناسب مع تطور النشاط.المحاسبية، مع مراقبة هيكل التكاليف الذي من المف

 األصول هي مجموع اإلمكانيات المادية والمعنوية والمالية المستخدمة تطور أصول المؤسسة :
في ممارسة نشاطها، وتطورها بين مستوى النمو الداخلي والخارجي للمؤسسة ويعد مؤشرا عن 

 االنسحاب من السوق. الوجهة اإلستراتيجية للمؤسسة إذا كانت تتجه نحو النمو، البقاء أو

 يتكون هذا الهيكل من العمالء، الموردين والمخزونان، وهي التي تطور هيكل دورة االستغالل :
تشكل االحتياجات المالية لدورة االستغالل، ينبغي مراقبة تطورها عبر الزمن ومقارنة نموها بنمو 

 النشاط من أجل الحكم على مستوى االحتياجات المالية.

  :يتشكل هيكل المؤسسة من مصادر تمويل المؤسسة ويمكن للمحلل المالي تطور الهيكل المالي
مراقبة مستويات االستدانة والتمويل الذاتي ومساهمة الشركاء وتحديد قدرة المؤسسة على السداد 

 ومدى استقالليتها المالية وتأثير االستدانة على المردودية....الخ

  :ردودية أحد أهم المؤشرات التي تستخدم في الحكم على أداء المؤسسة تعد المتطور المردودية
أساسية للتشخيص المالي  ةمن جميع النواحي، وعليه فمراقبة تطور معدالت المردودية يمثل قاعد

 أثر الرافعة المالية.، و التطوري، وذلك عن طريق نسبة المردودية

                                                           
 3األولى: مدخل للتسيير المالي والموازني، سنة ، الوحدة محاضرات مقياس التسيير المالي والموازنيربيع بوصبيع العايش،  :1

-2014محاسبة وضرائب، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 
 .4: ، ص2015
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على مقارنة وضعية المؤسسة مع  هو التشخيص الذي يعتمد التشخيص المالي المقارن: -ب
المؤسسات الناشطة في نفس القطاع وفي نفس السوق أي خاضعة لنفس الشروط الخاضعة لها المؤسسة 

 محل الدراسة.
هو امتداد للتشخيص المقارن إال أنه وبدال من مقارنة وضعية التشخيص المالي المعياري:  -جـ 

مع معدالت معيارية يتم اختيارها بناء على دراسة شاملة  مع المؤسسات األخرى فإننا نلجأ إلى المقارنة
  ومستمرة.

 .مقاييس التشخيص المالي - 2

  1إن للتشخيص المالي أربعة مقاييس وهي:
  .المردودية -أ

 المستوى والتطور لكل من:  تمثل المردودية رهان بقاء المؤسسة ، ولهذا يجب تقدير       

 .         االقتصاديةالمردودية  -              
      .المردودية المالية -              

 .القدرة على الوفاء -ب 

وهي قدرة المؤسسة على تسديد ديونها في أقرب وقت وعادة ما تقيم بعدة مؤشرات مثل: نسبة 
األموال  ية أوالقيـم القابلة للتحقيق والجاهزة بالنسبة للديون قصيرة األجل والتي تسمح بتقدير السيولة الحال

الدائمة مطروحا منها األصول الثابتة ) رأس المال العامل الصافي ( والذي يعطي أكثر هيكلية للقدرة على 
 الخصائص المرتبطة بطبيعة النشاط. االعتبارالوفاء ويسمح باألخذ بعين 

  .االستدانة -جـ

 يسمح هذا المقياس بتقييم االستقاللية المالية من خالل النسبة التالية: 

  

                                     

 

                                                           
، عنوان المداخلة: التشخيص المالي، ملتقى وطني حول: التشخيص المالي للمؤسسات االقتصاديةضيف أحمد، شتوح محمد، : 1

معهد العلوم االقتصادية والتجاري وعلوم التسيير،  المفاهيم األسس والمنطلقات،المحور األول اإلطار ألمفاهيمي للتشخيص المالي، 

 .4 :، ص23/05/2012-22المركز الجامعي محمد شريف مساعدية، سوق أهراس، يومي 

مجموع الديون /األموال 
 الخاصة
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  .المرونة -د

تعتمد المؤسسة لمواجهة التهديدات و األخطار غير المحتملة و اغتنام الفرص على قدرتها في 
الموارد المالية، وبالتالي فإنها في حاجة إلى تقييم مرونتها، هذه األخيرة هي في نفس الوقت تحرير وتعبئة 

 متعلقة بمدى اتساع المديونية والمحافظة على السيولة النقدية.

إن هذه المؤشرات األربعة غير مستقلة عن بعضها البعض، فالمردودية مرتبطة باالستدانة وزيـادة 
 ص من المرونة المالية.االستدانة  تؤثر أو تنق

 .وخطواته أدوات التشخيص المالي الثالث:المطلب 
عملية التشخيص المالي تتطلب العديد من األدوات وذلك بمراعاة مجموعة من الخطوات التي 

 .سيتم توضيحها من خالل المطلب التالي

 .أدوات التشخيص المالي -1

القوة والضعف في الحياة المالية للمؤسسة، يهدف التشخيص المالي إلى تحديد ومعرفة جوانب 
وذلك ضمانا لتحسين الوضع في المستقبل، وضمانا الستمرار التسيير الفعال، وذلك باستخدام مجموعة 

  1من األدوات المتكاملة فيما بينها والتي تظهر من خالل الشكل التالي:
 (: أدوات التشخيص المالي2-2الشكل رقم )

 
األردن،  -، عمان02، ط، التسيير المالي) اإلدارة المالية( دروس وتطبيقاتساسي، يوسف قريش: إلياس بن المصدر

 .71، ص 2011

                                                           
، عنوان المداخلة: التشخيص المالي للمؤسسات االقتصادية ملتقى الوطني: التشخيص الماليال: شريف بوفاس، بالل رحاحلية، 1

 . 6، ص: 23/05/2012-22والتشخيص اإلستراتيجي في المؤسسة، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق أهراس، يومي 
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 أنه من أهم أدوات التشخيص المالي، ما يلي:  ( 2-2) يتضح من خالل الشكل رقم

 :و الهدف منه ضمان تمويل االحتياجات دون التأثير على التوازن المالي و  تحليل الهيكل المالي
المردودية و المالءة المالية..، باالعتماد على منظور الذمة المالية و مبدأ السيولة و االستحقاق 

 أو على المنظور الوظيفي بالفصل بين النشاطات الرئيسية في التحليل.

  :يهتم بكيفية تحقيق المؤسسة للنتائج، و الحكم على مدى قدرة النشاط تقييم النشاط و النتائج
بحية، و ذلك باستخدام األرصدة الوسيطة للتسيير التي هي عبارة عن أرصدة تبين على تحقيق الر 

 مختلف مراحل النتيجة و أسباب تحققها مما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة.

   :هي وسيلة تمكن من مقارنة النتائج المحققة مع الوسائل التي ساهمت في تقييم المردودية
موضوعية في تقييم األداء، و يمكن من خاللها اتخاذ قرارات تحقيقها، و هي المؤشر األكثر 

 التمويل و االستثمار و غيرها.

  :يمثل التحليل األكثر تطورا، يمكن تحليل التوازن المالي و الوقوف على تحليل التدفقات المالية
موعة أسباب العجز أو الفائض في الخزينة  و تحديد الدورة المسؤولة، كما يحوي هذا التحليل مج

و تقييم  اإلستراتيجيةمن المؤشرات ذات البعد االستراتيجي التي تساعد في اتخاذ القرارات 
 المالية المعتمدة. اإلستراتيجية

 .خطوات التشخيص المالي -2

قصد بها تلك الخطوات العملية المتبعة في التشخيص و تختلف هذه الخطوات من مؤسسة إلى ي
ف من التشخيص و بشكل عام تتلخص الخطوات األساسية أخرى ومن محلل إلى آخر حسب الهد

 1: لمنهجية التشخيص في النقاط التالية

  ؛)و القرار المراد اتخاذه )السياسةتحديد الهدف من التشخيص 
 الفترة الزمنية المعنية بالدراسة ؛ 
 تشخيص تطوري، تشخيص مقارن، ...(؛ اختيار زمن المقاربة أو الطريقة المناسبة للتشخيص ( 
 جمع المعلومات المالية واإلضافية الخاصة بمحيط المؤسسة ؛ 
 إجراء الحسابات الالزمة واستعمال النسب و وضع المؤشرات في الجداول ؛ 
 التحليل ومقارنة النتائج بالمعايير المعتمدة ؛ 

                                                           
خلة موسومة بـ: مدى مساهمة النظام ، مداالملتقى الوطني: التشخيص المالي للمؤسسات االقتصاديةخمقاني بدر الزمان، : 1

المحاسبي المالي في تفعيل أدوات التشخيص المالي، المحور الثاني: نظام المعلومات المحاسبية أساس للتشخيص المالي، معهد العلوم 
 .4 :، ص2012ماي  23-22االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي محمد شريف مساعدية، سوق أهراس، يومي 
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  التشخيص الشامل وهو تحديد نقاط القوة و مواطن الضعف و وضع ملخص في حدود جودة      
 المتاحة و وضع التوصيات؛ المعلومات

 .رسم السياسات و اتخاذ القرارات المناسبة 

 كأداة للتشخيص المالي. المبحث الثاني: التحليل المالي
 كونه من يخرج ال و بالمؤسسة، العالقة ذات األطراف من العديد يستعملها أداة المالي التحليل

  المالية والتغيرات األداء حيث من المؤسسة لهذه المالية الوضعيةتشخيص  أجل من المالية للنسب دراسة
ومن خالل المبحث التالي سيتم التعرف على ماهية التحليل .المرجو الهدف هذا إلى الوصول بغرض

 المالي وعرض أهم األدوات المستخدمة.
 .المطلب األول: ماهية التحليل المالي

من وجهة نظر إلى أخرى وهذا ما سيقدم في هذا  واختلفتتتعددت مفاهيم التحليل المالي 
 المطلب.
 .مفهوم التحليل المالي -1

يعرف التحليل المالي على أنه " هو العملية التي من خاللها يتم استنباط مؤشرات ونسب مئوية 
 1من البيانات المالية والمحاسبية للمؤسسة".

كما يعرف أيضا على أنه" عملية تحويل الكم الهائل من البيانات واألرقام المالية التاريخية المدونة 
 2القرارات". اتخاذفائدة لعملية  وأكثرإلى أقل من المعلومات 

والعالقات القائمة بين عناصر  االرتباطاتويعرف كذلك بأنه " وسيلة فعالة لمعرفة طبيعة 
يراداته ومصروفاته".  3المشروع المختلفة ومفردات أصولة ومفردات خصومة وا 

ويعرف كذلك على أنه " هو مجموعة التقنيات التي تساعد المحلل المالي على تشخيص الحالة 
قويمات في حالة وت إصالحاتالمالية للمؤسسة من أجل إعداد تكهنات مسبقة لتطورها، وبالتالي اقتراح 

 1الضرورة.

                                                           

  1: نعيم نمر داوود، التحليل المالي )دراسة نظرية تطبيقية(، ط01، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان- األردن، 2012، ص: 10.

األردن،  -، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان02، طالتحليل المالي ألغراض تقييم األداء والتنبؤ بالفشل: حمزة محمود الزبيدي، 2
  .39، ص: 2011

، دار وائل للنشر والتوزيع، اإلدارة المالية )االستثمار والتمويل، التحليل المالي، األسواق المالية الدولية(: محمد سعيد عبد الهادي، 3
  .88، ص: 2007األردن،  -عمان
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صر التشخيص امن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التحليل المالي يعتمد أساسا على عن
 عرفة نقاط القوة والضعف لحالة ما خالل فترة معينة.مو 

 .أهداف التحليل المالي -2

 2يهدف التحليل المالي إلى تحقيق الغايات التالية:

  الحقيقي للمؤسسة؛التعرف على الوضع المالي 

  ؛اإلقراضمعرفة قدرة المؤسسة على خدمة ديونها وقدرتها على 

 تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة؛ 

 الحكم على كفاءة اإلدارة؛ 

 تقييم جدوى االستثمار في المؤسسة؛ 

 القرارات الخاصة بالرقابة والتقويم. التخاذمن المعلومات المتاحة  االستفادة 

  .من التحليل المالي المستفيدةف األطرا -3

هناك أطراف متعددة تستفيد من نتائج التحليل المالي وفقا لألهداف التي يسعى إليها كل طرف 
 من هذه األطراف والتي نوضحها من خالل الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     
، 2010زائر،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجالتسيير المالي للمؤسسة )دروس ومسائل محلولة(: خميسي شيحة، 1

 . 47ص:

األردن،  -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عماناإلدارة والتحليل المالي ) أسس، مفاهيم، تطبيقات(عبد الحليم كراجة وآخرون، : 2
 .143، ص: 2000
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 (: الجهات المستفيدة من التحليل المالي3-2الشكل رقم)

 مركز المحلل            الجهة المستفيدة من التحليل                              

 اإلدارة العليا                                                                   
 الماليةارة داإل                                                                   
 عمال المؤسسة                                                                  
 المساهمون                                                                   
                                                                        
 البنوك                                                                  
 المنافسون                                                                    
 الدولة                                                                   
 الزبائن والموردون                                                                    

، 02، طالتسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديدزغيب مليكة، بوشنقير ميلود،  :المصدر
 .17: ، ص2011المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ديوان

 1التحليل المالي كاآلتي:ويمكن إدراج فائدة بعض الجهات من نتائج 
تساعدها نتائج التحليل المالي في تحديد السياسة المالية وحتى السياسة العامة،  إدارة المؤسسة: -أ

 وكذلك تمكنها من القيام بأعمال الرقابة والتخطيط وتقييم األداء.

رة أو تهمهم نتائج التحليل المالي في التعرف على األرباح المحققة خالل الدو  عمال المؤسسة: -ب
الجزء الذي سيعود عليهم من هذه األرباح في شكل مكافآت أو خدمات اجتماعية، أو في شكل 
زيادة في األجور، باإلضافة إلى الحكم على مدى إمكانية المؤسسة التي ينتمون إليها في ضمان 

 مناصب عملهم مستقبال، خاصة إذا كانت هناك بوادر بطالة.

وك من أحد المستفيدين من المعلومات حول المركز المالي يعتبر الدائنون والبن الدائنون: -ت
 للمؤسسة، ومدى التزامها على المدى القصير والطويل.

                                                           
، 2011الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، 02، طالتسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، بوشنقير ميلود، مليكهزغيب : 1

  .17: ص
 

 محلل داخلي

المؤسسة موضوع 

 التحليل

 محلل خارجي



 املالي في البنوك التجاريةأدوات التشخيص      :                                                    الثانيالفصل 

 

 

51 

 

يستفيد المساهمون في تقدير درجة مكافئة مساهماتهم وخطر الخسارة التي يمكن  المساهمون: -ث
خلق األرباح التعرض لها، وبالتالي ينصب اهتمامهم عند التحليل عادة على قدرة المؤسسة على 

 حاليا ومستقبال، وكذا درجة نموها من سنة ألخرى.

تتضح استفادتهم من حيث التأكد من سالمة المركز المالي للزبون)المؤسسة(، وتطور  الموردون: -ج
وحسب النتائج المتوصل إليها، يستطيع المرود أن يقرر االستمرار في التعامل  درجة المديونية.

 ذلك أو إلغائه تماما.مع المؤسسة، أو التقليل من 

تهمهم نتائج التحليل المالي للتأكد من قدرة المؤسسة)المورد( على احترام العقود المبرمة  الزبائن: -ح
معها. فإذا كانت المؤسسة في وضعية مالية غبر مستقرة، تتسبب في صعوبات لزبائنها من جراء 

 مثال. مواعيدهاعدم تسليمها للطلبيات في 

درجة صدق  اختبارتهتم أجهزة الدولة بنتائج التحليل المالي وكذا أجهزة الرقابة من  الدولة: -خ
 الحسابات. 

 .المطلب الثاني: التحليل بواسطة النسب المالية
تعرف النسب المالية على أنها محاولة إيجاد العالقة بين معلومتين خاصتين بالمركز المالي 

بفهم أفضل الظروف في المؤسسة فيما إذا اعتمدوا على تحليل  للمؤسسة، لذا فهي تزود األطراف المعنية
  يلي: . وتتمثل هذه النسب فيما1كل معلومة

  .نسب السيولة -1

 من أهم نسب السيولة المستخدمة:
 الجارية من أصولها المتداولة  التزاماتهاعلى مواجهة  ؤسسةوتمثل مدى قدرة الم التداول: ةنسب 

 

 

الجارية من  التزاماتهالديها قدرة على تسديد  ؤسسةمعناه الم½ فإذا كانت نسبة التداول أكبر من 
  2أصولها المتداولة بدون أية مشاكل.

                                                           
أم –، دراسة حالة تعاضدية الفالحة للحبوب والبقول الجافة دور أدوات التحليل المالي في تحسين حوكمة الشركاتهدى زمام، : 1

ة ، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير، تخصص مالية، كلية العلوم االقتصادية التجاري-البواقي
  .45وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، ص: 

  2: حسن جميل البديري، مرجع سابق، ص: 289.

المتداولة / الخصوم المتداولةنسبة التداول= األصول   
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 وتتمثل هذه النسبة في األصول المتداولة سهلة التحويل إلى نقدية  السيولة السريعة: ةنسب
 1المتداولة. االلتزامات)األصول المتداولة مطروحا منها المخزون السلعي( مقسومة على 

 
 

وبالتالي إذا كانت أكبر فإن المنشأة قادرة بشكل  1.1هي فأما النسبة النموذجية للسيولة السريعة 
الجارية من أصولها المتداولة بدون أن يكون هناك حاجة ألن تبيع مخزون  التزاماتهاقاطع على تسديد 

 2آخر المدة.
 :كمي بين الموجودات المتداولة تعتبر هذه النسبة كمية أي تبين الفرق ال صافي رأس المال العامل

 3والمطلوبات المتداولة وذلك من خالل المعادلة التالية:

 

 

 :ليس هناك نسبة نموذجية لسرعة دوران النقدية، لذا يجب المقارنة بين  سرعة دوران النقدية
 4المماثلة، وتحسب هذه النسبة كما يلي: ؤسساتوالم ؤسسةالم

 

 

  :والغرض من هذه النسبة هو الداللة إلى الخسارة نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل
هذه النسبة يعد لصالح  انخفاضقيم المخزون ومن ثم فإن  النخفاضالمحتملة للمنشأة نتيجة 

  5وتحسب كاآلتي: ؤسسةالم

   

 

 

                                                           

  1: حسن سمير عشيش، مرجع سابق، ص: 290.

  2: حسن جميل البديري ، مرجع سابق، ص: 290.

الجمع العربي للنشر والتوزيع، ، مكتبة الملخص الوجيز في اإلدارة والتحليل المالي: فيصل جميل السعايدة، نضال عبد هللا فريد، 3
  .136 :، ص2004عمان، 

  4: هيثم محمد ألزغبي، اإلدارة والتحليل المالي، ط01، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان- األردن، 2000، ص: 238.
  . 238 :، صنفس المرجع: هيثم محمد ألزغبي، 5 

 بضاعة آخر مدة(/ الخصوم المتداولة -نسبة السيولة السريعة=) األصول المتداولة

المطلوبات المتداولة -صافي رأس المال العامل= الموجودات المتداولة  

 سرعة دوران النقدية= المبيعات السنوية/ )النقدية+الشبه نقدية(

وم الخص-نسبة المخزون إلى صافي رأس المال العامل= المخزون/)األصول المتداولة
 المتداولة(
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  .نسب الربحية -2

هي النسب التي تقيس ربحية البنك التي تعد ذات أهمية كبيرة نظرا للمخاطر التي نسب الربحية، 
العمل المصرفي، وعادة ما تقاس بمجموعة من النسب يطلق عليها بنسب الربحية نظرا يتعرض لها 

 1للهدف الرئيسي للبنك التجاري وتتمثل هذه النسب فيما يلي:
 :)ويقيس معدل العائد إلى إجمالي  نسبة العائد إلى إجمالي األصول )العائد على األصول

م كإبداعاتهم في نشاط البنك ويتم قياسه كما األصول ما يحصل عليه المالك من وراء استثماراته
 يلي:

 

 

األصول  إجماليتبين هذه النسبة مقدار ما يحققه دينار واحد مستثمر في أصول البنك من الربح، 
المالية، القروض والسلف،  االستثماراتسواء كانت مدرة للدخل أو غير مدرة للدخل وهي : النقدية، 

األوراق المخصومة، أرصدة مدينة متنوعة، المساهمات في الشركات التابعة واألصول الثابتة وهذا يعني 
أن المقام يحتوي على أموال ليست بقصد التوظيف و إنما يتطلب مقارنة النتيجة مع المعيار سواء كانت 

 نوك السنوات السابقة.معيار الهدف المطلوب أو معدل عائد ب
 21:ومنها: مجموعة النسب الناتجة عن نسبة الربح إلى المبيعات 

 نسبة مجمل ربح العمليات= مجمل ربح العمليات/ صافي المبيعات 

 نسبة صافي الربح: صافي الربح= صافي الربح بعد الفوائد والضرائب/ صافي المبيعات 

 32ومنها: :مجموعة النسب الناتجة عن الربح عن االستثمارات  

  /نسبة العائد على الموجودات= صافي ربح العمليات قبل الفوائد والضرائب والمصروفات األخرى
 مجموع الموجودات 

   أرباح األسهم الممتازة(/  –العائد على حقوق المساهمين= )صافي الربح بعد الفوائد والضرائب
 حقوق الملكية أو حقوق المساهمين.

 

                                                           
  .108 :، ص، مرجع سابق: دريد كامل آل شبيب   1

  .141 :، ص، مرجع سابق: فيصل جميل2 

  .142 :، صمرجع سابق: فيصل جميل، 3 

 نسبة العائد إلى إجمالي األصول= صافي الربح/ إجمالي األصول
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 .نسب كفاية رأس المال -3

يقسم رأس المال ممتلك ومقترض، ومن أهم وظائفه تغطية نسبة محددة من الموجودات المصرفية 
وأهم عناصرها الودائع كما تهتم نسبة كفاية رأس المال بمعرفة مدى اعتماد البنك على حقوق الملكية 

قيمة الودائع لدى البنك حين طلبها من أموال المالكين،  إعادةكمصدر من مصادر التمويل والقدرة على 
 1يلي: وتتمثل هذه النسب المكونة له فيما

 وتحسب هذه النسبة من قسمة رأس المال الممتلك إلى إجمالي  رأس المال إلى الودائع: نسب
الودائع وتبين حجم ساهمة رأس المال البنك من إجمالي الودائع وتقيس كفاءة البنك في تغطية 

 الودائع من رأس مال المالكين.

 

 

 :وتعكس هذه النسبة قدرة البنك من خالل حقوق  نسبة رأس مال المالكين إلى إجمالي الموجودات
الملكية في تغطية الخسائر المحتملة في إجمالي موجوداته، ويمكن حساب هذه النسبة من قسمة 

 رأسمال المالكين إلى إجمالي الموجودات المصرفية وكما يلي:

 

 

 :وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك مصدر أمان للمودعين والعكس في  نسبة مخاطر رأس المال
 حالة انخفاض هذه النسبة ويتم قياسها من خالل: 

 

 

 .نسب النشاط -4

في إدارة موجوداتها وهناك نسب عديدة ترتكز كل  ؤسسةوضعت نسب النشاط لتقيس فاعلية الم
 2منها على إدارة بند محدد من بنود الموجودات في الميزانية ومنها:

  :وتقيس عدد مرات إصدار الذمم المدينة التي تستوفي في السنة نسب دوران الذمم المدينة
تجاري  ائتمانفر تو ؤسسة آخر كلما زادت هذه النسبة كلما كان واضحا أن الم الواحدة بمعنى

                                                           

  1: دريد كامل آل الشبيب، مرجع سابق،  ص: 115-113 .

  2: أسعد جميل العلي، اإلدارة المالية )األسس العلمية والتطبيقية(، ط01، دار وائل للنشر، عمان- األردن، 2009، ص: 85-83.

 رأس المال الممتلك إلى إجمالي الودائع= رأس المال الممتلك/ إجمالي الودائع

 رأس المال الممتلك إلى إجمالي الموجودات= رأس المال الممتلك/ إجمالي الموجودات

 مخاطر رأس المال= رأس المال الممتلك/ األصول الخطرة
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ويجب المالحظة أنه كلما زادت المبيعات  بشكل متواصل، االئتمانقصير األجل ويستوفى هذا 
السنوية اآلجلة وهنا يمكن أن تستخدم بدال عنها صافي المبيعات مما يعطي انطباعا أن جميع 

 وتحسب كما يلي:  يعات كانت آجلة لذلك لزم التنويه،المب

 

 

  :وتبين هذه النسبة بشكل تقريبي الفترة الزمنية التي تستغرقها متوسط فترة التحصيل
الذمم المدينة هو ايام بيع غير مسددة الشركة)بالمتوسط( لتحصيل الذمم المالية، وعليه فإن رصيد 

ولو قسمت على متوسط المبيعات اليومية لتوصلنا إلى متوسط مدة التحصيل وتحسب هذه النسبة 
 كما يلي:

 

 

  :وتوفر هذه النسبة تقديرا لمرات دوران التخزين خالل السنة من الناحية المادية دوران التخزين
ي البسط أن المبيعات يتضمن األرباح أيضا مما يدفع والسبب في عدم استخدام صافي المبيعات ف

 ب هذه النسبة كما يلي:سغير الصحيح أو المبرر وتح االرتفاعبالنسبة على 

 

 

  :وهي إحدى النسب التي تقيس دوران التخزين ولكنها تركز على الزمن مقدرا متوسط أيام التخزين
قبل بيعها ومعيار الحكم كلما قلت كان أفضل  بالشركةباأليام الذي تبقى فيه الوحدات المخزنة 

 للمنشأة وتحسب كاآلتي:

 

 

  :وتبين هذه النسبة المبيعات التي تولدها كل دينار واحد من الموجودات دوران الموجودات الثابتة
 الثابتة مقاسا بالقيمة الدفترية ونحسبها كاآلتي:

  

 

ونجد دوران إجمالي الموجودات= المبيعات/ إجمالي الموجودات    كما يمكن حساب نسبة:
 هذه النسبة بالمرات 

 لمدينة= المبيعات السنوية/الذمم المدينة     )بالمرات(نسبة دوران الذمم ا

 

/ دوران الذمم المدينة      )باأليام(365متوسط فترة التحصيل=   

 

 دوران المخزون= كلفة البضاعة المباعة/ التخزين

 

/ دوران المخزون365متوسط أيام المخزون=   

رات(المبيعات/ الموجودات الثابتة )نجد النسبة بعدد المدوران الموجودات الثابتة=   
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  .نسب المديونية -5

لتمويل  ؤسسةعليها الم اعتمدتوتهدف هذه النسبة إلى التعرف على مصادر التمويل التي 
 1:فيما يليأصولها المختلفة إذ يمكن معرفة األهمية النسبية لكل مصدر تمويلي وتتمثل هذه النسبة 

  نسبة الديون إلى حقوق الملكية= إجمالي الديون) قصيرة أو طويلة األجل(/ صافي حقوق
 .المساهمين

 .نسبة الديون القصيرة األجل إلى حق الملكية= الديون قصيرة األجل/ حق الملكية 

 نسبة حق الملكية إلى األصول الثابتة= حق الملكية/ األصول الثابتة. 

من كون النسب المالية أساسا في التحليل المالي إال أن هناك كثير من نقاط  مما سبق، وبالرغم
 2 الضعف فيها وأهمها:

  النسب المالية عبارة عن عالقات بين بنود الميزانية وبنود قائمة الدخل أي يوم إقفال القوائم المالية
السنين بل ولذلك فال تظهر التغيرات التي تحدث أو التي حدثت خالل السنة أو على مر 

 األرصدة في يوم تنظيم الميزانية فقط.

 تكون مضللة، ألن هذه اإلجماليات تختلف في  بعض النسب تعالج في شكل إجماليات، وغابا ما
نوعيتها وتاريخ استحقاقها، كنسبة التداول مثال فهي تشمل إجماليات األصول المتداولة، والخصوم 

 المتداولة.

 ؤثر المعالجة المحاسبية ألي بند من بنود الميزانية على نتيجة التحليل فما قد يعتبر أصال ت
متداوال، ويعتبره البعض اآلخر أصال شبه ثابت وبالتالي قد نصل إلى نتيجتين مختلفتين تماما من 

 نية.واألصول األخرى التي تظهر في الميزا واالستثماراتميزانية واحدة مثل األصول المتداولة 

  المعالجة المحاسبية ألي بند يؤثر على األرباح والخسائر من الممكن أن تغير النتائج، كما يحدث
يترتب على ذلك من تأثير على مستوى  وماأو تقديم المخزون  اإلهالكفي تغير معدالت 

 األرباح.

 في تقييم  تكون النسب المالية ذات فائدة إال إذا قورنت بنسب معيارات حيث تساعد األخيرة ال
 األداء المالي للبنوك وتحديد مركزها المالي.

                                                           

  1: هيثم محمد الزعبي، مرجع سابق، ص: 245.
  2: عدنان تايه النعيمي وآخرون، اإلدارة المالية ) النظرية والتطبيق(، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان- األردن، ص: 108-107.
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  ،يتم التحليل على أساس البيانات الدفترية، ولكن األهم هو التحليل على أساس الفرصة البديلة
 جوهر القرار الرشيد. باعتبارها

  تعد القوائم المالية على أساس ثبات قيمة النقود، والتحليل على أساس هذه الفرضية يعتبر
في المجتمع وتدهور قيمة  واالقتصاديال، خاصة في ظروف عدم االستقرار السياسي مضل

 النقود. 
 .واالتجاهتحليل التغير التحليل بواسطة المطلب الثالث: 

يعتمد المحلل المالي على القوائم المالية في إجراء التحليالت الالزمة للخروج بمعلومات تفيد 
 .المعلوماتاألطراف المختلفة المستفيدة من هذه 

إن مدى صحة وسالمة هذه المعلومات تتوقف على مدى دقة وصحة البيانات الظاهرة في     
الخطوة التحليلية  واالتجاهك القوائم ويعتبر تحليل التغير القوائم وكذلك دقة تصنيف الحسابات الواردة بتل

  1األولى التي يقوم بها المحلل المالي للقوائم المالية وينفذ هذا التحليل من خالل األشكال التالية:
وينطوي على دراسة العالقات الكلية من بنود القائمة المالية التحليل الرأسي )العمودي(:  .1

البنوك في تلك  إدارةن، وهو تحليل يتصف بالسكون والثبات ، ويساعد على تقييم المختلفة من تاريخ معي
المركز  وباستخراجنواحي الضعف والقوة لكنه يظل بحاجة ألن يدعم بالتحليل األفقي  اكتشافالفترة و 

 بند آخر. إلىالنسبي ويتم القيام به في العادة عن طريق النسب، أي نسبة بند من بنود الميزانية 

وينطوي على دراسة سلوك كل بند من بنود القائمة المالية بمرور  التحليل األفقي )المقارن(: .2
الزمن، أي تتبع حركة هذا البند زيادة أو نقصانا بمرور الزمن. وهكذا فإن هذا النوع من التحليل 

اسا بالزمان، الديناميكي ألنه يبين التغيرات التي حدثت، ويسمي بعض الكتاب هذا النوع من التحليل قي
وكذلك يمكن القيام بهذا النوع من التحليل في حالة النسب المالية حيث يمكن مقارنة نسبة ما بمثيالتها 
المعدة في فترة زمنية أخرى مما يتيح تتبع حركة هذه النسبة عبر الزمن ويساعد على اتخاذ القرارات 

على النسب الخاصة بفترة زمنية  القتصاراالمناسبة، وال شك أن هذا األسلوب ذو فائدة أكبر من مجرد 
 ويساعد التحليل األفقي على: واحدة )أي التحليل الرأسي(.

 .اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود أي قائمة مالية موضوع الدراسة عبر الزمن 

                                                           
-20 :ص ،2013، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، ، التحليل والتخطيط الماليزياد رمضان، محمود الخاليلة: 1

21.  
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  القرارات المحاسبية بعد تتبع  اتخاذتقييم إنجازات البنوك ونشاطها في ضوء السلوك ومن ثم
 ب التغير إلى جذورها.أسبا

ويسميه البعض قياس بالمكان ، ويتم ذلك عن طريق مقارنة بين النسب المركز النسبي:  .3
وتؤدي هذه المقارنة إلى  ؤسسةالخاصة بالمؤسسة بالنسب السائدة في الصناعة التي تنتمي إليها الم

 عما هو سائد في الصناعة وعندها يمكن لإلدارة: ؤسسةالم انحرافات اكتشاف

 بالنسبة لمثيالتها؛ ؤسسةتقييم أداء الم 

 في أصولها  المختلفة بالنسبة لمثيالتها؛ ؤسسةتقييم ربحية الم 

  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحقيق التوازن بينها وبين مثيالتها في الصناعة التي تنتمي
 إلى االنحراف؛ إليها وخاصة ي حالة االنحراف السالب بعد اكتشاف السبب الحقيقي الذي أدى

كما ويتم استخراج المركز النسبي أيضا بترتيب المؤسسات حسب بند معين مثل حجم المبيعات 
 أو الموجودات.
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 .في البنوك التجارية المالي األداء تشخيصالمبحث الثالث: مؤشرات 

مسؤولية حماية أموال المودعين وتحقيق أهداف ذوي المصالح من  بنوكتقع على عاتق ال
باستخدام عدد من مؤشرات األداء  بنوكالمساهمين ودائنين وعاملين وغيرهم، مما يستدعي قيام تلك ال

 المالية التي تعكس الجوانب األساسية لعملها.

والتي بنك األساسية أثر تعامل اليعبر عنها بالنسب التي تعكس الجوانب  وهذه المؤشرات عادة ما
وتحليل مركزه المالي وربحيته، لذلك تعدد المؤشرات المالية من األدوات  بنكتستخدم في تقييم أداء ال

وقدرته على مواجهة التزاماته المستحقة عليه حاليا ومستقبال ألنها تمثل أداة  بنكالمهمة لتقييم أداء ال
 لمالي الذي يعد البداية لقياس األداء ومن ثم تنتهي بعملية التقييم.تشخيصية أساسية من أدوات التحليل ا

 .المطلب األول: مفهوم المؤشرات المالية وخصائصها، واألسس الواجب توفرها

تعريفها على في مجال المال واألعمال، وقد تم تعددت تعريفات المؤشرات المالية عند الباحثين  
 1أنها:

 لذا فهي تزود األطراف ؤسسة لومتين خاصتين بالمركز المالي للممحاولة إيجاد العالقة بين مع
 فيما إذا اعتمدوا على تحليل كل معلومة على حدة. مؤسسةالمعنية بفهم أفضل لظروف ال

  هي عبارة عن عالقات بين القيم المحاسبية الواردة في الكشوفات المالية مرتبة ومنظمة لتكون
 ية معينة .دالة لتقييم أداء معين عند نقطة زمن

  هي تغيير حسابي بسيط للعالقات بين عنصر وآخر، بمعنى أن ينظر إلى كل عنصر كنسبة من
 عنصر آخر.

البد من بيان  بنوكوقبل البدء باستعراض المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم األداء المالي لل
 2أهم خصائص تلك المؤشرات والتي تتمثل فيما يلي:

  للمشكالت محل الدراسة ومحاولة تفصيل مؤشرات مناسبة لتعكسها؛تنبع عن فهم عميق 

 أن تكون بسيطة قدر المستطاع وواضحة وقابلة للقياس؛ 

 .أن تكون عملية وقابلة للتطبيق من حيث إمكانية جمع البيانات 

                                                           
، عمان، دار صفاء للنشر الحوكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إيمان شيخان المشهداني، : 1

  .80-78 :، ص2011والتوزيع، 

  2: عالء فرحان طالب، إيمان شيخان مزنان، نفس المرجع، ص: 80.
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 إضافة إلى خصائص أخرى تتمثل فيما يلي:

  ولها مدلول منطقي؛ضرورة وجود عالقة وثيقة بين عناصر النسبة كي تكون معبرة 

 .أن يكون هناك ارتباط واضح بين الهدف من التحليل المالي وبين النسبة المالية المستخدمة 

كما أن المؤشرات المالية سوف تختلف من مرحلة إلى أخرى اعتمادا على المرحلة التي يمر بها 
لة الهبوط والتدهور، وبالتالي ، والتي يمكن أن تكون مرحلة البدء أو النمو السريع أو النضج أو مرحبنكال

وليس على أداء فريق  بنكفإن القوة النسبية لنسب المصرف تتوقف بصورة أو بأخرى على دورة حياة ال
 اإلدارة فقط .

حتى تكون المؤشرات المالية المستخدمة في تقييم األسس الواجب توفرها كما توجد مجموعة من 
قدرة على تقييم األداء بشكل دقيق يعبر بصدق عن حقيقة أداء البنوك التجارية صالحة وفعالة وذات 

 1األداء، البد أن تكون على وفق مجموعة من األسس التي يجب توفرها في المؤشرات، وهذه األسس هي:

  أن تتسم المؤشرات بالبساطة والوضوح واالبتعاد عن التعقيد، حتى يمكن فهم تلك المؤشرات
 سليمة وواضحة وخيالية من األخطاء.وتطبيقها وتفسير نتائجها بصورة 

 التجاري والبيئة التي تحيط به وفي كل  بنكأن تراعي المؤشرات طبيعة النشاط الذي يمارسه ال
 االتجاهات والمستويات.

  توفر البيانات والمعلومات اإلحصائية الالزمة لحساب المؤشرات المالية، إذ من دون توفر تلك
 مؤشرات وبالتالي إخفاق عملية التقييم.البيانات ال يمكن اإلفادة من ال

  أن تكون المؤشرات شاملة ألنشطة البنك التجاري كافة وعدم اقتصارها على جانب أو جوانب
محددة، فالتركيز على جانب أنشطة معينة يؤدي حتما إلى نتائج جزئية ال تعبر عن حقيقة األداء 

 البنك التجاري.

  التأثير الكبير والواضح في أداء البنك التجاري، مع أن تعبر المؤشرات على خاصية هامة لها
 تبيانها للتغيرات الحاصلة في نشاطه، مما يسهم في تقديم صورة واضحة لألداء. 

 

 

                                                           
، 2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االقتصادية في تقييم أداء المصارف التجارية، أثر السياسات نصر محمود مزنان فهد: 1

  .54-53 :ص
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 .مؤشرات الربحية الثاني:المطلب  
وهي المؤشرات التي تقيس ربحية البنك التي تعد ذات أهمية كبيرة نظرا للمخاطر التي يتعرض  
المصرفي، ومن المعروف أن الهدف الرئيسي للبنك التجاري هو تعظيم ثروة المالك وتحقيق لها العمل 

هذا الهدف يتوقف على عوامل عديدة من بينها قدرة البنك على تحقيق األرباح، وفيما يلي أهم هذه 
 1المؤشرات:

 بنكودات لل: وتقيس هذه النسبة العائد الصافي من الفوائد التي حققتها الموجنسبة هامش الربح .1
 وزيادتها تعني زيادة قدرة الموجودات على توليد أرباح أو هامش ربح البنك التجاري وبالعكس.

 
 

 الفوائد المدفوعة -هامش الربح= الفوائد المحصلةحيث أن 

األموال  استخدام: يعد هذا المعدل من أهم المؤشرات قياس الكفاءة معدل العائد على حق الملكية .2
البنك ويوضح  اويعمل البنك التجاري دائما على زيادته بما يتناسب وحجم األخطار التي يتحملها مساهمو 

 هذا المعدل ما تحققه كل وحدة من حقوق الملكية في صافي األرباح )العائد( التي حققها البنك.

 

 

الموجودات من يقيس هذا المعدل نصيب كل وحدة من  معدل العائد على إجمالي الموجودات: .3
 األموال المستثمرة في األصول. استخدامصافي الربح بعد الضرائب وزيادة هذا المعدل تعني كفاءة 

 

 

تبين هذه النسبة األهمية النسبية لصافي األرباح التي  نسبة صافي الربح إلى إجمالي اإليرادات: .4
التجاري بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات، وزيادتها تعني زيادة كفاءة األداء بالنظر إلى زيادة  بنكحققها ال

 2تحقيق معدالت أكبر من األرباح بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات.

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، قسم علوم التسيير،  آليات تقويم األداء المالي في البنوك التجارية،: فاطمة الزهراء شادي، 1

  .49 :، ص2014-2013أم البواقي،  تخصص مالية وبنوك، جامعة العربي بن مهيدي،

 -، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان01ط ، أثر السياسات االقتصادية في أداء المصارف التجارية،: نصر محمود مزيان فهد2
  .59: ، ص2009األردن، 

 %100*]هامش الربح/ إجمالي الموجودات[نسبة هامش الربح= 

صافي األرباح بعد الضرائب/ حق الملكية  [معدل العائد على حق الملكية= 
[*100% 

 

 ]صافي الربح بعد الضرائب/ إجمالي الموجودات[معدل العائد على إجمالي الموجودات=
*100% 
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تقيس هذه النسبة إمكانية الموجودات على تحقيق  العمليات التشغيلية: نسبة هامش صافي .5
 .التجاري، وزيادة هذه النسبة تعني زيادة قدرة الموجودات على تحقيق اإليرادات التشغيلية بنكإيرادات ال

 

 

 

 المصروفات التشغيلية-صافي اإليرادات التشغيلية= اإليرادات التشغيليةحيث: 

وتوضح هذه النسبة حجم الفوائد التي  نسبة األرباح الموزعة للمساهمين إلى صافي األرباح: .6
 اهتمامالتجاري، وبذلك تكون هذه النسبة مدار  بنكيحصل عليها المساهمون من صافي األرباح السنوية لل

 كبير من المساهمين.

 

 

 

على توليد األرباح من  بنكيستخدم هذا المعدل في قياس كفاءة ال معدل العائد على الودائع: .7
الودائع التي استطاع الحصول عليها، ويقيس هذا المعدل نصيب كل وحدة من وحدات الودائع من صافي 

 التجاري بعد دفع الضرائب. بنكللالربح المتحقق 

 

 

التجاري من بنك يوضح هذا المعدل نصيب السهم الواحد من رأس مال ال معدل العائد للسهم: .8
، أو في صورة تكوين ورة توزيعات نقدية على المساهمينصافي الربح بعد الضرائب، سواء في ص

 1.احتياطات وأرباح غير موزعة

9.  

 

                                                           

  1: نصر محمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص: 60.

صافي الربح بعد الضرائب/ إجمالي [نسبة صافي الربح إلى إجمالي اإليرادات= 
 %100*]اإليرادات

 

صافي اإليرادات التشغيلية / إجمالي [نسبة هامش صافي العمليات التشغيلية= 
 %100*]الموجودات
 

األرباح الموزعة على [نسبة األرباح الموزعة للمساهمين إلى صافي األرباح= 
 .%100*]المساهمين/صافي الربح بعد الضرائب

 

صافي األرباح بعد الضرائب/ إجمالي [معدل العائد على الودائع= 
 %100*]الودائع

 

 %100* ]صافي األرباح بعد الضرائب/ عدد األسهم [معدل العائد للسهم=  
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 بنكويبين هذا المعدل نصيب كل سهم من أسهم رأس مال ال :معدل التوزيعات النقدية للسهم .10
التجاري من األرباح الموزعة نقدا على المساهمين، وزيادة هذا المعدل تعني زيادة العوائد التي يحصل 

 .عليها أصحاب األسهم، والعكس

 

  

 

يعبر هذا المعدل على قدرة الموجودات على  نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي الموجودات: .11
لقدر كبير من اإليرادات في ظل  بنكتحقيق اإليرادات، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على تحقيق ال

 وفر لديه من موجودات.تما 

 

 

 

ويوضح هذا المعدل ربحية كل وحدة  الموجودات:معدل األرباح القابلة للتوزيع على إجمالي  .12
من األرباح القابلة للتوزيع، الذي يمثل صافي الربح بعد استقطاع التكاليف والضرائب  بنكمن موجودات ال
 الداخلية كافة.

 

 

 

يبين هذا المعدل نصيب كل وحدة من وحدات رأس المال  معدل العائد على رأس المال المدفوع: .13
المدفوع من األرباح المتحققة بعد دفع الضرائب، ومقارنة هذا المعدل مع المدد الزمنية المختلفة يعطي 

 مؤشرا لقياس التطور في العائد على رأس المال المدفوع.

 

 

 

هذا المعدل يبين نصيب كل وحدة من وحدات الموارد سواء كانت  معدل العائد على الموارد: .14
 األرباحذاتية أم خارجية، من صافي الربح التحقق وبذلك فإن هذا المعدل يبين كفاءة المصرف في تحقيق 

 من الموارد المتاحة له.

النقدية على المساهمين/ عدد التوزيعات [معدل التوزيعات النقدية للسهم:  
 %100* ]األسهم

. 
 

إجمالي اإليرادات /إجمالي  [إجمالي اإليرادات إلى إجمالي الموجودات= نسبة
 %100*]الموجودات

األرباح القابلة [معدل األرباح القابلة للتوزيع على إجمالي الموجودات = 
 %100*]لتوزيع/ إجمالي     الموجودات

 

الضرائب/ رأس المال صافي الربح بعد [معدل العائد على رأس المال المدفوع= 
 %100*]المدفوع
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يبين هذا المؤشر نسبة الفوائد المكتسبة نتيجة  :نسبة الفوائد المكتسبة إلى الفوائد المستحقة .15
من  بنكالتجاري في منح القروض، إلى الفوائد المستحقة على القروض التي حصل عليها ال بنكلعمل ال

 التجاري. بنكاآلخرين، وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على تحقيق إيرادات أكبر لل

 

 

التجاري،  بنكيوضح هذا المعدل ربحية العامل الواحد في ال نسبة ربحية العامل بالمصرف: .16
وزيادة هذه النسبة تعني كفاءة عنصر العمل في تحقيق األرباح، وهذا المؤشر يفيد عند التذكير في تعيين 

 عمالة جديدة، إذ يتعين التأكد من زيادة ربحية العامل الجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

إجمالي الودائع+ حق  [لموارد = صافي األرباح بعد الضرائب/امعدل العائد على 
 .%100* ]الملكية

 

الفوائد المكتسبة/ الفوائد [نسبة الفوائد المكتسبة إلى الفوائد المستحقة = 
 %100*]المستحقة

صافي األرباح بعد الضرائب/عدد العاملين [نسبة ربحية العامل بالمصرف= 
 %100*]الدائمين
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المطلب الثالث: مؤشرات السيولة، ومؤشرات مالءة رأس المال، مؤشرات توظيف 
 األموال

من أهم المؤشرات المستخدمة من قبل البنوك التجارية فيما يتعلق بالسيولة، رأس المال، وتوظيف 
 األموال ما يلي:

  أوال: مؤشرات السيولة.

البنك التجاري، وتتمثل في نسبة السيولة، توجد ثالث معايير يمكن من خاللها معرفة سيولة 
 1وهي:

تحتفظ البنوك التجارية بأرصدة لدى البنك المركزي بدون فوائد  نسبة االحتياطي القانوني: .1
بنسبة معينة مما لديها من ودائع، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي هذه النسبة. وتحسب وفقا 

 للمعادلة التالية:

 

 

 

وتشمل االلتزامات األخرى البنود التي تقترب من صفة الودائع حيث يتعين على البنك الوفاء بها 
األرصدة  –ا حاال أو في وقت قريب، وهي عبارة عن شيكات وحواالت واعتمادات دورية مستحقة الدفع إم

 مبالغ مقترضة من البنك المركزي. -المستحقة للبنوك

يتأثر حجم الرصيد النقدي في البنك التجاري بعمليات السحب واإليداع.  :نسبة الرصيد النقدي .2
ونظرا الختالف الظروف التي تتحكم في كل من هذين التيارين، فإنهما عادة ال يتعادالن، 

ن ما يهم ا  ويترتب على عدم تعادلهما تغير في حجم الرصيد النقدي للبنك التجاري، و 
عيار تغير في حجم الرصيد النقدي بل التغير في نسبته كمالمسؤولون في البنك التجاري ليس ال

ويمكن  ،وتتأثر نسبة الرصيد النقدي بعدة عوامل ايجابيا أو سلبيا لمعرفة سيولة البنك التجاري،
 يلي: تحسين نسبة الرصيد النقدي من خالل ما

 إيداع نقود جديدة من جانب األفراد والمنظمات؛ 

  للعمالء؛سداد قروض سبق أن أقرضها البنك 

                                                           

  1: ضياء مجيد، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، 2001، ص: 298-296.

الودائع+  نسبة االحتياطي القانوني= األرصدة النقدية لدى البنك المركزي/ قيمة إجمالي
 التزامات أخرى 
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 اإلقراض من البنك المركزي بضمان األوراق المالية مثال؛ 

 زيادة رأس مال البنك في شكل نقدي، وليس عن طريق تجميد االحتياطات؛ 

 .وجود رصيد دائن للبنك لدى البنوك األخرى 

والعكس بالعكس، أي أن نسبة الرصيد النقدي تنخفض عندما تأخذ العوامل السابقة الصورة 
 تحسب نسبة الرصيد النقدي من خالل المعادلة التالية:و ، العكسية

 

 

 

تعني السيولة العامة قدرة البنك التجاري على تحصيل القروض  نسب السيولة العامة: .3
والسلفيات لدى العمالء وفقا لتواريخ استحقاقها بدون خسارة في القيمة، والتوائم بين تحصيل 
هذه القروض ومنح قروض وسلفيات جديدة. لذلك يتعين على البنك دراسة وتحليل موقف 

ى سداد القرض من نسبة السيولة العامة، ويتم ذلك العمالء، واستبعاد من يتضح عدم قدرته عل
من خالل دراسة التعامالت السابقة مع العمالء، ومراقبة عمليات السحب واإليداع للتعرف على 
أسلوب استخدام القرض وهل أستخدم في المجال الذي منح من اجله، ومتابعة مركز العميل 

 وتعديلها إذا اقتضت الضرورة ذلك. بصفة دورية حتى يمكن تقييم سياسات منح االئتمان،

ويعتبر هذا المعيار أكثر المعايير داللة على سيولة البنك التجاري، فقد يهبط الرصيد النقدي 
للبنك في وقت ما، وال يجب أن يؤخذ هذا دليال على انخفاض السيولة لهذا البنك إذا زادت في نفس الوقت 

 حتسب نسبة السيولة العامة من خالل المعادلة التالية:نسبة األصول غير النقدية شديدة السيولة، وت

 

 
 

 

 

 

 

نسبة الرصيد النقدي= رصيد البنك لدى البنك المركزي+النقود في البنك/مقام نسبة 
 ]التزامات أخرى  -قيمة إجمالي الودائع[ االحتياطي القانوني

 

بسط نسبة الرصيد النقدي+مجموعة األصول غير نقدية شديدة )نسبة السيولة العامة= 
 (مقام نسبة االحتياطي القانوني+ التزامات أخرى ) / (%السيولة 
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  ثانيا: مؤشرات مالءة رأس المال.

تتوافر لها رؤوس أموال لتغطية احتياجاتها من المعدات والتجهيزات  أنالتجارية  بنوكتراعي ال
وغيرها من األصول الثابتة، وكذلك ما يلزم لها من أموال حتى تتمكن من البدء في تحقيق األرباح، وأيضا 
لمقابلة المخاطر المتوقعة من استخدام األموال، إذ يرتبط حجم رأس المال في المصارف التجارية بقدر 

المخاطر، وأهمها المخاطر االئتمانية إذ تؤدي إلى تدهور قيمة األصول المتواجدة على قروض هذه 
 وسلفيات.

التجاري من رأس المال المدفوع واالحتياطات والمخصصات واألرباح  بنكويتكون رأس مال ال
، وهذا يؤدي التجاري بالصغر النسبي مقارنة بالودائع بنكالمحتجزة وعالوة اإلصدار. ويتصف رأس مال ال

التجاري يعد أمرا  بنكإلى ضعف هامش األمان للمودعين، لذا فإن الحفاظ على مالءة رأس المال في ال
من اجتذاب الودائع الكافية لتأمين احتياجاته المالية  بنكهاما وضروريا لدعم ثقة المودعين، حتى يتمكن ال

 1رات مالءة رأس المال أنواعا عدة من أهمها:التجاري. وتضم مؤش بنكالكفيلة بضمان أداء سليم ومتميز لل
على رأس ماله بنك تبين هذه النسبة مدى اعتماد ال نسبة حق الملكية إلى إجمالي الموجودات: .1

االحتفاظ بهذه النسبة عند معدالتها الثابتة، وعدم  بنكفي تكوين الموجودات، ويحاول ال
يقرره المصرف المركزي الذي يدعم  انخفاضها عن معدالتها في السنوات السابقة، ومراعاة ما

 رفعها لتوفير الحماية الالزمة ألموال المودعين.

 

 

                  

التجاري على  بنكتبين هذه النسبة مدى اعتماد ال :نسبة حق الملكية إلى إجمالي الودائع .2
على رد الودائع من  بنكحقوق الملكية بوصفها مصدرا من مصادر التمويل، ومدى قدرة ال

 األموال المملوكة له، وأن ارتفاع هذه النسبة يعني توفير الحماية الالزمة ألموال المودعين.

 

 

 

التجاري على بنك توضح هذه النسبة مدى قدرة ال :نسبة حق الملكية إلى إجمالي القروض .3
 في القروض والسلفيات من حقوق الملكية دون المساس بالودائع. االستثمارمقابلة أخطار 

                                                           

  1: نصر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص: 65-64.

 ]حق الملكية / إجمالي الموجودات [نسبة حق الملكية إلى إجمالي الموجودات = 
*100% 

 ]حق الملكية / إجمالي الودائع[نسبة حق الملكية إلى إجمالي الودائع = 
*100% 
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االحتفاظ بنك وتعكس هذه النسبة درجة الخطر المتوقع في محفظة القروض، ويجب على كل 
من االستثمار في كل نوع من أنواع محفظة القروض على شكل احتياطات بهدف تغطية بنسبة معينة 

 أخطار االئتمان وعدم السداد.
تقيس هذه النسبة نسبة القروض المتأخرة عن السداد إلى إجمالي القروض في  :خطر االئتمان .4

ان وتحليله في إدارة االئتم بنكالمصرف التجاري، وزيادة هذه النسبة تعني انخفاض كفاءة ال
 ومتابعته، لذلك يفضل دائما أن تقل هذه النسبة دائما إلى اقل حد ممكن.

 
 

التجاري على  بنكتبين هذه النسبة مدى قدرة ال :نسبة حق الملكية إلى االستثمارات المالية .5
مقابلة مخاطر االستثمار في محفظة األوراق المالية، والتي تنجم عن الهبوط في قيمة هذه 

 المحفظة، وذلك من حقوق الملكية، دون المساس بالودائع.

 

 
 

 ثالثا: مؤشرات توظيف األموال.

التجاري في توظيف األموال المتاحة له في  بنكتستهدف هذه المؤشرات الحكم على كفاءة ال
من داء األ، وسياسة استخدام األموال. وتقيس بنكالمجاالت المختلفة في إطار السياسات االئتمانية لل

نتاجية العمالة، جانب  نتيجة االستثمار في المجاالت  بنكوالعائد الذي حققه الاستخدام األموال المتاحة، وا 
 المختلفة.

 1التجاري في توظيف األموال المتاحة، ما يأتي: بنكومن أهم المؤشرات التي تقيس كفاءة ال   
التجاري، ويفيد هذا  بنكيقيس هذا المعدل مدى توظيف الودائع في ال :معدل استثمار الودائع  .1

 كانت توسعية أم انكماشية. إذافيما  بنكالمعدل في الحكم على طبيعة سياسة ال

                                                           

  1: نصر محمود مزنان فهد، مرجع سابق، ص: 69-66.

 %100نسبة حق الملكية إلى إجمالي القروض = حق الملكية / إجمالي القروض *

 %100* ]القروض المتأخرة على السداد/ محفظة القروض[خطر االئتمان = 

حق الملكية/ إجمالي االستثمارات [ نسبة حق الملكية إلى االستثمارات المالية:
 %100*]في األوراق المالية
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تعد هذه النسبة من المؤشرات الرئيسية لقياس  : نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع  .2
التجاري على توظيف األموال، وهي توضح حجم األموال التي استخدمها ووظفها  بنكقدرة ال

التجاري على توظيف  بنكوزيادة النسبة تعني زيادة قدرة ال من إجمالي ودائع العمالء، بنكال
 األموال.

 

 

 
في االستثمار،  بنكتبين هذه النسبة كفاءة ال :إجمالي اإليرادات إلى إجمالي االستثماراتنسبة   .3

من  بنكوكلما ارتفعت هذه النسبة ارتفعت معها حصيلة اإليرادات التي يحصل عليها ال
أن  بنكوبذلك فإن هذه النسبة من بين أهم النسب التي يجب على ال ،االستثمارات المختلفة

 ار وان يرفعها دائما ألن ذلك يعني التوجه باالستثمار نحو أفضل المجاالت.يراقبها باستمر 

 

 

 
 

التجاري في  بنكيوضح هذا المعدل كفاءة ال :نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي الموجودات  .4
تشغيل الموارد المالية المتاحة، وكفاءته تشغيل اإلمكانيات البشرية والمادية األخرى في أداء 

كافة التي يتمثل عائدها أو جزء كبير منها في العموالت والفوائد المحققة. بنكية الخدمات ال
 .وكلما زاد هذا المعدل كان ذلك دليال على االستغالل السليم لتلك الموجودات

 

 

 
 

يبين هذا المعدل مقدار العائد المتحصل عليه  :معدل العائد على االستثمار من األوراق المالية  .5
التجاري نتيجة لالستثمار في األوراق المالية، وأن انخفاض هذا المعدل يعني  بنكفي ال

100معدل استثمار الودائع = إجمالي االستثمارات / إجمالي الودائع * % 

= إجمالي القروض /إجمالي   نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع
 %100الودائع *

 

نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي االستثمارات = إجمالي اإليرادات/ إجمالي 
100االستثمارات * % 

نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي الموجودات: = إجمالي اإليرادات / إجمالي 
 %100الموجودات*
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انخفاض أهمية االستثمارات في األوراق المالية، ويتعين النظر في إعادة تشكيل محفظة 
التجاري بهدف تعظيم العائد النهائي المتوقع، كما يجب تتبع هذا العائد  بنكاالستثمارات بال

 فة، والعمل على زيادة هذا العائد باستمرار.خالل مدد زمنية مختل

  

 
 

يبين هذا المعدل يبين هذا المعدل عالقة االستثمارات بمصادر  : معدل توظيف الموارد  .6
التجاري من أموال في نشاطه المالي، ويعد هذا المعدل من  بنكالتمويل، وبنسبة ما يوظفه ال

 في التوظيف. بنكالمؤشرات المهمة لتوضيح سياسة ال

 
 

التجاري من قروض وسلفيات من  بنكيوضح هذا المعدل نسبة مايوظفه ال معدل إقراض الموارد  .7
شير إلى نمط السياسة اإلقراضية مصادر التمويل الخارجية والذاتية، وبذلك فإن هذا المعدل ي

 التجاري.للبنك 

 

 

يبين هذا المعدل نسبة الفوائد المستحصلة من  : معدل العائد إلى إجمالي محفظة القروض  .8
، وكلما ارتفع بنكالتجاري في مجال اإلقراض، إلى إجمالي القروض التي قدمها ال بنكنشاط ال

 التجاري. بنكلهذا المعدل دل على تحقيق عوائد أكبر ل

 

 

 

يوضح هذا المعدل مدى امتالك  :وشركات تابعةالبنوك معدل مساهمة المصرف التجاري في  .9
 بنوكالمركزي مدى امتالك ال بنكأخرى، ويحدد ال مؤسسات أوبنوك التجاري لألسهم في  بنكال

، المؤسسةأو بنك التجارية لألسهم بما اليزيد عن نسبة مئوية معينة من رأس المال المصدر لل
 مؤسساتالتجاري في هذه ال بنكوبشرط أال تتجاوز القيمة االسمية لألسهم التي يمتلكها ال

مقدار رأس ماله المصدر واحتياطاته. وهدف هذا التحديد الحد من المخاطر التي قد تتعرض 

لي القروض = الفوائد المحصلة من القروض/ إجمامعدل العائد إلى إجمالي محفظة 
100القروض* % 

)إجمالي الودائع+ حق  معدل إقراض الموارد = القروض والسلفيات/
 %100الملكية(* 

 

معدل العائد على االستثمار من األوراق المالية = صافي العائد المحصل من 
 %100األوراق المالية/ إجمالي االستثمارات في األوراق المالية*

 

= إجمالي االستثمارات/ )إجمالي الودائع+ حق   معدل توظيف الموارد
 %100الملكية(*
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التجارية نتيجة المساهمات في رؤوس أموال الشركات، وإلتاحة الفرصة أمام  ؤسساتلها الم
وفي أنشطة متنوعة بهدف توزيع المخاطر الناتجة مؤسسة للمساهمة في أكثر من  بنوكال هذه

 عن التوظيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة.

معدل مساهمة المصرف التجاري في مصارف وشركات تابعة = القيمة االسمية لألسهم في 
 %100مصارف وشركات تابعة/ ) رأس المال+ االحتياطات(* 
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تطرق هذا الفصل إلى أدوات التشخيص المالي في البنوك التجارية وذلك من خالل ثالث نقاط 
وذلك بتحديد كل من المفهوم واألهمية  الماليأساسية تم خالل أولى هذه النقاط مناقشة ماهية التشخيص 

واألهداف والتطرق إلى أهم األدوات الالزمة لتشخيص وضعية المؤسسة وتحديد نقاط القوة والضعف لهذه 
 وكذلك تحديد مختلف مؤشرات تشخيص األداء في البنوك التجارية بأنواعها.، األخيرة

يخرج  الو طراف ذات العالقة بالمؤسسة، أداة يستعملها العديد من األباعتبار أن التحليل المالي 
لهذه المؤسسة من حيث األداء والتغيرات من كونه دراسة للنسب المالية من أجل معرفة الوضعية المالية 

 .المالية، بغرض الوصول إلى هذا الهدف
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 .تمهيد
ظريا، على واقع التشخيص المالي بالوكالة ما تم التوصل إليه ن إسقاطسيتم خالل هذا الفصل 

 البنكية محل الدراسة.

اآلليات إن الهدف العام للشق التطبيقي من هذه الدراسة يتجلى في محاولة التعرف على 
لبنك الجزائر الخارجي بأم البواقي، وهذا من خالل ثالثة  51والخطوات التي تتبعها الوكالة البنكية رقم 

 مباحث أساسية، هي:
 التعريف بالوكالة محل الدراسة. المبحث األول:

 لحالة قرض ممنوح من طرف الوكالة. التشخيص المالي المبحث الثاني:

  .المالي التشخيص آليات باستخدام القرض لمنح النهائي القرار مناقشة :المبحث الثالث
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 التعريف بالوكالة محل الدراسة. المبحث األول:
لبنك الجزائر الخارجي، الكائن مقرها في مدينة أم  51تتمثل الوكالة محل الدراسة، في الوكالة رقم 

 والوكالة محل الدراسة.البواقي، وفيما يلي لمحة مختصرة عن البنك الجزائر الخارجي 

 .المطلب األول: نشأة البنك الخارجي الجزائري وتعريفه
يعتبر بنك الجزائر الخارجي، من البنوك التجارية التي تمتلك خبرة وكفاءة معتبرة في مجال العمل 

 المصرفي، وفيما يلي نبذة عن نشأته والتعريف به.

 أوال: نشأة بنك الجزائر الخارجي.
/ 67بموجب المرسوم  1967في أول أكتوبر  « BEA »تم تأسيس البنك الخارجي الجزائري 

مليون دينار جزائري، وكان هدفه الرئيسي يتمثل في تنمية وتسهيل الرابطة  210برأسمال قيمته  204
 01االقتصادية، والمالية للجزائر مع الدول األخرى حيث احتوى على كل أصول القرض الليوني في 

أفريل   30بنك في  ي، األصول الخاصة ببرا كال1967ديسمبر  31، المنشأة العامة في 1967توبر أك
البنك الصناعي الجزائري والبحر األبيض المتوسط،  « BIAM »، وكذلك قرض الجنوب، ثم تالها 1968

 .1968ماي  13في تاريخ 
، وبعد ذلك 1968جوان  01تم اكتتاب رأس المال البنك بصفة خاصة من قبل الدولة بتاريخ 

ذات أسهم حيث وصل رأسمالها مؤسسة ، أصبح البنك 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88وفق قانون 
مليار دينار جزائري وكان محتكرا من قبل القطاعات األساسية للحافظة التجارية للبنك، فباإلضافة  1إلى 

  إلى قطاع المحروقات فهناك قطاعات أخرى هي:  

 قطاع البناء . 
  .قطاع اإللكترونيك 
  .قطاع االتصال 
 .قطاع الخدمات 
 .قطاع الكيمياء 
 .قطاع البيتروكيمياء والصيدلة 

مليون دينار جزائري لكي يصل إلى  600حقق رأس المال البنك زيادة مقدرة ب  1991في سنة 
 مليار دينار جزائري. 5,6وصل إلى  1996مليار دينار جزائري وفي مارس 1,6
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دولة، ويخضع في نشاطه  41مراسل بنكي متواجدين بحوالي  1450بشبكة تضم وله عالقات 
(، أما إدارته فقد أوكلت لمجلس إداري مكون من الرئيس SPAالتجاري لقوانين الشركات ذات األسهم )

 وتسعة إداريين ومحافظي حسابات.

  .التعريف ببنك الجزائر الخارجي :ثانيا
أنه: " بنك ودائع ككل البنوك األخرى يتعامل مع أشخاص يعرف البنك الخارجي الجزائري على 

معنوية وطبيعية تخضع لقواعد القانون التجاري وكان بنك الخارجي يساهم في تسيير المعلومات التجارية 
للمنشآت حتى تسمح لهم بالشراء والبيع في أحسن الظروف وذلك بمراعاة التطور التجاري العالمي، 

ان الغرض منه في المقام األول هو تسهيل وتنمية التقارير االقتصادية ك 1970توسعت وظائفه سنة 
 ".والمالية للجزائر مع باقي دول العالم

أصبح بنك الجزائر منشأة وطنية عمومية اقتصادية مختصة في تمويل التجارة  1988في سنة 
دة في التجمعات وكالة متواج 86ولديه  2002/01/17الخارجية، وقد تحصل على اعتماده الرسمي يوم 

 السكانية الكبرى، المراكز الصناعية ومناطق اإلنتاج البترولي.

 مراسل بنكي وله فرعين في الخارج هما:  1500ويقيم عالقات مع شبكة من 

 .البنك العربي ما بين القارات المتواجدة في فرنسا 
 .البنك العربي لالستثمارات في التجارة الخارجية الموجودة في أبو ظبيARBIFT   
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 .المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري، مهامه وأهدافه
، وفيما يلي الهيكل التنظيمي لهذا البنك مع البنوك التجارية أهم يعتبر بنك الجزائر الخارجي، من

   يطمح لتحقيقها. توضيح مختلف المهام واألهداف التي

  .الخارجي الجزائري العامأوال: الهيكل التنظيمي للبنك 

 يمكن توضيح التنظيم الداخلي للبنك الخارجي الجزائري من خالل الشكل الموالي:
 الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري (: 1-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوكالة أم البواقي، البنك الخارجي الجزائري. المصدر: الوثائق الداخلية

المديرية العامة 
 لاللتزامات

المديرية العامة 
 للعالقات الخارجية

 العالقات الخارجية. -

 التجارة الخارجية. -

 .العمليات مع الخارج -

ة.الخلية اإلستراتيجي -  

التنظيم.خلية  -  

إدارة المحاسبة. -  

إدارة اإلعالم اآللي. -  

إدارة الخزينة. -  

إدارة المراقبة  -
 والتسيير. 

 

 

 الشبكة المركزية. -

االلتزامات مع  -
 المنشآت الكبيرة.

االلتزامات مع  -
 . المنشآت الصغيرة

 الرئاسة
مةالتفتيش العا إدارة  

ةالمديرية العامة للتنمي  األمانة العامة 

 الموارد البشرية. -

 اإلدارة العامة. -

 مديرة االتصال.  -

الدراسات القانونية  -
 والمنازعات.

 خلية األمن . -

 .خلية التعريب -
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 ثانيا: مهام البنك الخارجي الجزائري وأهدافه 

 للبنك الخارجي الجزائري عدة مهام على الصعيدي الداخلي والخارجي: 

 ومنها:: الصعيد الداخلي على 
  تلقي ودائع تحت الطلب أو ودائع ألجل من أشخاص طبيعيين ) أفراد ( أو أشخاص

 (.SPA , EURL , SAR)        معنويين
  .تقديم قروض قصيرة ومتوسطة األجل إلى أشخاص معنويين أو طبيعيين 
  :تتمثل مهمته الرئيسية في تسهيل وتطوير الروابط والعالقات على الصعيد الخارجي

االقتصادية الجزائرية بالبلدان األخرى في إطار السوق من خالل تشجيع العمليات 
ج بتمويل القطاع العام والخاص، وتقديم الضمانات الالزمة والتأمينات التجارية مع الخار 

 للمصدرين والمستوردين، باإلضافة إلى مهام أخرى: 
  توفير خدمات مركزية للمنشآت الجزائرية، وتزويدها بالمعلومات التجارية الدقيقة التي

 تمكنها من بيع منتجاتها في أحسن الظروف. 
 تحويالت.القيام بعمليات الصرف وال 
 .مساعدة ترقية التصدير للمنتجات المصنعة 
  تشجيع االستثمار في المواد األولية المتوقعة للمشاريع العامة والتي تخص مختلف

النشاطات المتعلقة بالصناعات الغذائية وكذا الصناعات الحديثة والميكانيكية والبتر 
 وكيميائية.

 فيما يلي:  فهي تتمثل أهداف البنك الخارجي الجزائري أما عن 

  إنعاش االقتصاد الوطني من خالل تمويل المنشآت االقتصادية في المجال االستثماري
 والتجاري لتحقيق التنمية االقتصادية.

  توفير مناصب الشغل من خالل تقديم قروض للشباب في إطار تشغيل الشباب وبالتالي
 حدتها.المساهمة في القضاء على البطالة أو اإلنقاص من 

 .نشر الوعي االدخاري لتحقيق أكبر مصدر للتمويل 
  ضمان حسن سير الخدمات البنكية التي يقدمها البنك للزبائن ومحاولة تطويرها، وتقديم

 تحفيزات للزبائن وهذا لتحسسهم باألمان والراحة وأيضا لجلب زبائن آخرين. 
  الخارجي.إنشاء عالقات اقتصادية خارجية من أجل إنعاش قطاع التجارة 
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 -BEA 51-وكالة البنك الجزائري الخارجيالتعريف بالمطلب الثالث: 
قبل البدء في القيام بالدراسة المطلوبة يجب أوال التعرف على وكالة أم البواقي والتعرف على 

 مفهومها ومختلف المهام التي تؤديها هذه األخيرة.

 أم البواقي. BEAنشأة وكالة  -1
م وهي الممثلة األولى لبنك الجزائر الخارجي على مستوى هذه 26/02/1979نشأت الوكالة في 

 الوالية، وتحتل موقعا استراتيجيا وسط الوالية، يديرها مدير ومساعد المدير اللذان يمثالن مديرية الوكالة.

ويمكننا القول أن الوكالة لم تغير في سيرها أو دورها األساسي أال وهو تمويل ما يخص التجارة 
لخارجية، فهي تحتل مكانة معتبرة بصفتها وكالة من بنك الجزائر الخارجي في السوق المحلية لكل ما ا

دارة عمليات التجارة  الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى بصفتها وكالة بنكية تجارية  يتعلق بالتمويل وا 
تقبال الودائع ومرورا بمنح فهي تقوم بممارسة كل الوظائف التي يقوم بها أي بنك تجاري ابتداء من اس

 االئتمان. 

 .نشاطات الوكالة -2
عامال يمثلون إطارات سامية موزعون  24ـ ب -وكالة أم البواقي –يعمل بنك الجزائر الخارجي 

على المصالح اآلتية: مصلحة االلتزامات، مصلحة التنظيم اإلداري، مصلحة النشاطات البنكية، مصلحة 
 العالقات مع الزبائن.

 المهام على مختلف المصالح بالوكالة كالتالي:وتتوزع 

 :تتمثل مهامها في: مصلحة االلتزامات 
 ضمان دعم اإلدارة اللتزامات الزبائن؛ 
 إدارة ملفات الزبائن المتعلقة بالقروض؛ 
  السهر على متابعة تطبيق واحترام التعليمات المتعلقة بااللتزامات، وتتضمن مصلحة

 االلتزامات فرعين هما:
 تتمثل مهامه في : ارة االلتزامات:فرع إد 

 متابعة شروط وكيفية سير حسابات الزبائن 
 دارة منح رخص القروض  متابعة يومية لملفات الزبائن وا 
 تكوين بطاقة معلومات خاصة بكل زبون وبكل عملية منح قرض 
 رسال الملفات إلى بنك الجزائر الخارجي ومتابعة النتائج  كتابة وا 
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 تتحضير العقود والضمانا 
 ترتيب اإلحصائيات المتعلقة والوكالة وخاصة بااللتزامات 
 :تتمثل مهامه في: فرع المنازعات 

 على الوثائق القضائية للزبائن ةالمحافض 
 إدارة مختلف األمور القضائية للوكالة 
 بداء الرأي في العقود المبرمة  المشاركة وا 
  المقدمةمراقبة الجانب القانوني للعقود وااللتزامات والضمانات 
 إدارة األوامر القضائية والمتعلقة بتجميد حسابات الزبائن 
  إرسال اإلنذارات وأوامر التجميد لحسابات الزبائن إلى المؤسسات األخرى 
 .دارة ومتابعة بطاقة المعلومات الخاصة بالمنازعات وشبه المنازعات  تكوين وا 
 :تتمثل مهامها في مايلي: مصالح التنظيم اإلداري 

  الوسائل البشرية والمادية للمؤسسةإدارة 
 للوكالة والمحاسبي ضمان التنسيق المعلوماتي 

 وتتكون مصلحة التنظيم اإلداري من الفروع التالية:

 :تتمثل وظائفه في: فرع إدارة الوسائل 
 السهر غلى اإلدارة والمحافظة على الوثائق المختلفة للوكالة 
  متابعة حسابات الموظفين وفقا للقانون 
 ضير وتقديم االحتياجات الخاصة بتكوين الموظفينالتح 
 تنظيم التسجيالت المتعلقة بتكوين الموظفين المتفق عليهم 
 تقديم التقرير السنوي الخاص بتكوين موظفي الوكالة 
 والتأمين داخل الوكالة ةتطبيق الشروط الوقائية والصح ىالسهر عل 
 إدارة العقارات والمنقوالت 
  الدورية الجبائية وشبه جبائية لدى المصالح المعنيةالقيام بالتصريحات 
 القيام بإعداد الميزانية التقديرية السنوية للوكالة 
 القيام بإدارة األرشيف والعمل على المحافظة عليه من التلف  
 تتمثل وظائفه في: المحاسبة المعلوماتية: فرع  
 إدارة التطبيقات الخاصة بالمعلوماتية 
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 جموع العمليات المحاسبيةتقديم حصيلة يومية لم 
 :تتمثل مهامها في: مصلحة النشاطات البنكية 

  السهر على تنفيذ كل العمليات الخاصة بالزبائن وفق المخطط اإلداري المحاسبي
 للوكالة

 ترتيب تصريحات دورية حول المخالفات المتعلقة بعمليات الدفع 

 تتكون هذه المصلحة من ثالثة فروع:

 وتتمثل وظائفه كاآلتي:فرع العمليات المباشرة : 
 حسن استقبال الزبائن 
 تنظيم يومي عام مستمر للعمليات المباشرة 
  ضبط الحسابات في نهاية كل يوم عمل 
 تنظيم عمليات السحب والدفع المباشر بالعملة الوطنية أو األجنبية 
 القيام بجميع التحويالت المتعلقة بالزبائن 
 كات وكمبياالت وسندات أذنيه.تسهيل عمليات الدفع لألموال في شكل شي 
 :وتتمثل وظائفه فيما يلي: فرع التجارة الغير مباشرة 

 إدارة ومتابعة عمليات الخزينة للوكالة 
 القيام بعمليات تحويل للفائض وطلب تغطية العجز في الخزينة 
 القيام بجميع التحويالت المتعلقة بالزبائن 
  وكمبياالت وسندات أذنية.تسهيل عمليات الدفع لألموال في شكل شيكات 
 :وتتمثل وظائفه فيما يلي: فرع التجارة الخارجية 

 القيام بتحويل األموال المتعلقة باالستيراد والتصدير 
 تنظيم عمليات السحب والدفع المباشر بالعمالت األجنبية 
 تقديم التصريحات الدورية للعمالت المتعلقة بالتصدير واالستيراد 
 للعمالت المختلفة القيام بعمليات التحويل 
 :وتتمثل وظائفه في: مصلحة العالقات مع الزبائن 

 االستقبال الجيد للزبائن وتزويدهم بكافة المعلومات التي تفيدهم 
 استقبال ملف الزبائن 
 .البحث عن زبائن لكسب عدد كبير من المتعاملين األكفاء ذوى السمعة الحسنة 
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 وتتضمن هذه المصلحة فرعين وهما: 

 تتمثل مهامه في: م واإلشهار:فرع اإلعال .أ

 نشر وثائق تبين محاسن الوكالة 
 إعطاء شهرة للوكالة 
 الرفع من مستوى التعامل 
 توسيع مجاالت التعامل عن طريق فتح مجال المنافسة بين البنوك 
 .تحسين وضعية الوكالة 

 تتمثل مهامه فيما يلي: فرع المحاسبة البنكية: .ب

 جرد أموال البنك وميزانياته 
  بإحصاء ديون البنك وموجوداته وحساب األرباح والخسائرالقيام 
 تنظيم الحسابات والعمليات التي قامت بها الوكالة خالل يوم، شهر، ثالثي، سنة 
 تحديد نسب األرباح وكيفية توزيعها 
 .حسم كل المصاريف العامة وجميع األعباء المالية واإلهتالكات واالحتياطات 

 :أم البواقي--BEA 51الهيكل التنظيمي لوكالة  -3
من خالل الشكل  يتضح لنا الهيكل التنظيمي لوكالة أم البواقي، فهو يتكون من عدة مصالح لها 

 مدير.
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 -BEA51- (: الهيكل التنظيمي لوكالة2-3الشكل رقم:)

 
 
  
  

    
 
 
 
 
 

 
 

 وثائق الوكالة المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 مدير الوكالة

مصلحة العالقات مع 
 الزبائن 

  مصلحة النشاطات
 البنكية 

يير تسالو مصلحة التنظيم 
   اإلداري 

 مصلحة أمانة االلتزامات 

 فرع إدارة 

 االلتزامات 

 لجنة المحاسبة

 البنكية 

رة فرع العمليات المباش

( )عمليات البنك  
 فرع اإلعالم 

  واإلشهار

 فرع المحاسبة 

 والمعلوماتية 

 فرع المنازعات 

 

 فرع إدارة

الوسائل    

 العمليات المباشرة 

()ما وراء الشباك  

ة فرع التجارة الخارجي  
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 المبحث الثاني: التشخيص المالي لحالة قرض ممنوح من طرف الوكالة.
استفادت منه الشركة ذات قرض استغاللي حالة لفيما يلي ستتم دراسة حالة  التشخيص المالي 

 عين فكرون لدباغة الجلود وتصديرها إلى الخارج.  SARL TNNERIEالمسؤولية المحدودة 

 .المطلب األول: عموميات حول المشروع
 SARLيتمثل المشروع الذي تم تمويله من طرف الوكالة البنكية محل الدراسة لصالح شركة 

TNNERIE ،تتمثل في قيمة القرض فهي  أما، في مشروع استغاللي بمجال دباغة الجلود وتصديرها
  دج. 540.000.000.00تسهيالت صندوق بمبلغ 

من قبل يقوم البنك بطلب ملف مصغر وهذا  بما أن العميل أخذ قرض :مكونات الملف -1
 لتوفير المعلومات.

 كشف الضرائب بتاريخ جديد؛ 
  التجاري المصادق عليه في الغرفة التجارية؛صورة طبق األصل للسجل 
 CASNOS (AHESTATION MISE A JOUR)  كشف  الغير األجراء؛ 
 ؛2013، 2012، 2011ف النتائج لكل من سنة شك الميزانية وجدول 
  ؛2014ميزانية توقعية لسنة 
 دراسة تقنوا اقتصادية( شهادة خبرة   technique économique؛) 

 .والعميلالعالقة بين البنك  -2
هي شركة دخلت في عالقة مع البنك الجزائر الخارجي في  SARL TNNERYشركة     

تسير من طرف أخوين جد مؤهلين في الميدان حيث درسوا مالية وبنوك في مدارس خاصة مما  2010
جعل حسن التسيير لديهما بغض النظر عن النشاط التي تقوم به المؤسسة أال وهو دباغة الجلود حيث 

غير الوحيدة مما يعني أن المنافسة منعدمة المؤسسة بر هذا النشاط مهم جدا في منطقة الشرق ويعتبر يعت
من سنة  إبتداء  وذلك  لديهاالزبائن أهم من  تعتبرو  جدا  جيدةالمؤسسة أن عالقة بنك الجزائر مع هذه 

2011. 
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     .حركة رقم األعمال -3

 .2013، 2012، 2011المؤسسة لثالث سنوات األخيرة يوضح الجدول التالي حركة رقم أعمال 
 ( :حركة رقم األعمال1-3الجدول)

2013 2012 2011 
 CA           رقم االعمال 321,00 958 147 738,00 920 86 990,00 895 89 

 MC    الهامش على التكلفة 000,00 30 845,33 576 62 262,80 974 84

0,95 0,72 0,00 
 التكلفة معدل الهامش على

MC/CA 

 باعتماد وثائق من الوكالة ةالمصدر: إعداد الطالب

ن خالل الجدول يمكننا القول أن رقم أعمال المؤسسة ممركز كليا لدى بنك الجزائر الخارجي م
 تكون كاآلتي:معدل الهامش على التكلفة المتغيرة خالل السنوات الثالثة األخيرة أي أن نسبة 

CA/MC > 1 

 .للمؤسسة الوضعية الماليةالمطلب الثاني: تحليل 
من خالل الوثائق التي تحصلنا عليها من البنك الخارجي الجزائري خاصة الميزانية المحاسبية 
وجدول حسابات النتائج نقوم بدراسة أهم المؤشرات المالية انطالقا من ثالث سنوات سابقة على التوالي 

2011 ،2012 ،2013. 

  .المحاسبيةالميزانية  -1

بعد التحصل على الميزانية المحاسبية قام الصيرفي بتحويل الميزانية المحاسبية إلى ميزانية مالية 
وفقا للنظام المحاسبي المالي لتقليل الحسابات بدمج الفرعية منها إلى الحسابات الرئيسية قصد تسهيل 

 لتحليل المالي.امختلف العمليات التي يتطلبها 

 المالية لثالث سنوات من خالل إعادة ترتيب ومعالجة الميزانية المحاسبية. لميزانيةتحصلنا على ا
 ( نستعرض هذه الميزانية كما يلي:2-3ومن خالل الجدول )
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 الميزانية المحاسبية )األصول والخصوم(: (2-3الجدول رقم )

 األصول 2011 2012 2013
 الثابتةاألصول  114 968 10 000 245 9 000 335 8

 التثبيتات المعنوية   
 547 443 5 000 245 9 000 335 8 التثبيتات المادية

   
 راضي الممنوح امتيازهااأل

 مباني  000 485 4 000 255 4
 األخرى التثبيتات العينية  547 443 5 000 760 4 000 080 4

 الماليةالتثبيتات  567 524 5 0 0

  5 524 567 
غير األصول المالية 

 الجارية األخرى 
 األصول الجارية 295 300 69 508 157 200 634 660 278
 قيم االستغالل 0 300 819 111 032 566 98
98 566 032 111 819 300 

 
 نات جاريةزو مخ

 حققةمالقيم ال 962 416 69 165 026 71 521 075 112
 الزبائن 369 585 47 196 778 34 826 415 77

220 428 13 806 442 
 

 مدينون آخرون 

34 439 267 22 441 527 21 831 593 
والحسابات  الضرائب
 المماثلة

 القيم المتاحة 667 116- 043 312 17 081 019 68
 الصندوق  667 116- 043 312 17 081 019 68

 المجموع 409 268 80 508 402 209 634 995 286
 المصدر: بيانات الوكالة.
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 الخصوم 2011 2012 2013
 رأس المال العامل 993 327 2 392 327 164 494 539 237
 أس المال الخاصر  993 327 2 674 456 19 674 279 56
 االجتماعيرأس المال  000 380 000 980 4 675 456 19
 النتيجة الصافية 841 265 8 230 532 12 062 134 40
 آخررأس المال الخاص  848 317 6- 444 944 1 063 311 3-

 ديون طويلة األجل 0 718 870 144 820 259 181
 ديون مالية  718 870 144 820 259 181
 ديون قصير األجل 416 940 77 115 075 45 138 456 49

موردون والحسابات  312 778 37 831 527 3 251 951 5
 المرتبطة

 الضرائب  328 964 625 447 3
 ديون أخرى  014 210 590 805 885 115

 قروض بنكية جارية 090 952 39 366 777 39 377 941 39
 المجموع 409 268 80 507 402 209 632 995 286

 المصدر: بيانات الوكالة.

الميزانية اد عدإ ، تم  2013إلى غاية سنة  2011من خالل الميزانية المالية للسنوات الثالثة من 
 المختصرة والموضحة من خالل الجدول التالي:
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 (: الميزانية المحاسبية المختصرة3-3الجدول رقم)

 البيان 2011 2012 2013
 صول الثابتةاأل 14% 4% 3%

 صول المتداولةاأل 86% 96% 97%
 قيم االستغالل  0% 53% 34%
 قيم المحققة 86% 34% 39%
 قيم الموجودات 0% 8% 24%

 المجموع 100% 100% 100%
 الخصوم 2011 2012 2013
 س المال الدائمأر  3% 78% 83%
 س المال الخاصأر  3% 9% 20%

63% 69% 0% 
الديون متوسطة وطويلة 

 جلاأل
 جلالديون قصيرة األ 97% 22% 17%

 لمجموعا 100% 100% 100%
 المصدر: إعداد الطالبة باعتماد على معطيات البنك)الميزانية المالية(

أكثر ( في الدوائر النسبية من أجل توضيح 3-3ترجمة المعطيات الموضحة في الجدول)تم كما 
   .لكل من نسب األصول الثابتة والمتداولة بالنسبة إلى إجمالي الموجودات
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(: نسب األصول الثابتة واألصول المتداولة بالنسبة لمجموع األصول لسنوات 3-3شكل رقم)
 التواليعلى  2013، 2012، 2011

 

 

 
 المختصرة المصدر: إعداد الطالبة واعتمادا معطيات الميزانية

 األصول: -أ
 :14وتمثل األصول الثابتة نسبة صغيرة من مجموع الميزانية حيث مثلت  األصول الثابتة% 

 2013و 2012في سنتي  %1و %10، وعرفت انخفاضا بنسبة  2011فيما يخص سنة 
 على الترتيب وهذا راجع إلى انعدام التثبيتات المالية نهائيا.

 :نالحظ من خالل الميزانية األصول المتداولة تمثل تقريبا مجموع          األصول المتداولة
للسنة  %10، وعرفت زيادة من عام إلى آخر قدرت بـ 2013الميزانية كاملة خاصة سنة 

من مجموع الميزانية، وهذا  %97( حيث مثلت 2013للسنة األخيرة ) %1و(، 2012الثانية )
 valeurوالقيم الموجودة  valeurs d’exploitationراجع إلى ارتفاع كل من قيم االستغالل 

disponibles  2011اللتان كانتا منعدمتين في سنة. 

األصول 

الثابتة

4%

األصول 

ةاملتداول

96%

األصول 2012

الثابتة

14%

األصول 

ةاملتداول

86%

2011

األصول الثابتة

3%

األصول املتداولة

97%

2013
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دوائر النسبية التالية لتوضيح أما بالنسبة للخصوم فقد تم ترجمة معطيات الميزانية المختصرة إلى ال
 النسبة إلى إجمالي الخصومبنسبة رأس المال الدائم والديون قصيرة األجل 

المال الدائم والديون القصيرة األجل بالنسبة لمجموع الخصوم للسنوات  رأس(: نسبة 4-3الشكل)
 2013، 2012، 2011الثالثة 

 

 

 
 الميزانية المختصرةاعتمادا على  ةالمصدر: إعداد الطالب

 

 

راس املال الدائم

3%

ديون قصيرة األجل

97%

2011

راس املال الدائم

78%

لالديون قصيرة األج

22%

2012

اموال دائمة

83%

ديون قصيرة األجل

17%
2013
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 .الخصوم  -ب
 :والتي كانت  2011ويمثل نسبة كبيرة من مجموع الميزانية ماعدا سنة  رأس المال الدائم

والمتمثلة في رأس المال الصافي وقد ارتفعت بنسبة كبيرة جدا  %3نسبتها ضعيفة قدرت بـ
وهذا للجوء المؤسسة إلى اإلقراض من البنوك هذا  78%لت إلى صحيث و  2012خالل سنة 

ونفس الشيء فيما يخص  DMLT=69%مايفسر نسبة القروض المتوسطة وطويلة المدى 
 .2013سنة 

 :من  % 97نالحظ من خالل الميزانية أن الديون قصير األجل مثلت الديون قصيرة المدى
ض االستغاللية لقلة رأس المال أي أن المؤسسة لجأت إلى القرو  2011مجموع الميزانية سنة 

 . %3الدائم الذي مثل بـ 
على الترتيب وهذا  %17و  %22نالحظ انخفاضا واضحا قدر بـ  2013، 2012أما في سنتي 

 راجع إلى ارتفاع نسبة رأس المال الدائم للجوء المؤسسة إلى القروض طويلة األجل وقصيرة األجل.

 .جدول حسابات النتائج  
 :، للشركة المتحصلة على القرضالنتائج حسابالجدول أدناه يوضح 
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 جدول حسابات النتائج (:4-3الجدول رقم)
 البيان  2011 2012 2013

 اإلنتاج المباع 321 958 147 738 920 86 990 895 89
 رقم األعمال 321 958 147 738 920 86 990 895 89

 اإلنتاج المخزن  - 300 819 111 -
 (-)اإلنتاج المخزن المباع 885 076 49 - 268 253 13

 اإلنتاج المثبت - - -
 إنتاج السنة المالية 436 881 98 038 740 198 722 642 76
 مشتريات السلع - - 000 012 1

 المادة األولية - 267 306 170 105 470 19
 التموينات األخرى  214 578 26 172 15 267 10

 استهالكات أخرى  812 441 185 350 217 393
 الخدمات الخارجية 442 969 5 982 333 4 508 745 1

 الخدمات األخرى  856 923 43 498 57 213 96
 استهالك السنة المالية 324 913 76 104 063 175 310 727 22
 القيمة المضافة 112 968 21 934 676 23 412 915 53

    
 أعباء العاملين 122 787 4 148 427 4 192 162 3

 الضرائب والرسوم - 917 454 -
 إجمالي فائض االستغالل 990 180 17 869 794 18 220 753 50

 المنتوجات العملياتية األخرى  - - 36

    
 األعباء العملياتية األخرى  427 490 4 894 79 177 285
 مخصصات االهتالكات 443 680 000 795 000 910

 نتيجة فائض االستغالل 120 010 12 975 919 17 079 558 49
 المنتجات المالية 913 170 531 283 253 204 1

 األعباء المالية 189 910 3 947 706 4 267 628 10
 النتيجة المالية 276 739 3- 416 423 4- 014 424 9-
 النتيجة الخام لألنشطة العادية 844 270 8 559 496 13 065 134 40

 خارج االستغاللنتيجة  0 0 0
 الضرائب الواجب دفعها على النتائج 000 5 326 964 -

 صافي نتيجة السنة المالية 844 265 8 233 532 12 065 134 40
 قدرة التمويل الذاتي 287 946 8 233 327 13 065 044 41

    
 بيانات الوكالةالمصدر: 
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أن خالل كل الدورة جميع النتائج جيدة وفي زيادة من عام  (4-3رقم: ) نالحظ من خالل الجدول
 .إلى آخر على غرار رقم األعمال الذي عرف انخفاض بانخفاض اإلنتاج المباع

عرفت قدرة التمويل الذاتي زيادة جد مقبولة خالل كامل دورة الدراسة حيث يمكننا الحكم أن نشاط 
 المؤسسة تسير جيدا خاصة في عام.

 .مؤشرات التوازن المالي: المطلب الثالث
 :يمكن توضيح رأس المال العامل من خالل الجدول التالي

 .تحليل القيم الهيكلية (:5-3الجدول رقم)

2013 2012 2011 
 

 البيان

229 204 494 155 082 392 -8 640 121 CP-AI 
 س المال العاملأر

   AC-DCT 229 204 494 155 082 392 -8 640 121 

201 126 792 177 547 716 31 428 636 VE+VR-DCT+CBC 
المال  رأساحتياج 

 العامل

28 077 702 -22 465 324 -40 068 757 FR-BFR 
 الخزينة

28 077 704 -22 465 323 -40 068 757 VD-CBC 

 .المصدر: إعداد الطالبة

 يتضح من خالل الجدول أن:

 رأس المال العامل. .1
  أقل من الصفر حيث أن المؤسسة عرفت عدم توازن في رأس المال العامل  2011في سنة

الهيكلة المالية ألن األصول المتداولة لم تغطيها ديون قصيرة األجل وهذا راجع إلى سوء 
 التسيير في المؤسسة.

  2012رأس المال العامل أكبر من الصفر عرف زيادة من  2013-2012أما في سنتي-
 تقريبا الضعف. 2013

ؤسسة في أمان حيث أن رأس المال الدائم غطى جميع األصول الثابتة بزيادة يؤكد أن الم هذا ما
 وهذا أعطى رأس مال موجب.



 لجزائري الخارجيللبنك ا 51دراسة حالة في الوكالة            :                            الثالثالفصل 

 

 

94 

 

يمكن التوضيح أكثر لهذا االختالف الملحوظ خالل الثالث سنوات من خالل مخطط األعمدة 
 التالي:

 ثة(: مخطط بياني يوضح التغير في رأس المال العامل خالل السنوات الثال 5-3الشكل رقم)

 
 .اعتمادا على معطيات الميزانيةالطالبة المصدر: إعداد 

رأس المال العامل يحقق نتيجة سالبة السبب يرجع إلى عدم تغطية الديون  (5-3الشكل )يوضح 
أما بالنسبة  2011وهذا خالل سنة  ،قصيرة األجل لألصول المتداولة مما عرف عدم توازن في الهيكلة

، عرف زيادة ملحوظة على التوالي وهذا يرجع إلى األموال الدائمة التي غطت 2013، 2012لسنتي 
 األصول الثابتة بشكل جيد ما يجعل المؤسسة في أمان. 

 احتياج رأس المال العامل.  .2
من خالل السنوات الثالثة السابقة نالحظ أن االحتياج من رأس المال العامل أكبر من الصفر هذا 

 ما يفسر االحتياج المالي للمؤسسة ألن المداخيل الدورية للمؤسسة لم تمول كل احتياجات النشاط. 
النسبة باعتبار هذه النتيجة جد سيئة ب 2012، 2011وهذا ما يفسر إعطاء خزينة سالبة لسنوات 

التي حققت خزينة موجبة وهذا بدوره راجع إلى رأس المال العامل الذي  2013للمؤسسة على غرار سنة 
 حيث كان هذا األخير مغطى كليا. FR BFR>هو أكبر مقارنة مع احتياج رأس المال العامل 
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 عرفت توازنا جيدا حيث مولت احتياجات 2013القول أن المؤسسة في السنة األخيرة  ويمكن
الدورة االستغاللية بالمداخل الثابتة. والمخطط الموالي يوضح لنا االحتياج من رأس المال العامل والخزينة 

 :(2013، 2012، 2011) خالل الثالث سنوات لسابقة
 لرأس المال العامل والخزينة االحتياج(: التغير في 6-3الشكل رقم)

 
 الميزانية.اعتمادا على معطيات الطالبة المصدر: إعداد 

، على 2012و  2011الخزينة التي حققت نتيجة سالبة خالل سنتي ( 6-3)يبين لنا الشكل 
التي حققت نتيجة موجبة وهذا راجع إلى رأس المال العامل الذي هو أكبر من احتياج  2013غرار سنة 

 رأس المال العامل.
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باستخدام آليات المبحث الثالث:  مناقشة القرار النهائي لمنح القرض 
 التشخيص المالي.

مناقشة قرار منح القرض للشركة باستخدام احدى آليات التشخيص المالي هذا المبحث  سيتم خالل
وذلك اعتمادا على السنوات الثالث  والمتمثلة في التحليل عن طريق النسب المالية ودراسة المخاطر،

2011 ،2013 ،2014. 

 .الماليةالمطلب األول: تحليل النسب 
 النسب الموضحة للوضعية المالية الخاصة بالشركة طالبة القرض. ، الجدول التالييوضح 
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 للشركة طالبة القرض. (: النسب المالية6-3الجدول)
2013 2012 2011 FORMULES  

 نسب الهيكلة    

28,49903947 17,7747314 0,212250985 
CP/AI 

المال األصول الثابتة/ رأس 
 العامل

 التوازن المالي

4,416224855 10,8702773 0 
DMLT/CAF 

ديون ط.أ األجل/قدرة التمويل 
 الذاتي

 قدرة التسديد

0,310491724 0,1343037 - C Propres/DMLT 
 قدرة المديونية رأس مال خاص/ ديون ط.أ

 نسب السيولة    

5,634500494 4,44053239 0,889144536 AC/DCT 
 السيولة العامة الجارية/ ديون ق.أاألصول 

3,641501526 1,95979995 0,889144536 
(VR+VD)/DCT 

)القيم المحققة+القيم المتاحة(/ 
 ديون ق.أ

 السيولة المختصرة

1,37534154 0,38407097 -0,00149687 VD/DCT 
 السيولة الحالية القيم التاحة/ ديون ق.أ

0,599753248 
 

0,27239684 
 

0,148475002 
 

VA/CA(HT) 
القيمة المضافة/ رقم األعمال 

 متضمن الرسم
 

 نسب النشاط والتسيير

 نسب المردودية    

صافي نتيجة السنة المالية/رقم  0,05586603 0,14418001 0,446450003
 المردودية التجارية األعمال

0,713118292 0,64410973 3,550630951 
RN d'exer/ C Propres 

المالية/رأس  صافي نتيجة السنة
 المال الخاص

 المردودية المالية

0,139842075 0,06445271 0,10303984 

RB d'exercice/Total 
actif 

النتيجة الخام لألنشطة 
 العادية/مجموع األصول

 المردودية االقتصادية

 إعداد الطالبة  المصدر:
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 أن: ( 6-3)يتضح من خالل الجدول رقم: 

  مقبولة،  وهذا مافسرته النسب الموضحة في الجدول من خالل النسب المالية للمؤسسة جد
كامل المدة ألن األصول الثابتة لم تغطي إال من طرف رؤوس األموال ) نسب التوازن 

 (.1 >المالي
وهذا مايفسر أهمية رؤوس األموال الدائمة بالنسبة لألصول الثابتة وكذلك رأس المال العامل  

 (.FR<1التي وجدناها فيها أقل من الصفر) 2011رار سنة موجب سببه هاته األخيرة على غ

  وهذا ما يفسر قدرة المؤسسة على  2013و 2012و  2011السيولة العامة مقبولة جدا سنة
 تسديد ديونها .

  وهذا ما يجعلنا نستطيع القول أن  2013و  2012السيولة المختصرة جيدة خالل سنتي
 المادية أي ديونها الخارجية على نطاق االستغالل.المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها 

   الحضنا من خالل النتائج المتحصل عليها أن السيولة الفورية أصغر من الواحد خالل سنتي
 ؛يفسر القدرة الجيدة للمؤسسة على القيام بتسيير مدخالتها وهذا ما 2012و 2011

 قتصادية وهذا ما يفسر أن المؤسسة عند احتسابنا لنسب المردودية تبين أن مردودية أصولها اال
 . الها صالحية االستفادة من القرض وذلك من أجل تحسين مرد وديته

 كما يمكن توضيح هذه النسب وتلخيصها من خالل مجموعة من األشكال التالية:

( 7-3بالنسبة لنسب الهيكلة تم ترجمتها من خالل األعمدة البيانية الموضحة في الشكل ) 
 كاآلتي:
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 (: نسب الهيكلة7-3الشكل رقم )

 

 
 

 
 باالعتماد على الميزانية ةالمصدر: إعداد الطالب

( 8-3وتم كذلك ترجمة معطيات نسب السيولة في األعمدة البيانية التالية من خالل الشكل )
 التالي: 
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 (: نسب السيولة8-3الشكل رقم)

 
 الميزانيةالمصدر: إعداد الطالبة باعتماد على معطيات 

 
( تم توضيح نسب النشاط والتسيير من خالل األعمدة البيانية 9-3أما من خالل الشكل)

 الموضحة أدناه:
 (: نسب النشاط والتسيير9-3الشكل رقم)

 
 باالعتماد على معطيات الميزانية ةالمصدر: إعداد الطالب
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 كما تم ترجمة هذه معطيات نسب المردودية في األعمدة التالية:

 (: نسب المردودية10-3الشكل رقم)

 
 المصدر: إعداد الطالبة باالعتماد على معطيات الميزانية

 
 .دراسة المخاطرالمطلب الثاني:  

إال انه تم التوصل من خالل الدراسة وعملية التحليل بالرغم من المخاطر المالية المتنوعة 
معدومة و التي من المحتمل أن تهدد المؤسسة إلى انعدام المخاطر المالية أو وجود مخاطر لكن شبه 

 طالبة القرض.

 .المخاطر الضريبية والشبه ضريبية معدومة ألن العميل يسدد مساهماته اإلدارية بشكل دوري 
  بعملية التحليل المالي والتي يتمثل أساسها في دراسة النسب المالية  توصلنا إلى أن القيام بعد

ن المردودية وكذلك سيولة المؤسسة جد مرتفعة مما يمكننا خطر عدم التسديد يكاد ينعدم أل
 القول أن خطر عدم استرجاع القرض مستبعدة.

 أيضا وهذا راجع تحقيق المؤسسة لرقم  مأما فيما يخص الخطر المتعلق بالنشاط يكاد ينعد
 أعمال جيد عام بعد آخر يوضح جدية سيرورة العمل

  الموضحة وتبين أيضا محافظة المؤسسة على زبائنها خبرة العميل في الميدان تؤكد النتائج
 وهذا راجع إلى جودة المنتوج .
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 .القرار النهائيالمطلب الثالث: 
نظرا إليجابية العمليات المالية التي الحظها البنك في هذه المؤسسة وتأكده من سالمة وصالحية 

باإلضافة إلى السيولة المربحة والمردودية  ،منح القرض لهذه المؤسسة من خالل الخبرة العلمية والعملية
الجيدة وأهم كل شئ السمعة الجيدة لهذه المؤسسة يتفق البنك على منح القرض االستغاللي للمؤسسة 

 دج مع وضع الضمانات التالية: 540.000.000.00والمتمثل في تسهيالت صندوق بمبلغ 

  108.000.000.00رهن عقاري بقيمة  
 تأمين كل المخاطر. 
 رهن شهرة المحل.  
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  خالصة.
ابعة لبنك الجزائر والت -أم البواقي 51-من خالل الدراسة التطبيقية الميدانية على مستوى وكالة 

تقييم و تشخيص وضعية إحدى المؤسسات الوكالة ومن ثم نظري لهذه الخارجي  تم التطرق إلى الجانب ال
جزء من الجانب النظري على الجانب العملي اعتمادا على مجموعة من الوثائق التي  بإسقاطوذلك 

وفقا للنظام المحاسبي المالي  مع تحديد أهم عدلت تساعدنا في تقييم أدائها أهمها الميزانية المحاسبية 
خيرا نسب األدوات التي تعتمدها هذه الوكالة والمتمثلة في نسب الهيكلة ونسب السيولة ونسب النشاط أ

جد مؤهلة للحصول على القرض االستغاللي المتمثل في تسهيالت فلوحظ أن هذه المؤسسة المردودية 
 الصندوق التي انتهت بموافقة البنك على منحها القرض مع وضع الضمانات الالزمة. 
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  .خاتمة

تسعى البنوك التجارية لممارسة العديد من الوظائف وتقديم خدمات متنوعة قصد تغطية 
فهي وجدت نفسها أمام منافسة تفرض عليها إثبات وجودها،  ،جات المالية للمشاريع االقتصاديةاالحتيا

 وذلك من خالل تحسين أدائها، وزيادة عوائدها كون هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح.

وال شك أن الصناعة المصرفية تعد من أكثر الصناعات تعرض للمخاطر، حيث تعاظمت هذه 
ثات العمل المصرفي وتنامي استخدام أدوات المخاطر وتغيرت طبيعتها في ظل التحرير المالي ومستحد

مالية جديدة ساعد على خلقها للتقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية ومن هنا اكتسب موضوع 
 التشخيص المالي أهمية متزايدة لدى البنوك التجارية.

اذ قرار منح فالتشخيص المالي يعد ذات أهمية بالغة لدى البنوك التجارية وأداة جوهرية في اتخ
القرض وتطبيقه بشكل يحقق األهداف واإلستراتيجيات المسطرة وذلك بتحقيق معدل مردودية جيدة 

 للمشروع.

ومن منطلق أهمية هذه الخطوة فقد ألقينا الضوء على التشخيص المالي في البنوك التجارية من 
رية وما ينتج عنها من منظور النظام المحاسبي المالي وذلك من خالل عرض لوظائف البنوك التجا

مخاطر تواجه العمل المصرفي كما تم استعراض كيفية إدارة هذه المخاطر ودراستها ووضع الخطط 
المناسبة لما يلزم وما يمكن القيام به لتجنبها من خالل عملية التشخيص المالي الذي يعتمد أساسا على 

 النسب المالية.

ل المنهج المتبع في تشخيص الوضعية المالية أما الجانب التطبيقي ومن خالل دراسة وتحلي
للمؤسسة من قبل البنك التجاري وبعد التربص الذي تم القيام به حول دراسة حالة قرض استغاللي تم 
التمكن من القيام بتحليل القوائم المالية كما تم التعرف على طرق التسيير والتنظيم ومن خالل رؤية أهمية 

على الميزانية المالية والمتحصل عليها بعد القيام بجملة من التعديالت على التحليل المالي التي تعتمد 
الميزانية المحاسبية مع دراسة أهم مؤشرات التوازن المالي بالتطرق إلى تحليل الميزانية بواسطة رأس المال 

البنك العامل واحتياج رأس المال العامل والخزينة باإلضافة إلى النسب المالية المستخدمة من قبل 
 الجزائري الخارجي في تقييم الوضعية المالية للمؤسسة.
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 إلى النتائج التالية: التوصلمن خالل الدراسة التطبيقية كما تم 

 التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي خالل ثالث سنوات؛ 
  التحليل بواسطة النسب المالية في تزايد مستمر وذات طابع إيجابي مما جعل المؤسسة

 طالبة القرض تتمتع باستقاللية مالية تجاه دائنيها؛
  المؤسسة لها قدرة على تسديد ديونها وهذا ما يسمح لها بالحصول على قرض في وقت

 الحاجة؛
 ي وفي تزايد مستمر.رقم األعمال ممركز كليا لدى البنك الجزائري الخارج 

 التوصيات:

من بين االقتراحات يجب على البنك أن يضع أهمية بالغة للتشخيص المالي كذلك أيضا بالنسبة 
للمؤسسة من أجل معرفة الوضعية المالية واكتشاف نقاط القوة والضعف واتخاذ قرار منح القرض بصفة 

 سليمة.

 تحصيل ديون العمالء القديمة؛ 
  مردودية المؤسسة وهذا برفع مستوى االستثمارات؛السهر على مراقبة 
 توفير التقنيات الجديدة في تقديم القرض؛ 
 االعتماد على النظام المحاسبي المالي لتسهيل عملية التحليل المالي؛ 
 .ضرورة متابعة المشروع من طرف البنك لضمان اهتمامه بشكل جيد 
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 .ملخص

هدفت الدراسة إلى الوقوف على اآلليات التي تستخدمها البنوك التجارية لتشخيص 

من أهم املؤسسات املالية التي الوضعية املالية للزبائن طالبي القروض لديها، خاصة باعتبارها 

 .والتي تلعب دور الوسيط املالي بين مختلف املتعاملين االقتصاديينتنشط االقتصاد 

املتوفرة املالية تحليل البيانات  وقد خلصت إلى أن التشخيص املالي، الذي يعتمد على

، يعتبر في غاية األهمية لتجنب والضعفعن املشروعات االقتصادية ملعرفة نقاط القوة 

 .الية ررا  العمليات املالية التي تقو  ههاوقوعها في املخاطر املالبنوك التجارية 

كما خلصت أن التشخيص املالي يعتمد على أساليب مختلفة ومتنوعة يمكن من خاللها 

 بلوغ القرار الرشيد حول مدى االستثمار في تمويل مشروع استغاللي.بنوك التجارية لل

 .التشخيص املالي، املخاطر املالية، العمليات املالية، التحليل املالي الكلمات املفتاحية:

 

Résumé 
le but des études est stoppe dur les mécanismes utilises 

par les banques commerciales pour personnaliser la situation 

financière des clients demandeurs des crédits qu’ils de 

tiennent notamment la considération spéciale des entre prises 

financière qui activent dans l’économie qu’il jouent le rôle 

média teur dans le domaine des finances entre les différents 

employeurs économiques l’étude appris fui dans la 

spécialisation financière qui se passe sur analyse des actions 

projets financière existantes dans les projets  économiques 

pour connaitre des points forts et les points faible ou 

considère importants pour éviter les banque commerciales 

existants dans dangers financière a couse des opération 

financière que tu concrétise la financions que personnalisé  

financière 

Repose sur défirent manière quand peut par lui les 

banques commerciales finalité des décrets vers fracturation 

qui alimente financière projet exploité                            

 

Mots clés: diagnostic financier, les risques financiers, 

les opérations financières, et d'analyse financière. 
 


