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ملخـــــــص:
تناولت هذه الدراسة تقييم األداء المصرفي لبنك الفالحة والتنمية

الريفية بأدرار ،وكذا البنك الوطني الجزائري بأدرار ،خالل ثالث سنوات
( ، )5102،5102،5102حيث حاولنا من خاللها استعراض المفاهيم

المتعلقة باألداء المصرفي وطرق قياسه ،وكذا اإلجابة عن اإلشكالية
المطروحة المتمثلة في ما مستوى أداء الوكاالت البنكية من حيث تعظيم

الربحية وتدنئة التكاليف ،وتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن تقييم األداء

من قبل إدارة البنك يتيح لها إمكانية تحديد االنحرافات وتحديد أسباب

وكيفية معالجتها ورسم السياسات المناسبة لرفع وتحسين مستوى األداء،

والعكس عند عدم ممارسة تقييم األداء من قبل المصرف في ظل

الظروف السائدة في اقتصاد السوق والمتمثلة في المنافسة وعدم
االستقرار والتقلبات واألزمات قد يؤدي إلى إفالس هذا المصرف.

الكلمات المفتاحية :األداء ،الربحية ،المخاطرة.
Abstract :
This study deals with, the evaluation of the banking
performance of the four banking agencies within three years
(2015, 2016, 2017), where we tried to review the concepts
related to banking performance and methods of measurement as
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well as answer the problem posed by the level of performance of
banking agencies in terms of profitability and risk, the most
important results of the study were that the performance
evaluation by the banks management allows it to identify
deviations, determine the reasons and how to deal with them,
and formulate the appropriate policies to increase and improve
performance, in contrast, when the performance evaluation of
the bank is not carried out under the prevailing market
conditions of competition, instability, volatility and crises, this
bank may be bankrupt.
Keywords : Performance, Profitability, Risk

مقدمــــــة:
لقد عرف االقتصاد العالمي خالل السنوات الماضية العديد من

التحوالت في إطار ما يسمى بالعولمة ،والتي ألقت بظاللها على واقع
الكثير من اقتصاديات الدول ،من خالل رفع القيود الجمركية وتحرير
حركة السلع والخدمات وحركة رؤوس األموال ،باإلضافة إلى تطور

تكنولوجيا المعلومات واالتصال.

وباعتبار أن البنوك تؤدي دو ار مهما في الحياة االقتصادية ألي
بلد ،لكونها تقوم بتعبئة المدخرات المالية في المجتمع وتوظفها في
أنشطة اقتصادية مختلفة وفق معايير معينة في إطار السياسة

االقتصادية العامة للبلد ،فالقطاع المصرفي يمثل الركيزة األساسية
لالقتصاد لكونه مرتبطا بمختلف القطاعات االقتصادية األخرى ،ولذا
يجب على البنوك العمل على نشر الوعي المصرفي بين الجمهور لجذب
المدخرات وتجميعها الستخدامها في مختلف أوجه النشاط االقتصادي

بهدف تدعيم التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد ،إال أن كل ذلك

مرهون بآلية تطوير وتحسين الجهاز البنكي بشكل عام والمرهون بدوره

بتقييم مجمل السياسات المالية للبنوك المكونة له وإصالحها ،وذلك من
خالل إتباع أساليب علمية يمكن بواسطتها دراسة وتقييم سياسة إدارة
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األموال لهذه البنوك للحكم على كفاءتها والكشف عن حقيقة المركز

المالي لكل بنك.

ويعتبر التقييم المستمر ألداء البنوك أم ار ضروريا لبقائها خاصة
في ظل احتدام المنافسة بينها ،باعتباره يمكنها من معرفة نقاط القوة

ونقاط الضعف ،ومحاولة تصحيح االنحرافات وتدارك الوضع قبل فوات
األوان.
وانطالقا مما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التي تعالجها هذه
الدراسة فيما يلي:

ما مستوى أداء البنوك التجارية من حيث تعظيم الربحية والتحكم في
التكاليف ؟
أما أهمية الدراسة فتكمن في النقاط التالية:
 إ ن تقييم أداء البنوك يعد أحد أهم العناصر التي تقيس نجاح هذه
األخيرة؛

 تسليط الضوء على واقع بنك الفالحة والتنمية الريفية وكذا البنك
الوطني الجزائري بأدرار؛

 يساهم تقييم األداء في اكتشاف العديد من القضايا المهمة للبنوك
كالحجم األمثل لإلنتاج ومختلف مستويات التكاليف.

كما تسعى هذه الدراسة أيضا إلى تحقيق األهداف التالية:
 توضيح مفهوم تقييم األداء والجوانب المتعلقة به؛

 مقارنة مستوى أداء بنك الفالحة والتنمية الريفية مع أداء البنك
الوطني الجزائري؛

 محاولة اإللمام بمختلف الطرق المستعملة في تقييم األداء.
وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره يتوافق
وطبيعة موضوع الدراسة ،حيث تم سرد مختلف المفاهيم المتعلقة بتقييم
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األداء وطرق قياسه ،وكذا تحليل ومقارنة مختلف المؤشرات المحسوبة
انطالقا من البيانات المقدمة من طرف بنوك العينة.

ولمعالجة الموضوع واإلحاطة به من كل جوانبه تم تقسيم الدراسة
إلى األجزاء التالية:

 -أوال :مفهوم الكفاءة المصرفية.

 ثانيا :طرق قياس الكفاءة المصرفية. ثالثا :التعريف بالعينة ونموذج الدراسة. -رابعا :عرض وتحليل نتائج الدراسة.

أوال :مفهوم الكفاءة المصرفية

إن مفهوم الكفاءة أصبح من المفاهيم المنتشرة بشكل كبير في كافة
الجوانب االجتماعية ،االقتصادية ،المهنية ،المصرفية ،والهدف منها
تحقيق األهداف المطلوبة بأقصى أداء ممكن.
 -0تعريف الكفاءة المصرفية:

ال يختلف مفهوم الكفاءة في المؤسسات المصرفية عنه في
المؤسسات االقتصادية األخرى ،خاصة من حيث المبدأ أو المعنى،
والمتمثل أساسا في االستغالل األمثل للموارد المتاحة للمؤسسة

المصرفية.

وهناك العديد من التعاريف التي تناولت مفهوم الكفاءة لعل أهمها:
 الكفاءة هي االستخدام العقالني والرشيد والمفاضلة بين البدائل
المختلفة واختيار أفضلها ،الذي يقلل التكاليف ويعظم العوائد.

 الكفاءة هي النسبة بين المدخالت والمخرجات ،وعند كون
المخرجات أكثر بالنسبة للوحدة الواحدة من المدخالت فهذا يعني
تحقيق أكبر ،وعندما يتحقق إنجاز أكبر للمخرجات بالنسبة

176

ط.د .ميموني بلقاسم  αد.قالون جياللي

تقييم أداء البنوك التجارية....

للوحدة الواحدة من المدخالت تتحقق الكفاءة القصوى ،وال يمكن
رفعها في هذه الحالة إال بإدخال تكنولوجيا جديدة.

ومن خالل هذا التعريف يمكن توضيح جوهر الكفاءة من خالل الحاالت
الخمسة التالية:

1

 رفع المخرجات مع ثبات المدخالت؛ رفع حجم المخرجات مع خفض حجم المدخالت؛ رفع حجم المخرجات مع رفع حجم المدخالت ،لكن نسبة الزيادةفي حجم المخرجات أكبر؛

 خفض حجم المدخالت مع ثبات حجم المخرجات؛ خفض حجم المدخالت مع خفض حجم المخرجات ،لكن نسبةاالنخفاض في المدخالت أكبر.

ويتداخل مصطلح الكفاءة مع مصطلحات أخرى مثل اإلنتاجية،
الفعالية ،األداء ،والمردودية ،وبالتالي سنحاول التمييز بين هذه
المصطلحات من خالل النقاط التالية:
أ -اإلنتاجية:

وتعني المخرجات الحاصلة أو الناتجة عن مجموعة من المدخالت،
أو هي نسبة المخرجات إلى المدخالت خالل فترة زمنية معينة ،كما أنها
تمثل أية عالقة بين المخرجات والمدخالت وليس أفضل عالقة بينهما.
ب-الفعالية:

وهي تلك العالقة بين النتائج المحققة فعال واألهداف المقدرة من

خالل قياس االنحرافات ،كما أنها تمثل القدرة على تحقيق األهداف
المسطرة من طرف المؤسسة أو البنك ،وتختلف الفعالية عن الكفاءة في
 1عبد الكريم منصوري ،محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسلوب التحليل التطويقي
للبيانات (دراسة حالة الجزائر) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تلمسان ،5101 ،ص.25
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أن الفعالية هي أداء العمل الصحيح ،بينما الكفاءة هي العمل بالطريقة

الصحيحة.

1

ت-األداء:
إن مفهوم األداء يتضمن قياس أداء أنشطة الوحدات االقتصادية
مجتمعة بالنظر إلى النتائج التي حققتها ،بالمقارنة مع ما تم تسطيره من

أهد اف في البداية ،باإلضافة إلى معرفة األسباب واقتراح الحلول المناسبة
للتغلب على تلك األسباب بهدف الوصول إلى أداء جيد في المستقبل،
كما أنه يعرف من خالل عدة معايير مثل :وضعية المؤسسة بالنسبة
للمنافسة ،القدرة على اإلبداع ،اكتساب حصة سوقية معتبرة  ...الخ.

2

ث-المردودية:

تعرف المردودية على أنها كل عمل اقتصادي تستعمل فيه اإلمكانيات
المادية والبشرية والمالية ،ويعبر عنها بالعالقة بين النتيجة واإلمكانيات
المستعملة ،وتعتبر المقياس النقدي للفعالية ،ومن هذا التعريف فإن
المردودية مرتبطة بالنتيجة المالية سواء ربح أو خسارة ،وبهذا يمكن أن

يكون مؤشر المردودية موجبا أو سالبا ،لكن الكفاءة ال يمكن أن تكون

سالبة ،وإن حصل ذلك فمعناه أن المؤسسة لم تنتج شيء خالل السنة

وهذا مستحيل ،وبهذا فالكفاءة ضعيفة الحساسية بالخسارة التي تحققها
المؤسسة بالمقارنة مع مؤشر المردودية.

3

 -5العوامل المؤثرة في الكفاءة المصرفية:
تتأثر الكفاءة المصرفية بعدة عوامل ،تنقسم هذه العوامل إلى عوامل
1

عبد الحميد برحومة ،الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واإلنتاج ،مجلة االقتصاد والمالية،

العدد األول ،المركز الجامعي بالوادي ،جانفي  ، 5112ص.21
2

معراج هواري ،فيصل شياد ،قياس كفاءة البنوك اإلسالمية والتقليدية في الجزائر ،مجلة الواحات

للبحوث والدراسات ،العدد  ،21جامعة غرداية ، 1122 ،ص.112

 3عبد الكريم منصوري ،مرجع سبق ذكره  ،ص.27
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داخلية وأخرى خارجية.

1

 العوامل الداخلية:

وتتمثل في السياسات المالية واإلدارية المتبعة من قبل البنك ،والتي
تعتمد على درجة المنافسة بين البنوك ،حجم النشاط االقتصادي ،العائد

على حقوق الملكية والعائد على االستثمار ،وكذا حجم الموجودات.
 العوامل الخارجية:

وهي العوامل المتعلقة بالسياسات الخارجية المفروضة على البنوك،

مثل التشريعات المالية والنقدية من قبل الحكومة والبنك المركزي

والمتعلقة بأسعار الفوائد ،وحجم االحتياطات النقدية المفروضة على

البنوك والمتعلقة كذلك بحجم االئتمان الممنوح من قبل هذه البنوك.
 -3أنواع الكفاءة المصرفية:

هناك عدة أنواع للكفاءة المصرفية أهمها :الكفاءة اإلنتاجية ،كفاءة
الحجم ،كفاءة النطاق ،والكفاءة .X
 0-5الكفاءة اإلنتاجية:
تعرف الكفاءة اإلنتاجية في المؤسسات المصرفية بالكفاءة الكلية

للتكاليف ،التي تقيس التغير في تكاليف البنك بالنسبة للتكاليف المقدرة
إلنتاج مجموعة من المخرجات بواسطة الوحدات ذات األداء األفضل،
كما أن كفاءة التكلفة يمكن أن تنتج من اعتماد إدارة البنك على تقنيات

وتكنولوجيا إنتاجية تحقق تكاليف عند حدها األدنى ،وتصنف كفاءة
التكاليف إلى صنفين الكفاءة الفنية والكفاءة التخصيصية ،وهما كما

1

شريفة جعدي ،قياس الكفاءة التشغيلية في المؤسسات المصرفية (دراسة حالة عينة من البنوك

العاملة في الجزائر) ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ورقلة ،1122 ،ص.42
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يلي:

1

أ -الكفاءة الفنية أو التقنية:

تقيس قدرة المصرف على استعمال مستوى معين من المدخالت

إلنتاج أعظم مستوى من المخرجات أو إنتاج مستوى معين من

المخرجات باستخدام أدنى مستوى من المدخالت من خالل اختيار
المدخالت األقل تكلفة ،وبالتالي فإن الكفاءة الفنية تركز على قياس

االنحراف بين مستوى اإلنتاج المحقق والقدرة الحقيقية لإلنتاج.
ب-الكفاءة التخصيصية:

تقيس قدرة المصرف على استعمال المزيج األمثل للمدخالت مع

األخذ بعين االعتبار أسعار هذه المدخالت ،وتنخفض الكفاءة

التخصيصية عندما تكون نسبة المدخالت المنظورة مختلفة عن نسبة

المدخالت المؤدية إلى تخفيض تكلفة المدخالت ،وبالتالي تسمح بقياس
القدرة على تخصيص المدخالت في النشاطات األكثر مردودية.

 5-5كفاءة وفورات الحجم:

تنتج وفورات الحجم عن التوسع في حجم النشاط بالنسبة للمؤسسة،
وعلى هذا األساس يمكن تعريف وفورات الحجم بأنها :تلك األرباح
الناتجة عن االنخفاض في تكاليف اإلنتاج نتيجة الزيادة في التوسع في

المشروع.

وتشير كفاءة الحجم في البنك إلى التوفير في تكاليفه عند زيادة
حجم المنتجات مع االحتفا ظ بمزيج مدخالت ثابتة ،وبذلك تشير وفورات
الحجم إلى زيادة الكفاءة أو انخفاضها بناءا على الحجم.

ففي وفورات الحجم تدرس العالقة بين التكاليف المتوسطة ومستوى

 1شوقي بورقبة ،الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية (دراسة مقارنة)  ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة سطيف ،5100 ،ص 25ص.27
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اإلنتاج ،ويتحدد الحجم األمثل لإلنتاج عند أدنى نقطة منحنى التكاليف

المتوسطة ،وبذلك تستطيع المؤسسة التوسع في االنتهاج طالما كانت
تكاليفها متناقصة ،في حين تتوقف عن التوسع في اإلنتاج عند بلوغها
الحجم األمثل.

1

 3-5كفاءة وفورات النطاق:
تعرف وفورات النطاق بأنها االدخار في التكاليف من خالل استخدام
المدخالت نفسها إلنتاج أنماط عدة من المنتجات ،وبذلك تشير
اقتصادي ات النطاق إلى زيادة الكفاءة أو انخفاضها بناءا على التنويع في
المنتجات ،ونجد أن اقتصاديات النطاق تؤدي دو ار مهما في المؤسسة
المصرفية ،خاصة بعد اندماج األسواق المالية واشتداد المنافسة في جذب
العمالء ،لذا لجأت معظم البنوك إلى توسيع منتجاتها عن طريق تنويع
حافظاتها المالية والقيام بالعمليات االلكترونية.

2

 3-5الكفاءة التشغيلية (:)X

هي مقياس إضافي لتخصيص الموارد على مستوى المؤسسة ،وعلى

مستوى الصناعة ،وعلى مستوى االقتصاد ككل ،إال أنها تعتبر خاصية
مميزة للقطاع العام ،حيث أن مسألة الكفاءة هذه تعود إلى نظام الحوافز

والنظام اإلداري في المؤسسة.

3

ثانيا :طرق قياس الكفاءة المصرفية

هناك العديد من الطرق المستعملة في قياس الكفاءة المصرفية ،وتنقسم

1

زينب عمراوي ،قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية التحليل التطويقي للبيانات ،رسالة

2

حدة رايس ،نوي فاطمة الزهراء ،قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية –

ماجستير غير منشورة ،جامعة الجزائر ،1124 ،4ص.211

دراسة حالة البنوك الجزائرية ( ،- )4002- 4002مجلة األبحاث والدراسات ،العدد  ،52جامعة
القدس المفتوحة ،كانون الثاني  ، 5105ص.25

 3زينب عمراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.005
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هذه الطرق إلى طرق تقليدية وأخرى كمية.
 -0الطرق التقليدية:

يعتبر التحليل المالي مدخال كالسيكيا لتقييم أداء المؤسسات
االقتصادية والمصرفية على السواء ،والزال يكتسي أهمية كبيرة لدى
االقتصاديين والمدراء الماليين والمحاسبين.

 0-0أساليب التحليل المالي:

يعد التحليل المالي من األدوات المهمة في البنوك ،ويتم أساسا ألجل
التخطيط والرقابة ،ويتم ذلك من خالل أسلوبين هما التحليل الرأسي أو
العمودي والتحليل األفقي ،ويمكن توضيحهما كما يلي:1
أ -التحليل الرأسي:

يعمل هذا النوع من التحليل على تشخيص نوعية النشاط الذي حقق
مساهمة في النشاط اإلجمالي للمنشأة أو البنك من جانب ،واكتشاف
سلوكه وتقييمه من جانب آخر ،وقد تم توجيه مجموعة من االنتقادات
إلى هذا األسلوب التحليلي كونه يعتبر تحليال ساكنا ال يمكنه أن يعبر
عن الصورة الكاملة لألداء ألنه يحتاج لقائمتين من سنة مالية واحدة.
ب-التحليل األفقي:
يتمحور منهج هذا األسلوب حول توضيح نسبة االرتفاع أو
االنخفاض في المركز المالي للمنشأة خالل فترة زمنية محددة ،ويطلق

عليه ف ي بعض األحيان اسم التحليل المتحرك ،وقد تم توجيه مجموعة

من االنتقادات إلى هذا األسلوب التحليلي كونه ال يتميز بالفعالية إال إذا
تم ربطه مع التحليل العمودي لجعله أكثر استدالال ،ال سيما ما تعلق

برأس المال العامل للموجودات والمطلوبات.

 1بن مالك عمار ،المنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في تقييم األداء (دراسة حالة رركة

اسمنت السعودية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،5100 ،ص 52ص.52
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 5-0أدوات التحليل المالي:
تتمثل أدوات التحليل المالي التي يتم بها تقييم األداء المصرفي أساسا

في نموذجين هما :نموذج العائد على حقوق الملكية ،ومقياس القيمة
االقتصادية المضافة.

أ -نموذج العائد على حقوق الملكيةReturn On Equity :

اعتبر نموذج العائد على حقوق الملكية لفترة طويلة مؤش ار متكامال

لوصف وقياس العالقة المتبادلة بين العائد والمخاطرة ،وقد استخدم هذا

النموذج كإجراء لتقييم أداء المصارف منذ بداية السبعينات من القرن

الماضي في الواليات المتحدة األمريكية من طرف "دافيد كول" ،وذلك
من خالل تحليل مجموعة من النسب يتم تلخيصها في عدة أشكال تمكن

المحلل من تقييم مصدر وحجم وأرباح المصرف الخاصة بمخاطر تم
اختيارها.
ويمكن تلخيص مؤشرات هذا النموذج في مجموعتين من النسب،
مجموعة تتعلق بقياس العائد والربحية ومجموعة تقيس المخاطر

المختارة.1

 المجموعة األولى:
ويمكن توضيح العالقة بين مؤشرات قياس العائد من خالل نظام
متكامل يعرف بـ نموذج ديبونت ( ،)Dupont systemحيث يوضح هذا
النموذج األثر المزدوج للكفاءة واإلنتاجية على ربحية األصول ،أو ما

يعرف بمؤشر العائد على األصول ،كما يبين قدرة الرافعة المالية على

رفع العائد على حقوق الملكية إلى مستوى أعلى من العائد على
األصول.
1

محمد علي محمد العقول ،قياس كفاءة األداء المالي للبنوك اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه غير

منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان ،0992 ،ص.72
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ويتحدد مؤشر العائد على األصول بمؤشرين هما :هامش الربح ومعدل

دوران األصول.

 هامش الربح (:)Profit Margin
يدل على الكفاءة في إدارة ومراقبة التكاليف ،فكلما ارتفع هذا المؤشر
كلما دل على الكفاءة والقدرة على التحكم في التكاليف .ويقاس وفقا

للمعادلة التالية:

هامش الربح = النتيجة الصافية  /إجمالي اإليرادات
 معدل دوران األصول (:)Assets Utility
ويسمى منفعة األصول ،حيث يدل هذا المؤشر على االستغالل
األمثل لألصول ،فكلما ارتفع هذا المؤشر كلما دل على جودة األصول.

ويقاس وفق المعادلة التالية:

معدل دوران األصول= إجمالي اإليرادات  /إجمالي األصول
ويقاس العائد على األصول وفق المعادلة التالية:
العائد على األصول  =Return On Assetsالنتيجة الصافية /
مجموع األصول

ويمكن توضيح العالقة بين العائد على األصول والعائد على حقوق
الملكية كما يلي:

معدل العائد على حقوق الملكية = النتيجة الصافية  /إجمالي حقوق
الملكية

أي ضرب العائد على األصول بمؤشر الرافعة المالية الذي يقاس
بالعالقة التالية:
مؤرر الرافعة المالية  = Equity Multipleإجمالي األصول/

إجمالي حقوق الملكية

.
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 المجموعة الثانية:
تضم هذه المجموعة مؤشرات لقياس المخاطر الرئيسية التي تواجه أي
بنك ،ويمكن التعبير عن هذه المؤشرات بنسبة واحدة أو عدة نسب وذلك
حسب العناصر المكونة أو المرتبطة بمخاطر معينة ،ويمكن تلخيص
بعض النسب في الجدول التالي:
النســـــــــــــب

المخاطــــــــر
مخاطـ ــر االئتمـ ــان

مخصصات خسائر القروض  /إجمالي

مخاطـ ــر السيولـ ــة

األصول السائلة  /إجمالي األصول

مخاطـ ــر التشغيـ ــل

إجمالي المصاريف  /عدد العمال

مخاطـ ــر رأس المـ ــال

القروض

األموال الخاصة (حقوق الملكية)  /مجموع

األصول

المصدر :محمد الجموعي قريشي ،تقييم أداء المؤسسات المصرفية ،مجلة
الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد  ،1112 ،14ص.21

ب-نموذج القيمة االقتصادية المضافة:
مع التطور الذي شهده النشاط المصرفي خالل العقود األخيرة أصبح

نموذج العائد على حقوق الملكية ال يفي بغرض تقييم األداء لكثير من

المصارف ،حيث ظهرت مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة المخاطر والربحية

منها نموذج القيمة االقتصادية المضافة.
وقد عرف مقياس القيمة االقتصادية المضافة بأنه :مقياس لإلنجاز

المالي لتقدير الربح الحقيقي ،حيث ارتبط بتعظيم ثروة المساهمين على

مدى الوقت ،وهو الفرق بين صافي الربح التشغيلي المعدل بعد الضرائب
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وتكلفة رأس المال المملوك والمقترض.1

وتقاس القيمة االقتصادية المضافة بالمعادلة التالية:
القيمة االقتصادية المضافة = الربح التشغيلي الصافي بعد الضريبة –
(رأس المال  Xتكلفة رأس المال).

حيث:

 الربح التشغيلي الصافي بعد الضريبة هو معيار لألرباحاالقتصادية.
 -رأس المال هو القيمة الدفترية لجميع عناصر رأس المال.

 تكلفة رأس المال يستخدم في حسابها نموذج بيتا الفعلية أو بيتاالمتوقعة.

 -5الطرق الكمية:
تتم القياسات التطبيقية للكفاءة باستخدام نوعين من األساليب الكمية:

 الطرق المعلمية :وهي أساليب عشوائية تعتمد التقدير اإلحصائي
كنموذج معلمي.

 الطرق الالمعلمية :وهي أساليب تقوم أساسا على افتراض عدم

وجود أخطاء عشوائية عند القياس وتعتمد على البرمجة الخطية

كنموذج غير معلمي.
 0-5األساليب المعلمية:
تعد األساليب المعلمية من األساليب اإلحصائية التقليدية ،والتي تقوم

على أساس تحليل االنحدار ،ونجد أن هذا األسلوب أكثر شيوعا وفهما
وقبوال ،حيث يتم من خالله تحديد دالة انحدار للبيانات الخاصة
1

نهاد ناهض فؤاد الهبيل ،قياس الكفاءة المصرفية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية (دراسة

تطبيقية على المصارف المحلية في فلسطين) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية

بغزة ،فلسطين ،1124 ،ص 24ص.24
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بالوحدات الممثلة للعينة ثم يتم تقييم الكفاءة على أساس الفروق بين

وحدات اإلنتاج .ومن بين طرقها طريقة حد التكلفة العشوائية ،طريقة

الحد السميك ،وطريقة التوزيع الحر.
أ -طريقة حد التكلفة العشوائية(:)SFA
طورت هذه الطريقة بواسطة كل من يخنر ولوفيل ورميت سنة
 ،2211وتم تطبيقها على المصارف من قبل فيريي ولوفيل سنة ،2221
وتعتمد هذه الطريقة على تقنيات االنحدار لتقدير دالة التكاليف الكلية

كمتغير تابع لمتغيرات مستقلة عدة ،تتضمن مستويات المخرجات وأسعار

المدخالت ،وتشكل التكلفة الكلية المتوقعة الحد الذي يمثل أفضل

تطبيق ،وعليه فإن المصرف الذي تكلفته الحالية تساوي تكلفته المتوقعة

سيمثل أفضل تطبيق ،وبالتالي يوصف البنك بالالكفاءة إذا كانت تكلفته

الحالية أعلى من تلك المتوقعة ،في حين أن الفرق بين التكلفة الحالية

والمتوقعة يسمى بحد االضطراب العشوائي ،ويشمل عنصرين هما:

األخطاء الناتجة عن الكفاءة  Xوتكون موزعة توزيعا نصف طبيعي،
واألخطاء العشوائية لالنحدار التي تتوزع توزيعا طبيعيا.1
ب-طريقة الحد السميك (:)TFA

طورت هذه الطريقة من طرف بيرقر وهامفري سنة  ،2222فهي
ت تبنى فرضية أن انحرافات التكلفة الكلية الحالية عن المتوقعة مرتبطة
باألخطاء العشوائية ومرتبطة أيضا بكفاءة  ،Xوتفترض هذه الطريقة أن
أفضل تطبيق يظهر من خالل عينات فرعية من المصارف ،وعلى وجه

التحديد تفترض هذه الطريقة أنه في المتوسط المصارف التي تتمتع نسبيا
بم توسط تكلفة منخفض تشكل معيا ار للكفاءة التشغيلية والتي من خاللها
يمكن قياس الكفاءة للمصارف األخرى.

1

حدة رايس ،نوي فاطمة الزهراء ،مرجع سبق ذكره ،ص.36
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وتقوم هذه الطريقة بتقسيم المصارف في العينة إلى أربعة شرائح كل
شريحة تمثل الربع ،ويتم تقسيمها على أساس التكلفة اإلجمالية لكل وحدة

من األصول.
وتحدد المصارف ذا ت التكلفة المتوسطة المنخفضة بأنها تلك

المصارف التي تقع في الربع األدنى من حيث متوسط التكلفة ضمن
المجموعة أو العينة حيث تفترض أنها المصارف األكثر كفاءة ،بينما
المصارف ذات التكلفة المتوسطة المرتفعة فإنها تقع في الربع األعلى من
حيث متوسط التكلفة ،وهي المصارف األقل كفاءة بحسب هذه الطريقة،
وتحدد هذه الطريقة أفضل تطبيق عن طريق تقدير دالة التكاليف الكلية

للعينة الفرعية المحدودة بهذه المصارف ،وعلى الرغم من أن التكاليف
الكلية المرصودة ضمن هذه العينة يوجد فيها انحرافات عن قيمتها

المتوقعة ،وترجع هذه الطريقة االنحرافات وأخطاء القياس إلى الخطأ
العشوائي فقط أو الحظ بدال من انحراف الكفاءة.

1

ت-طريقة التوزيع الحر (:)DFA
طورت هذه الطريقة من طرف برجر سنة  ،2224حيث تفترض

وجود مستوى متوسط من الكفاءة لكل بنك عبر الزمن ،وبالتالي يعتبر

السماح لدالة التوزيع الحر بالتغير عبر الزمن من أهم مميزات نموذج
دالة التوزيع الحر ،وتطبق هذه الطريقة عندما تتوافر البيانات والمعطيات

ألكثر من سنة .وبما أن االضطراب العشوائي يتكون من عنصرين هما:

الالكفاءة والخطأ العشوائي فإن متوسط االضطراب العشوائي لمجموعة

من السنوات يعد مقياس الالكفاءة المصرفية عبر كل سنوات الفترة.2

وبذلك يمكننا تقدير الالكفاءة لكل مصرف عن طريق قياس الفرق بين

1
2

نهاد ناهض فؤاد الهبيل ،مرجع سبق ذكره ،ص 05ص.05

زينب عمراوي ،مرجع سبق ذكره ،ص.546
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المتوسط المتبقي من تقدير دالة التكلفة وكفاءة حد التكلفة للمصرف،

ومع ذلك فإن فرضية استمرار عدم الكفاءة المصرفية على مر الزمن
فرضية قوية ،وخاصة في سياق التحول حيث وتيرة التغير التنظيمي
والتكنولوجي أم ار مهما ،وهو ما يمثل أهم عيوب هذه الطريقة.

1

 5-5األساليب الالمعلمية:

تقوم األساليب الالمعلمية على أساس البرمجة الخطية ،وهي إحدى
أساليب بحوث العمليات وتعرف على أنها :أسلوب رياضي يعتمد
لمعالجة المشاكل داخل المنشأة أو البنك ومن ثم اتخاذ الق اررات ،بحيث

يساعد على تحقيق أقصى مستوى من األرباح أو الوصول بالتكاليف إلى
أدنى مستوى ممكن .ومن أهم طرقها طريقة تحليل البيانات المغلفة.
طريقة تحليل البيانات المغلفة (:)DEA
ويعود فضل تطوير هذه الطريقة إلى كل من Charnes-Cooper-

 Rhodesسنة  ،2211حيث يتم بموجب هذه التقنية قياس الكفاءة
النسبية للوحدات الخدمية والتي تتصف بإنتاج خدمات متماثلة
(المدخالت) والتي يصعب احتسابها كميا بشكل واضح ،ويتم قياس كفاءة
كل وحدة من العينة المدروسة بالمقارنة مع كفاءة كل الوحدات األخرى.

وإذا حصلت وحدة ما على أفضل نسبة كفاءة فإنها تصبح " كفؤة" ،و
تقاس درجة عدم الكفاءة للوحدات األخرى نسبة إلى الحدود الكفؤة

باستعمال الطرق الرياضية ،ويكون مؤشر الكفاءة للوحدة محصور بين
القيمة واحد ( )0والذي يمثل الكفاءة الكاملة ،وبين المؤشر ذو القيمة

صفر ( )1والذي يمثل عدم الكفاءة الكاملة.

2

كمـ ـا تمك ــن ه ــذه التقني ــة م ــن احتس ــاب م ــا يمك ــن أن يك ــون ف ــائض ف ــي

1
2

حدة رايس ،نوي فاطمة الزهراء ،مرجع سبق ذكره ،ص.30
عبد الكريم منصوري ،مرجع سبق ذكره ،ص.543
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المــدخالت ،بحيــث تعطــي نفــس المســتوى مــن المخرجــات ،وكــذلك تقــدير

مـ ــا يمكـ ــن أن ينـ ــتج إضـ ــافيا مـ ــن المخرجـ ــات عنـ ــد حسـ ــن اسـ ــتخدام نفـ ــس

الموارد.
ثالثا :التعريف بالعينة ونموذج الدراسة
يتمحور الجانب التطبيقي للدراسة بشكل أساسي على دراسة

وتحليل نموذج العائد على حقوق الملكية المعتمد عليه في قياس األداء
المصرفي للبنك الوطني الجزائري (وكالة أدرار) ومقارنته مع بنك الفالحة
والتنمية الريفية (وكالة أدرار).

ويعتبر البنك الوطني الجزائري ( )BNAأول بنك تجاري أنشئ

بتاريخ  24جوان  ،2244حيث مارس كافة النشاطات المرخصة للبنوك
التجارية ،كما تخصص إلى جانب هذا في تمويل القطاع الفالحي إلى
غاية نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية سنة .2211

1

ويتكون حاليا من  21مجمع جهوي و 122وكالة محلية موزعة

على كافة التراب الوطني ،كما أن رأس ماله عرف عدة تعديالت كان

آخرها سنة  ،1112حيث تم رفعه من  22مليار دينار جزائري إلى 22
مليار و 411مليون دينار جزائري.

أما بنك الفالحة والتنمية الريفية ( )BADRفيعتبر وسيلة من
وسائل سياسة الحكومة الرامية إلى المشاركة في تنمية القطاع الفالحي
وترقية العالم الريفي ،تم إنشاءه بموجب المرسوم  214-11المؤرخ في

 24مارس  ، 2211تبعا إلعادة هيكلة البنك الوطني الجزائري ،وذلك

بهدف المساهمة في تنمية القطاع الفالحي من جهة ،ودعم نشاطات

1

بريش عبد القادر ،التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرة التنافسية

للبنوك الجزائرية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة الجزائر ،6553 ،ص.00
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الصناعات التقليدية والحرفية من جهة أخرى.

1

وقد عرف رأسماله عدة تعديالت منذ نشأته إلى يومنا هذا ،وكان

آخرها تعديل سنة  1121الذي يتضمن رفع رأسمال البنك من  44مليار
دينار جزائري إلى  42مليار دينار جزائري ،كما عرف أيضا توسعا مع

مرور السنوات من حيث المجمعات الجهوية وكذا الوكاالت المحلية،

حيث يبلغ تعدادها حاليا  42مجمع جهوي وأكثر من  411وكالة محلية.

كما تم االعتماد في هذه الد ارسة على مؤشر العائد على حقوق الملكية

( ) ROEلتقييم كفاءة األرباح والتكاليف للوكالتين البنكيتين محل الدراسة.

رابعا :عرض وتحليل نتائج الدراسة
 عرض نتائج الدراسة:

 -0العائد على حقوق الملكية (:)ROE

الجدول رقم  :10العائد على حقوق الملكية للعينة خالل فترة الدراسة %
الوكـــ ـــاالت البنكي ــــة

5102 5102 5102

بنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أدرار " 141

1341

1311

1311

البنك الوطني الجزائري "وكالة أدرار" 141

1342

1314

1314

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المقدمة المبينة في
المالحق

 -5العائد على األصول (:)ROA
الجدول رقم  :15العائد على األصول للعينة خالل فترة الدراسة %
الوكـــ ـــاالت البنكي ــــة

5102 5102 5102

بنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أدرار " 141

1311

1321

1324

البنك الوطني الجزائري "وكالة أدرار" 141

1314

1342

1344

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المقدمة المبينة في

المالحق
1

عبد القادر بريش ،مرجع سبق ذكره ،ص.05
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 -3مضاعف حقوق الملكية (:)EM

الجدول رقم  :13مضاعف حقوق الملكية أو الرافعة المالية للعينة

مرة

خالل فترة الدراسة
الوكـــ ـــاالت البنكي ــــة

5102 5102 5102

بنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أدرار " 141

2344

1342

1314

البنك الوطني الجزائري "وكالة أدرار" 141

1322

2341

2321

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المقدمة المبينة في
المالحق

 -4هامش الربح (:)PM
الجدول رقم  :04هامش الربح للعينة خالل فترة الدراسة
5102
الوكـــ ـــاالت البنكي ــــة
1312
بنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أدرار " 141
البنك الوطني الجزائري "وكالة أدرار" 141

1322

%
5102 5102
1324

1324

1341

1321

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المقدمة المبينة في
المالحق

 -2معدل منفعة األصول (:)AU
%
الجدول رقم  :05معدل منفعة األصول للعينة خالل فترة الدراسة
5102 5102 5102
الوكـــ ـــاالت البنكي ــــة
1314 1314
1311
بنك الفالحة والتنمية الريفية "وكالة أدرار " 141
البنك الوطني الجزائري "وكالة أدرار" 141

2342

2311

2324

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد على القوائم المالية المقدمة المبينة في
المالحق

 تحليل نتائج الدراسة:
 -0جانب الربحية:
تقيس مردودية رأس المال ( )R.O.Eالنسبة المؤوية لعائد كل دينار
من رأس مال البنك ،وتشير نتائج الجدول رقم ( )12الخاص بهذا
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المؤشر أنه يرتفع من سنة ألخرى ببنك الفالحة والتنمية الريفية حيث بلغ

 %1311 ،%1311 ، %1341خالل السنوات 1121 ،1124 ،1124

على التوالي ،أما بالنسبة للبنك الوطني الجزائري فقد بلغت نسبة هذا

المؤشر  %1342سنة  1124ثم ترتفع إلى  %1314سنة 1124
لتنخفض بعدها إلى  %1314سنة .1121

وإذا ما حللنا هذه النتائج إلى مصادرها ،أي إلى المؤشرين المساهمين
في تحقيقها وهما مردودية األصول ( )R.O.Aوالرافعة المالية ()E.M
من خالل الجدول رقم ( )11والجدول رقم ( )14نالحظ أن ارتفاع معدل

العائد على حقوق الملكية لبنك الفالحة والتنمية الريفية يعود أساسا إلى

ارتفاع مؤشر الرافعة المالية مقابل االنخفاض في معدل العائد على
األصول ،حيث يالحظ أن مساهمة األصول في صافي الدخل لدى هذا

البنك تعد جد ضعيفة ،كما أن هذا االرتفاع في مؤشر الرافعة المالية

يشير إلى درجة أكبر من التمويل بالديون مقارنة بحقوق الملكية ،أما
بالنسبة للبنك الوطني الجزائري فإن ارتفاع معدل العائد على حقوق

الملكية يعود أساسا إلى ارتفاع معدل العائد على األصول مقابل

االنخفاض في مؤشر الرافعة المالية ،وهذا ما يفسر اعتماد البنك على

درجة كبيرة من األموال الخاصة مقارنة بالديون.
 -5جانب التكاليف:

ويتم االعتماد فيه على مؤشر هامش الربح الذي يبين قدرة البنك على

التحكم في تكاليفه ،وتشير نتائج الجدول رقم ( )12إلى أن البنك الوطني

الجزائري حقق معدالت أعلى من تلك المحققة من طرف بنك الفالحة
والتنمية الريفية خالل فترة الدراسة ،ويفسر ذلك بارتفاع المصاريف
التشغيلية لبنك الفالحة مقارنة بالبنك الوطني ،باإلضافة إلى التوسع في

السياسة االئتمانية (خاصة في المجال الفالحي) وبالتالي االرتفاع الكبير
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في المؤونات المخصصة لتغطية مخاطر هذه القروض.
 -3جانب اإلنتاجية:

جاءت بيانات مؤشر إنتاجية األصول متقاربة بين البنكين حسب الجدول
رقم ( ، )14وهو ما يعكسه تقارب معدالت العائد وأسعار الفائدة المطبقة،
باإلضافة إلى عدم تنوع المحفظة المصرفية وغياب سوق مالي حقيقي
تتنافس فيه البنوك الجزائرية.

خاتمــــــة:
يعتبر تقييم األداء من أهم المواضيع وأكثرها معالجة في مختلف

المجاالت والتخصصات ،خاصة في المجال البنكي باعتبار أن البنوك

تعد الممول الرئيسي والحيوي لالقتصاد ،كما أن كفاءة النظام المصرفي

تعد مطلبا هاما في ظل الوضع االقتصادي الحالي للعالم ،خاصة وأن

أغلب المشكالت واألزمات تكون انطالقتها من البنوك.

إن تقييم األداء هو عملية مستمرة ومنظمة لقياس وإصدار األحكام

على النتائج المحققة مقارنة مع ما تم تحقيقه في الماضي وما هو

المطلوب تحقيقه مستقبال ،كما أنها تعني أيضا تحديد مستوى معين
يرغب البنك في تحقيقه ،وإن هذا المستوى يضمن إنجاز المهام

والفعاليات والوظائف بصورة كفؤة وجيدة.
وقد تم استخالص مجموعة من النتائج أهمها:

 بنك الفالحة والتنمية الريفية يتميز بقدرة أكبر على تعظيم أرباحه
مقارنة بالبنك الوطني الجزائري؛

 البنك الوطني الجزائري أكثر تحكما في تكاليفه بسبب انخفاض
حجم نشاطه مقارنة بحجم نشاط بنك الفالحة والتنمية الريفية؛
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 إن تقييم األداء البنكي له أهمية كبيرة في استم اررية نشاطه من

حسن إلى أحسن ،باعتباره يمكن إدارة البنك من التحكم في

التسيير؛
 تمكن عملية تقييم األداء إدارة البنك من مقارنة األهداف المسطرة
مع النتائج المحققة واستخالص االنحرافات ومحاولة تصحيحها.

المراجـــع:
-2

محمد علي محمد العقول ،قياس كفاءة األداء المالي للبنوك

اإلسالمية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمية،
السودان.2221 ،
 -1عبد القادر بريش ،التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات
المصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك الجزائرية ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة ،جامعة الجزائر.6553 ،

 -4شوقي بورقبة ،الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية (دراسة

مقارنة)  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة سطيف.1122 ،
 -2شريفة جعدي ،قياس الكفاءة التشغيلية في المؤسسات
المصرفية (دراسة حالة عينة من البنوك العاملة في الجزائر) ،أطروحة
دكتوراه غير منشورة ،جامعة ورقلة.1122 ،

 -4عبد الكريم منصوري ،محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية

باستخدام أسلوب التحليل التطويقي للبيانات (دراسة حالة الجزائر)،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تلمسان.1121 ،

 -4زينب عمراوي ،قياس الكفاءة النسبية للبنوك باستخدام تقنية

التحليل التطويقي للبيانات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
الجزائر.1124 ،4
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 -1بن مالك عمار ،المنهج الحديث للتحليل المالي األساسي في
تقييم األداء (دراسة حالة رركة اسمنت السعودية) ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة.1122 ،

 -1نهاد ناهض فؤاد الهبيل ،قياس الكفاءة المصرفية باستخدام

نموذج حد التكلفة العشوائية (دراسة تطبيقية على المصارف المحلية
في فلسطين) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة،
فلسطين.1124 ،
 -2عبد الحميد برحومة ،الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع
واإلنتاج ،مجلة االقتصاد والمالية ،العدد األول ،المركز الجامعي
بالوادي ،جانفي .1111
 -21معراج هواري ،فيصل شياد ،قياس كفاءة البنوك اإلسالمية
والتقليدية في الجزائر ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات ،العدد ،21
جامعة غرداية.1122 ،
-22

حدة رايس ،نوي فاطمة الزهراء ،قياس الكفاءة المصرفية

باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية –دراسة حالة البنوك الجزائرية
( ،)5112-5114مجلة األبحاث والدراسات ،العدد  ،14جامعة القدس

المفتوحة ،كانون الثاني .1121
-21

محمد الجموعي قريشي ،تقييم أداء المؤسسات المصرفية،

مجلة الباحث ،العدد  ،14جامعة ورقلة.1112 ،
-24

التقرير السنوي لبنك الفالحة والتنمية الريفية للسنوات ،1124

-22

التقرير السنوي للبنك الوطني الجزائري للسنوات ،1124

.1121 ،1124
.1121 ،1124

196

ط.د .ميموني بلقاسم  αد.قالون جياللي

تقييم أداء البنوك التجارية....

الملحق رقم  :00ميزانية بنك الفالحة والتنمية الريفية بأدرار للسنوات
.4002 ،4002 ،4002
الرقم

الوحـــدة :دج

األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

4002

4002

4002

10

الصندوق /بنك الجزائر/الخزينة  /مركز البريد

272257152

0572207791

0272057129

15

أصول مالية قابلة للدفع

1

1

1

15

تمويالت ممنوحة للمؤسسات المالية

2975227122

9572997702

00272227251

17

تمويالت ممنوحة للزبائن

5779277977592

5712272257127

5722979207522

12

أصول مالية مملوكة إلى غاية تاريخ االستحقاق

5271297955

5975027225

7275577757

12

ضرائب جارية –أصول-

1

1

1

12

ضرائب مؤجلة – أصول –

1

1

1

12
19
01
00
05

أصول أخرى
حسابات التسوية
المساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة
عقارات مخصصة كودائع
األصول الثابتة المادية

52272297215

50572257127

52270757222

29722575727052

25722277727020

010722572997909

1

1

1

1

1

9570257225

9575227295

25729577227255

22750279197721

012755577227577

4002

4002

4002

1
517222
7750575597951
1
1
25172517222
22752572207252
02275977125
02272927020
1
1
2079717722

1
5227552
7757977557217
1
1
25772957129
21722275527505
02272577752
00272027522
1
1
9179217222

1
5527212
2752975217111
1
1
29571227555
99721272257222
50272577122
07572227927
1
1
00571227752

1
00779727129

مجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع األصـــــــــــــــــــــــــول
الرقم
10
15
15
17
12
12
12
12
19
01
00
05

الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
البنك المركزي

ديون اتجاه البنوك والمؤسسات المالية
ودائع الزبائن
ضرائب جارية – خصوم –
ضرائب مؤجلة – خصوم –

خصوم أخرى

حسابات التسوية
مؤونات على المخاطر والتكاليف
رأس المال
احتياطات

فرق إعادة التقييم
نتيجة السنة المالية
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع الخصــــــــــــــ ـــــوم

25729577227255
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22750279197721

012755577227577

ط.د .ميموني بلقاسم  αد.قالون جياللي

تقييم أداء البنوك التجارية....

الملحق رقم  : 04ميزانية البنك الوطني الجزائري بأدرار للسنوات
.4002 ،4002 ،4002
الرقم
00
04
00
02
02
02
02
02
00
00
00
04

الوحـــدة :دج

األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
الصندوق /بنك الجزائر/الخزينة  /مركز البريد
أصول مالية قابلة للدفع
تمويالت ممنوحة للمؤسسات المالية
تمويالت ممنوحة للزبائن
أصول مالية مملوكة إلى غاية تاريخ االستحقاق
ضرائب جارية –أصول -
ضرائب مؤجلة – أصول –
أصول أخرى

حسابات التسوية
المساهمة في الفروع والمؤسسات المشتركة

4002

4002

020.024
0
40.202.420
0.022.224.402
2.402.242
0
0
04.022.002
2.400.240.000
0
0
02.222.202

022.202
0
44.020.220
0.020.422.222
0.200.020
0
0
002.222.200
2.042.220.002
0
0
02.000.202

عقارات مخصصة كودائع

4002
4.002
0
40.022.224
0.002.022.020
0.002.022
0
0
022.000.202
2.200.202.020
0
0
02.000.202

األصول الثابتة المادية
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع األصـــــــــــــــــــــــــول
الرقم
00
04
00
02
02
02
02
02
00
00
00
04

2.220.000.022

2.202.420.002

2.202.000.202

4002

4002

4002

0
0
202.202.402
0
0
000.022.240
2.220.200.202
00.022.442
20.200.204
0
0
20.220.020

0
0
202.224.242
0
0
00.220.220
2.200.220.240
02.202.020
22.224.002
0
0
20.222.420

0
0
222.022.200
0
0
24.222.200
2.220.000.200
22.220.200
22.000.022
0
0
02.400.002

الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
البنك المركزي

ديون اتجاه البنوك والمؤسسات المالية
ودائع الزبائن
ضرائب جارية – خصوم –
ضرائب مؤجلة – خصوم –

خصوم أخرى

حسابات التسوية
مؤونات على المخاطر والتكاليف
رأس المال
احتياطات

فرق إعادة التقييم
نتيجة السنة المالية
مجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع الخصــــــــــــــــــــوم

2.220.000.022
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2.202.420.002

2.202.000.202

ط.د .ميموني بلقاسم  αد.قالون جياللي

تقييم أداء البنوك التجارية....

الملحق رقم  : 00جدول حسابات النتائج لبنك الفالحة والتنمية الريفية بأدرار
للسنوات .4002 ،4002 ،4002
البيـــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــان

الوحـــدة :دج
4002

4002

4002

07271207721

09575907755

55271227222

0775517051

0279557520

0277207529

000.240.000

022.022.024

400.202.422

إيراد النشاطات األخرى ()+

97592

2257921

1711

تكاليف النشاطات األخرى ( )-

2772727255

2277217225

2579517552

إيرادات االستغالل البنكي ()+
تكاليف االستغالل البنكي ( )-
الناتج البنكي الصافي ()PNB

نتيجة االستغالل الخامة ()RBE

20.024.202

02.220.220

022.222.020

استرجاع مؤونات على الخسائر ()+

2972257522

0572727227

5272007272

مخصصات مؤونات على الخسائر ()-

2271527222

5072227222

2577507525

نتيجة االستغالل ()RE

20.020.222

00.020.222

004.022.202

الملحق رقم  :02جدول حسابات النتائج للبنك الوطني الجزائري بأدرار
للسنوات .4002 ،4002 ،4002
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إيرادات االستغالل البنكي ()+
تكاليف االستغالل البنكي ( )-
الناتج البنكي الصافي ()PNB
إيراد النشاطات األخرى ()+
تكاليف النشاطات األخرى ( )-

الوحـــدة :دج
4002

4002

4002

2275527229

2271177707

2972217202

2727125

2217522

9257220

2775907252

2270577072

2272127152

227029

7057212

5227295

5277717155

5779297272

5171297252

نتيجة االستغالل الخامة ()RBE

5271527997

7572227912

7971077997

استرجاع مؤونات على الخسائر ()+

5272227251

577727797

275927500

مخصصات مؤونات على الخسائر ()-

0775527255

775577992

0970057220

7072217025

7172227520

5275117557

نتيجة االستغالل ()RE
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