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:ملخص

 من خالل دراسة حالة،هدفت هذه الدراس ة إىل اختبار تأثري بنود قائمة خارج امليزانية على رحبية البنوك التجارية اجلزائرية
 حيث مت حتديد املتغري املستقل للدراسة بالنسبة املئوية لبنود قائمة،2702-2702  بنوك جزائرية خالل الفرتة70 جمموعة مكونة من
 يف ح ن أ املتغريا التابعة للدراسة ثملل نس رحبية ثمللة يف معدل العائد على األصول ممعدل،خارج امليزانية إىل إمجايل األصول
العائد على حقوق امللكية؛ مقد أظهر نتائج حتليل االحندار البسيط أنه ال يوجد أثر لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على
 كما أنه ال يوجد تأثري هلا على العائد على حقوق امللكية،األصول مكذا العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية حمل الدراسة
 يف ح ن مت إجياد أثر إجيايب لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على األصول للبنوك اخلاصة حمل،للبنوك اخلاصة حمل الدراسة
.الدراسة
 البنوك، معدل العائد على حقوق امللكية، معدل العائد على األصول، رحبية البنوك، بنود قائمة خارج امليزانية:الكلمات المفاتيح

.التجارية
.G21 ،M41 :JEL التصنيف
Abstract:
This study aimed to test the effect of Off-Balance Sheet Items on the profitability of Algerian
commercial banks, Through a case study of a group of 07 commercial banks during the period 20122018, where the independent variable of the study was determined in terms of percentage of OffBalance Sheet Items to total assets, while The variables of the study represent profitability ratios
represented in the rate of return on assets and rate of return on equity. The results of the simple
regression analysis showed that there is no effect of Off-Balance Sheet items on the return on assets as
well as the return on equity rights of the public banks under study, and that there is no effect on the
return on equity rights of the private banks under study, while a positive effect was found For offbalance sheet items on return on assets for the private banks.
Key words: Off-Balance Sheet Items, Profitability of Banks, Rate of Return on Assets (ROA), Rate of
Return on Equity (ROE), Commercial Banks.

Jel Classification Codes : M41, G21.
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مق ّدمة:

مع بداية القر احلايل اشتد املنافسة ب ن املؤسسا املالية يف تعزيز حرية انتقال رؤمس األموال ب ن الدمل مهذا
نظرا لظهور عوملة األسواق املالية ،اليت أقر بتدفق رؤمس األموال عرب خمتلف البلدا  ،مقد صاح هذا التحرر الطفرا
ماللورا التكنولوجية يف جمال االتصاال ماملعلوما  ،فأجرب هذه التطورا املؤسسا املالية مخاصة البنوك على
تطوير األسالي التمويلية اليت تقدمها ،فظهر أسلوب التمويل خارج امليزانية الذي يعتمد على األدما املالية املشتقة،
ممع مرمر الزمن تطور استخدام هذا األسلوب ليصبح اليوم أحد األسالي التمويلية األساسية يف البنوك التجارية؛ حيث
تعد اليوم البنود (األنشطة) خارج امليزانية تلك التسهيال االئتمانية املصرفية غري املباشرة املعتمدة يف عمليا التمويل
اخلارجية مكذا احمللية ،متعد من األنشطة اليت تدر أرباحا للبنوك ،ميف الوقت نفسه تنطوي على العديد من املخاطر.

إشكالية الدراسة واألسئلة الفرعية:

إ تعدد األنشطة البنكية من تقليدية إىل غري تقليدية (خارج امليزانية) مكذا أنشطة صريفة إسالمية ،جعل من
البنوك تعمد على اختيار النشاط الذي حيقق هلا تواز ب ن الربح ماملخاطرة ،مالبنوك العاملة يف اجلزائر على غرار بنوك
العامل تسعى إىل حتقيق هذه املعادلة من خالل التنويع يف األنشطة التقليدية املعتمدة على منح االئتما ماألنشطة غري
التقليدية اليت تكو خارج امليزانية العمومية هلا ،مقد دخلت أنشطة الصريفة اإلسالمية مؤخرا مجلة األنشطة البنكية
املسموح هبا يف اجلزائر حيث أفرج البنك املركزي اجلزائري عن قانو منظم هلا هذه السنة.
من خالل توضيح األنشطة املتنوعة يف البنوك التجارية جاء هذه الدراسة للرتكيز على النوع اللاين املذكور
سابقا ،لتحامل هذه الدراسة الكشف عن أثر هذا النوع من األنشطة البنكية غري التقليدية املستخدمة على رحبية البنوك
التجارية العاملة يف اجلزائر ،من خالل دراسة حالة جمموعة مكونة من سبعة بنوك جزائرية ،معليه مت طرح السؤال اآليت:
هل تؤثر بنود قائمة خارج الميزانية على ربحية البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة؟

ملتبسيط السؤال الرئيسي املطرمح مت تقسيمه إىل سؤال ن فرعي ن مها:
 هل تؤثر بنود قائمة خارج امليزانية على العائد على األصول للبنوك التجارية اجلزائرية حمل الدراسة؟ هل تؤثر بنود قائمة خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية للبنوك التجارية اجلزائرية حمل الدراسة؟فرضيات الدراسة:

ملإلجابةةة عةةن السةؤال الرئيسةةي مت مضةةع الفرضةةية التاليةةة :تؤؤؤثر بنؤؤود قائمؤؤة خؤؤارج الميزانيؤؤة علؤؤى ربحيؤؤة البنؤؤوك

التجارية الجزائرية محل الدراسة ،كما مت تبين الفرضيت ن التاليت ن كإجابت ن مبدئيت ن عن السؤال ن الفرعي ن للدراسة:
 يوجد أثر إجيايب لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على أصول البنوك التجارية اجلزائرية حمل الدراسة؛ يوجد أثر إجيايب لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على حقوق ملكية البنوك التجارية اجلزائرية حمل الدراسة.أهمية الدراسة:
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تنبلق أمهيةة الدراسةة مةن درجةة االهتمةام مبوضةوع األنشةطة خةارج امليزانيةة للبنةوك التجاريةة خصوصةا بععيةد األزمةا
املالية اليت عربطت هبذه األنشطة ،سواء دراستها من حيث عوائدها على البنوك أم علةى املخةاطر الةيت تنجةر عةن اإلفةراط يف
استخدماها ،أم آثارها على األنظمة النقدية يف الدمل محىت على االقتصاديا دمل العامل.
أهداف الدراسة:

يعد اهلدف من هذه الدراسة هو تقدمي صورة خمتصرة عن قائمة خارج امليزانية مأنشطتها املنصوص عليها يف
التشريعا اجلزائرية ،محماملة معرفة أثر االعتماد عليها كوسيلة تسهيال غري مباشرة تقدمها البنوك التجارية اجلزائرية على
رحبية هذه البنوك.

منهج وحدود الدراسة:
املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي املناس هلذا النوع من املواضيع ،خصوصا مأ هذا املنهج
حيوي على أدما حبث علمي مناسبة للعلوم احملاسبية مقد استخدمنا منها يف اجلان التطبيقي مسيلة اإلحصاءا
مالتقارير السنوية ،من خالل االستعانة بالقوائم املالية للبنوك التجارية حمل الدراسة (سبعة بنوك عاملة يف اجلزائر) للفرتة
 2702-2702ماليت تتكو من بنك ن عمومي ن مالباقي بنوك خاصة.
 -Iاألدبيات النظرية للدراسة:

تعد فرتة السبعينيا بداية النمو الكبري لنوع مع ن من اخلدما اليت تقدمها البنوك ماليت تصنف كخدما
خارج ميزانيتها العمومية  ،Off-Balance Sheetميرجع البعض انتشار هذا النوع من اخلدما خالل هذه الفرتة إىل أ
هذه األخرية اتصفت بتقلبا متزايدة ألسعار الفائدة مأسعار صرف العمال األجنبية على املستوى العاملي ،فأدى هذا
األمر إىل زيادة التقلبا يف األسواق املالية مأسواق الصرف األجنيب ،مخلق طلبًا قويا من الشركا (عمالء البنوك) على
هذا النوع من اخلدما البنكية ،ميف ظل هذه احلالة مجد البنوك أنه من املربح تقدمي هذا النوع من اخلدما (Boot
)& al, 2019, p. 218؛ حيث تعترب هذه اخلدما املصرفية أم األنشطة خارج امليزانية كما يعرب عنها كلريم على شكل
من أشكال األنشطة البنكية غري التقليدية ) ،(Perera & al, 2014, p. 196اليت نتجت عن ظهور االبتكارا املالية
مبختلف أنواعها يف أمائل اللمانينيا فأدى هذا التطور إىل بعض التغيريا الرئيسية يف أسالي ثمويل الشركا  ،حيث
جتلت يف االخنفاض النسيب يف حصة القرمض املصرفية مزيادة حصة التمويل من سوق رأس املال من خالل السندا
ماألسهم ،فشكل هذا األمر حتديا كبريا ماجهته البنوك بسب اخنفاض الوساطة املصرفية ،لذا حاملت مواجهة هذا االجتاه
من خالل التوجه حنو االبتكارا املالية ،مبالتايل انتقلت إىل أنشطة تتجامز األعمال البنكية التقليدية مبدأ يف تقدمي
أنشطة جديدة يتم تصنيفها بأهنا غري تقليدية أم بشكل عام باألنشطة خارج امليزانية (Perera & al, 2012, pp. 07-
).08
ميف أماخر العقد األمل من القر احلادي مالعشرين ،خصوصا بعد اهنيار أسعار العقارا يف الواليا املتحدة
األمريكية يف أعقاب أزمة الرهن العقاري ازداد االهتمام باألنشطة خارج امليزانية ،حيث حامت بعض التفسريا هلذه
األزمة إىل التوسع الكبري يف األنشطة خارج امليزانية ،إذ مت مالحظة أدلة ميدانية لبعض الدراسا ترى أنه ميكن أ تكو
هذه األزمة نتيجة لالستخدام املفرط للمعامال املشتقة من أنشطة خارج امليزانية من قبل البنوك األمريكية ،مدليلهم على
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ذلك هو أ مبلغ املعامال ملشتقا خارج امليزانية قد ازداد بشكل كبري طوال العقد األمل من القر احلايل ،حيث
حاملت البنوك زيادة أرباحها من الدخل غري القائم على الفائدة مالذي هو الدخل القائم على الرسوم عن طريق زيادة
تدامل هذا النوع من األنشطة ).(Arisyi & al, 2017, p. 03

 -2-Iمفهوم األنشطة خارج الميزانية:

ميكن اإلشارة إىل مفهوم خارج امليزانية العمومية للبنوك التجارية مكذا األنشطة اليت تندرج حتت هذا املسمى
(البنود اليت تندرج حتتها) من خالل عدة آراء منتائج أعمال لبعض الباحل ن املهتم ن هبذا املوضوع مهي كالتايل:

 تعريف ( :)Ram, 2005يرى هذا الباحث أ مصطلح النشاط خارج امليزانية العمومية يشري إىل األنشطة املختلفة
اليت ليس هلا أي انعكاس مباشر على امليزانية العمومية للبنك التجاري سواء على جان األصول أم على جان اخلصوم،
متشمل هذه األنشطة حسبه على :املعامال املتعلقة بصرف العمال األجنبية ،مالضمانا  ،التزاما .....إخل ،ماليت
تشكل مصدرا تكميليا للدخل للبنوك التجارية ).(Ram, 2005, p. 03
 تعريف ( :)Khasawneh, 2007حس هذا الباحث فاألنشطة خارج امليزانية العمومية هي أصول مخصوم حمتملة
قد تؤثر على الوضع املستقبلي للميزانية املالية للبنك ،مهي مصدر مهم لإليرادا الناجتة من الرسوم جلميع البنوك ،إال أهنا
تتميز بإمكانيتها إنتاج تدفقا نقدية مستقبلية إجيابية مسلبية ،متشمل هذه األنشطة حسبه أنشطة إصدار أنواع خمتلفة
من الضمانا مااللتزاما ماملشتقا ؛ مقد ذكر الباحث منها األنواع التالية ):(Khasawneh A. , 2007, pp. 03-05
 خطابات االعتماد :مقد مضح الباحث أ البنوك تتعامل مع نوع ن من خطابا االعتماد مهي خطابا االعتمادالتجارية مخطابا االعتماد االحتياطية ،مهي حسبه يف األساس ضمانا لضما األداء الذي يبيعه البنك ملشرتي
الضمانا  ،ثما يتسب يف إضافة البنك هلا إىل التزاماته الطارئة املستقبلية؛
 االلتزامات :أم كما مساها اتفاقية تعهد بالقرض مهي التزام تعاقدي من قبل البنك إلقراض عميل حبد أقصى مع نأيضا الفرتة اليت ميكن للعميل خالهلا االستفادة من قرضه املتعاقد عليه؛
مبشرمط سعر فائدة معينة محتدد عقود االلتزام ً
 -المشتقات :عقود املشتقا هي العقود اآلجلة ،مالعقود املستقبلية ،اخليارا معقود املبادلة.

 تعريف ( :)Tamrat, 2013يرى أ األنشطة خارج امليزانية العمومية هي التزاما

أم عقود حمتملة تولد دخال

للبنك ،ملكن ال يتم تسجيلها كأصول أم خصوم مفق املناهج احملاسبية التقليدية ،ميتم تسجيلها يف حسابا البنك
كمالحظا على امليزانية العمومية ،متتضمن األنشطة خارج امليزانية العمومية للبنوك التجارية :ضمانا االلتزاما ،
األنشطة املتعلقة بالسوق املايل (املشتقا املالية) ،مالوظائف االستشارية أم اإلدارية ).(Tamrat, 2013, p. 01
 تعريف ( :)Khasawneh, Al-Khadash, 2014حس الباحلا فبنود خارج امليزانية هي موجودا ممطلوبا
حمتملة قد تؤثر على الوضع املستقبلي للميزانية املالية للبنك ،متتضمن أنشطة خارج امليزانية إصدار أنواع خمتلفة من
الضمانا مااللتزاما ماملشتقا ). (Khasawneh & Al-Khadash, 2014, p. 15
 تعريف ( :)Hayes, 2019يرى هذا الباحث أ خارج امليزانية هو مصطلح يعرب عن األصول أم اخلصوم اليت ال
تظهر يف امليزانية العمومية للبنك ،معلى الرغم من عدم تسجيلها يف امليزانية ،إال أهنا ال تزال أصوال مخصوما هلا ،معادة ما
تكو بنودها ليست من ثمتلكا البنك أم تعترب عن التزاما مباشرة عليه ).(Hayes, 2019, p. 01
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 تعريف (رواء أحمد يوسف :)9102 ،ممت تعريفها بأهنا تلك االلتزاما املستقبلية اليت قد يتعرض هلا البنك بناءا على
طل عميله ملصلحة شخص آخر ملكنها ال تظهر يف ميزانية البنك ،كخطابا الضما ماالعتمادا املستندية (أمحد
يوسف ،2702 ،صفحة .)021
 تعريف المشرع الجزائري :مل يقم املشرع اجلزائري بتقدمي تعريف لقائمة خارج امليزانية مإمنا قدمها من خالل بنودها

يف النظام

رقم .70-72

أما احلسابا اليت تعرب عن بنود قائمة خارج امليزانية فهي جمموعة من احلسابا املرفقة للميزانية العمومية ماليت
تب ن االلتزاما املستقبلية أم االفرتاضية للبنك ،ماليت ال تعرب عن تدفق نقدي حايل ،مهي حسابا جممعة يف الصنف 72
ممدرجة حس طبيعتها كما يلي ):(L'Asri, 2011, p. 13
 التزامات التمويل :املمنوحة ملؤسسا االئتما أم العميل ماملستلمة من مؤسسا االئتما ؛ التزامات الضمان :الضمانا املمنوحة ملؤسسا االئتما أم العميل ماملستلمة منها؛ -االلتزامات على األوراق المالية :املعامال املتعلقة خصوصا بالسندا ماألسهم؛

 -االلتزامات المتعلقة بالمعامالت بالعمالت األجنبية :املعامال يف شراء مبيع العمال األجنبية؛

 -التزامات العمالت األجنبية األخرى :عمليا اإلقراض أم االقرتاض بالعمال األجنبية؛

 المعامالت التي تتم نيابة عن أطراف أخرى :القيم املستلمة للتحصيل من العميل أم من البنوك املراسلة.ماجلدمل أدناه يوضح منوذج قائمة خارج امليزانية للبنوك التجارية العاملة يف اجلزائر مفق النظام رقم

.70-72

جدول رقم ( :)22نموذج قائمة خارج الميزانية
االلتزامات

أ
0
2
3
4

التزامات ممنوحة
التزاما التمويل لفائدة اهليئا املالية
التزاما التمويل لفائدة الزبائن
التزاما ضما بأمر من اهليئا املالية
التزاما أخرى ثمنوحة

ب
6

التزامات محصل عليها
التزاما التمويل احملصل عليها من اهليئا املالية

7
2

التزاما الضما احملصل عليها من اهليئا املالية
التزاما أخرى حمصل عليها

المالحظة

السنة ن

السنة ن2-

المصدر ،2772 ،70-72( :صفحة )21

حمتوى بنود قائمة خارج امليزانية مفق نفس النظام كما يلي ( ،2772 ،70-72صفحة :)21
 البند  :10التزامات التمويل لفائدة المؤسسات المالية :يشتمل هذا البند على اتفاقيا إعادة التمويل مقبول الدفعأم االلتزاما بالدفع متأكيد فتح االعتمادا املستندية للهيئا املالية؛

 -البند  :19التزامات التمويل لفائدة الزبائن :يشتمل هذا البند على فتح االعتمادا املؤكدة مخطوط استبدال أمراق

اخلزينة مااللتزاما على تسهيال إصدار األمراق املالية للزبائن؛
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 البند  :10التزامات ضمان بأمر الهيئات المالية :يشتمل هذا البند خصوصا على الكفاال مالضمانا االحتياطيةمضمانا أمر أخرى للهيئا املالية؛
 -البند  :10التزامات ضمان بأمر الزبائن :يشتمل هذا البند خصوصا على الكفاال

مالضمانا

االحتياطية

مضمانا أمر أخرى لألعوا االقتصادي ن من غري اهليئا املالية؛
 -البند  :10التزامات أخر ممنوحة :يشتمل هذا البند على األمراق املالية مالعمال الصعبة للتسليم من قبل البنك؛

 البند  :10التزامات التمويل المحصل عليها من الهيئات المالية :يشتمل هذا البند على اتفاقيا إعادة التمويلمااللتزاما احملصل عليها من طرف اهليئا املالية؛
 البند  :10التزامات الضمان المحصل عليها من الهيئات المالية :يشتمل هذا البند على الكفاالاالحتياطية مضمانا أخرى حمصل عليها من اهليئا املالية؛

مالضمانا

 -البند  :10التزامات أخرى محصل عليها :يشتمل هذا البند خصوصا على األمراق املالية مالعمال الصعبة لالستالم

من طرف البنك.
كما جاء يف النظام رقم  70-72مدمنة حسابا خاصة بقطاع البنوك ( ،2772 ،70-72صفحة  ،)00مقد
خصص املشرع اجلزائري الصنف التاسع للتعبري عن حسابا خارج امليزانية يف مدمنة احلسابا مهي مكونة من-27 :
التزاما التمويل؛  -20التزاما الضما ؛  -22التزاما على السندا ؛  -21عمليا على العمال الصعبة؛ -20
حسابا تسوية العمال الصعبة خارج امليزانية؛  -29التزاما أخرى؛  -22التزاما مشكوك فيها.
جي أ ننوه أننا نستخدم يف بعض األحيا مصطلح ن مرادف ن مها :األنشطة خارج امليزانية ،مالبنود خارج
امليزانية ،حيث أ املصطلح املستخدم يف املقال هو بنود خارج امليزانية لكن يف بعض األحيا نستخدم املصطلح األمل
خصوصا عند عرض الدراسا السابقة ماليت استخدمته.
 -0-Iأسباب ازدياد حجم البنود خارج الميزانية:
قام الباحلو بتوضيح أ هناك العديد من املربرا اليت تدفع البنوك إىل استخدام بنود قائمة خارج امليزانية ،ماليت
ميكن تصنيفها إىل مخسة دمافع رئيسية هي ):(Al-awawdeh & Al-Sakini, 2017, p. 48
 الدوافع االقتصادية :تسعى البنوك للبحث عن مسائل مأدما
تأم ن مصدر للدخل؛

ثمويل جديدة لتخفيف املخاطر اليت تواجهها مكذا

 الدوافع التنظيمية :البنود خارج امليزانية هي طريقة للهرمب مجتامز املتطلبا مالقيود التنظيمية املفرمضة على البنود
ضمن (داخل) ميزانية البنوك من قبل السلطا الرقابية مالتنظيمية؛

 دوافع المنافسة :أد

املنافسة العالية مع البنوك ماملؤسسا

املالية األخرى إىل دفع البنوك للبحث عن مصادر

جديدة للدخل ال تواجه الكلري من املنافسة؛
 دوافع التكنولوجيا :ساهم تطور االتصاال مالتكنولوجيا يف زيادة املعامال
الطلبا املصرفية على بنود خارج امليزانية ملل االعتمادا املستندية؛

التجارية الدملية ،ثما أدى إىل تزايد
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 الدوافع المحاسبية والمالية :يساهم عدم االعرتاف بالبنود خارج امليزانية يف حتس ن نسبة الدين مخفض تكلفة
االقرتاض ماالستفادة من املزايا الضريبية ،باإلضافة إىل الفوائد املرتبطة بالقيمة السوقية للسهم ،كما يساعد استخدام البنود
خارج امليزانية يف إدارة األرباح مالتعامل مع البيانا املالية للبنك نتيجة ألمجه القصور يف املعايري احملاسبية من حيث
االعرتاف مالقياس ماإلفصاح احملاسيب عن هذه البنود ،ماليت هلا آثار سلبية على جودة املعلوما احملاسبية.
مكخالصة فأسباب زيادة انتشار استخدام بنود خارج امليزانية اليت شهدهتا العقود املاضية هو نتيجة زيادة
املخاطر مزيادة املنافسة مإلغاء القيود يف الصناعة املصرفية ،مقد أد هذه العوامل إىل ظهور هذه األنشطة حيث تعد
مصدر دخل جديد قائم على الرسوم يتجامز أنشطة امليزانية العمومية للبنك ،متطور األنشطة خارج امليزانية إىل ماحدة
من مولدا الدخل الرئيسية للبنوك ألهنا أصبحت تستخدم على نطاق أمسع ،مكسب آخر الخنراط البنوك يف هذه
األنشطة هو جتن التكاليف مالضرائ التنظيمية أل هذه األنشطة ال تظهر يف امليزانية العمومية للبنك مبوج املعايري
احملاسبية احلالية )(Khasawneh A. , 2007, p. 01؛ كما أنه على مدى العقدين املاضي ن كانت هناك زيادة هائلة يف
تطور األدما املالية اجلديدة ماليت كا الكلري منها عبارة عن ابتكارا مالية خارج امليزانية ،حيث اجتاحت موجة من
االبتكارا املالية يف القطاع املصريف األسواق املالية الدملية يف السنوا األخرية ).(Fung & Cheng, 2004, p. 526
 -3-Iالعالقة بين بنود قائمة خارج الميزانية وربحية البنوك:
ركز البحوث مالدراسا العلمية املتعلقة باألنشطة البنكية خارج امليزانية بشكل أساسي على مجود هذه
األنشطة متسعريها مخماطرها (ماهيتها) ،مالبنود الرئيسية اخلاصة هبا ،مأهم هذه البنود اليت مت دراستها يف كل من املؤلفا
النظرية مالتطبيقية هي االعتماد املستندي مالتزاما القرمض ممقايضا أسعار الفائدة )(Kabir, 1993, p. 53؛ معند
اطالعنا على جمموعة من الدراسا اليت تتنامل آثار األنشطة خارج امليزانية مجدنا أغلبها يدرس العالقة بينها مب ن
املخاطر أم مع كفاية رأس املال ،إضافة إىل دراسا تربطها بأداء البنوك مع أخذ عدة مؤشرا خمتلفة لقياس األداء.
ممن ب ن الدراسا اليت حتدثت عن العالقة ب ن األنشطة خارج امليزانية مرحبية البنوك دراسة ( Abd Karim,
 )Gee, 2007حيث درس الباحلا كيف أثر أنشطة خارج امليزانية على أداء البنوك التجارية العمومية املاليزية خالل
الفرتة  2771-0220من خالل التعرض على أربعة متغريا هي :خمتلف أشكال املخاطر ،ماألرباح املصرفية (من خالل
دراسة تأثري األنشطة خارج امليزانية العمومية على عائد أسهم البنوك مالعائد على حقوق امللكية) ،مالرافعة املالية مالسيولة،
مقد خلصت الدراسة إىل أ خماطر السوق فقط (نوع من أنواع املخاطر املصرفية) اليت ترتبط ارتباطًا إجيابيًا بأنشطة خارج
امليزانية ،باإلضافة إىل ذلك مجد الباحلا أ عوائد األسهم كانت مرتبطة بشكل سليب بأنشطة خارج امليزانية ميشري ذلك
إىل أ املشاركة يف أنشطة خارج امليزانية العمومية ستقلل من عائد أسهم البنوك ،يف ح ن مل تكن هناك عالقة ذا داللة
إحصائية ب ن كل من العائد على حقوق امللكية مالرافعة املالية منسبة السيولة مع أنشطة خارج امليزانية & (Abd Karim
)Gee, 2007, pp. 67-80؛ يف ح ن أكد دراسة ( )Nachane, Ghosh, 2007على أ أنشطة خارج امليزانية تولد
دخل يف شكل رسوم ناجتة عنها للبنوك التجارية ،إال أهنا من احملتمل أ تزيد من خماطر البنوك التجارية & (Nachane
)Ghosh, 2007, p. 03؛ كما تنامل كل من ( )Aktan & al, 2013يف دراستهم تأثري األنشطة خارج امليزانية على أداء
البنوك املدرجة يف بورصة إسطنبول خالل الفرتة  2772-2770مذلك باستخدام أربعة مقاييس لألداء هي املخاطر البنكية،
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مالرحبية ،مالرافعة املالية ،ممركز السيولة ،مخلصت الدراسة إىل مجود عالقة ارتباط اجيايب ب ن أنشطة خارج امليزانية مخماطر
الصرف األجنيب للبنوك يف تركيا ،كما أشار أيضا إىل أ أنشطة خارج امليزانية تعمل على حتس ن عوائد أسهم البنوك
ملكن هلا تأثري سليب على العائد على حقوق امللكية ،باإلضافة إىل ذلك ليس هلذه األنشطة تأثري ذم داللة إحصائية على
الرافعة املالية أم السيولة ) (Aktan & al, 2013, pp. 117-132؛ أما دراسة ( Khasawneh & Al-Khadash,
 )2014اليت حتلل دمر األنشطة خارج امليزانية يف رحبية خماطر البنوك يف النظام املصريف يف الشرق األمسط ممشال إفريقيا،
من خالل دراسة استقصائية لبيانا العينة ،ماليت تغطي فرتة األزما املالية  ،2770-2779مأشار النتائج إىل أ
األنشطة خارج امليزانية تقلل من املخاطر مكذلك هي مولدة للربح يف بنوك الشرق األمسط ممشال أفريقيا ،كما تشري إىل
أ تأثري األنشطة خارج امليزانية على رحبية البنوك أعلى يف البنوك املوجودة يف الدمل املنتجة للنفط ،كما ال يوجد فرق كبري
ب ن تأثري األنشطة خارج امليزانية العمومية على خماطر البنوك يف البنوك املوجودة يف البلدا املنتجة للنفط ،عالمة على ذلك
تظهر النتائج أ الرحبية يف حالة البنك التجاري أكلر حساسية لألنشطة خارج امليزانية أما املخاطر فهي أكلر حساسية
لألنشطة خارج امليزانية يف حالة البنوك اإلسالمية )(Khasawneh & Al-Khadash, 2014, p. 13؛ أما دراسة (ماجد
مصطفى علي الباز )2702 ،اليت كانت بعنوا إطار حماسيب حتليلي للعالقة ب ن األنشطة خارج امليزانية ماملخاطر املالية
مأثرها على امليزة التنافسية املصرفية :مؤشر مقرتح مأدلة من البيئة املصرية ،فقد هدفت إىل حتليل العالقة ب ن األنشطة
خارج امليزانية ماملخاطر املالية ممدى تأثريها على امليزة التنافسية املصرفية للبنوك املقيدة بسوق األمراق املالية ،مقد أجرى
الباحث دراسته على عينة مكونة من مثانية بنوك مقيدة بسوق األمراق املالية املصرية خالل الفرتة  ،2700-2701مقد
خلص إىل عدة نتائج توضح مجود عالقة طردية ب ن األنشطة خارج امليزانية ماملخاطر املصرية مكذا امليزة التنافسية املصرفية،
مالذي يهمنا من نتائج هذه الدراسة هو أنه توصل إىل مجود أثر إجيايب لألنشطة خارج امليزانية على األرباح يف البنوك
اللمانية (مصطفى علي الباز ،2702 ،الصفحا )027-000؛ أما دراسة األخرية املطلع عليها فقد هدفت إىل اختبار
تأثري بنود خارج امليزانية على معايري أداء البنوك التجارية األردنية ،حيث استند االختبار إىل عينة من  01بنكا جتاريا أردنيا
مدرج يف بورصة عما خالل الفرتة  ،2709-2772مقد أظهر نتائج حتليل االحندار يف هذه الدراسة أ البنود خارج
امليزانية هلا تأثري إجيايب ذم داللة إحصائية على معدل العائد على األصول مالعائد على حقوق امللكية (Al-awawdeh
).& Al-Sakini, 2017, p. 46
كل الدراسا السابقة معند ربطها ب ن البنود خارج امليزانية مرحبية البنوك قد استعانت بعدة نس تعرب متقيس
رحبية البنوك حيث يتم قياس الرحبية بعدة مؤشرا تسمى نس الرحبية ماليت تقيس مدى حتقيق البنك للمستويا املتعلقة
باألداء ،كما أهنا تعرب عن حمصلة نتائج السياسا مالقرارا اليت اختذهتا إدارة البنك ،حيث يتم قياس رحبية البنك من
خالل عدة مؤشرا من بينها (جعدي م منر ،2702 ،الصفحا :)92-90
 العائد على حقوق الملكية  :(ROE) The Return on Equityحيث ميكن من قياس النسبة املئوية للعائد
لكل محدة نقدية من حقوق امللكية ،مكلما ارتفع هذا العائد كلما كا أفضل بالنسبة للبنك ،ألنه ميكنه من توزيع نسبة
أكرب من األرباح على املسامه ن ،مكذلك زيادة نسبة األرباح احملتجزة (االحتياطيا ).
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 العائد على األصول  :(ROA) The Return on Assetsيقيس قدرة البنك على توظيف األموال توظيفا أملال،
أي يقيس كفاءة إدارة البنك يف استخدام جمموع أصوله ،فمن خالل هذا املؤشر ميكن قياس الدخل الصايف لكل محدة
نقدية من متوسط األصول اليت مت امتالكها خالل هذه الفرتة.
 -IIدراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائرية خالل الفترة

9100-9109

مر النظام املصريف اجلزائري بعدة مراحل ،فقد مرثت اجلزائر نظاما مصرفيا من فرنسا ،لكن هذا النظام أعاق
حتقيق برامج التنمية اليت خططت هلا الدملة اجلزائرية ،بعد ذلك سيطر الدملة على النظام املصريف لضما التمويل الالزم
لربامج االستلمار بغية تطوير قطاع صناعي يتميز بتكنولوجيا اإلنتاج الرأمسايل ،مث دفعت األزمة االقتصادية عام 0229
احلكومة اجلزائرية إىل تبين إصالحا اقتصادية مهمة كا فيها تطوير النظام املصريف ركيزة هذه اإلصالحا  ،حيث مشل
االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق إصالحا هيكلية تعركز على تصحيح اختالال االقتصاد الكلي،
محتفيز االستلمار األجنيب املباشر ،مفتح االقتصاد اجلزائري أمام املنافسة ،مبالتايل فإ اإلصالحا املصرفية لعام 0227
"قانو النقد مالقرض  "07-27كا هلا تأثري كبري على النظام املصريف اجلزائري ،حيث مسحت هذه اإلصالحا بتحرير
القطاع املصريف من تدخل الدملة ،عالمة على ذلك شجعت اإلصالحا على فتح القطاع املصريف أمام االستلمار
اخلاص لزيادة مستوى املنافسة يف القطاع املصريف محتس ن أداء البنوك ).(Hacini & Dahou, 2018, p. 146
إ عدد البنوك يف اجلزائر إىل غاية يومنا هذا هو  27بنكا تتنوع من بنوك مطنية إىل فرمع بنوك أجنبية سواء
عربية أم أجنبية ،ماجلدمل أدناه يوضح أمساء هذه البنوك.
جدول رقم ( :)20البنوك التجارية في الجزائر إلى غاية

9102/10/19

70

البنك اخلارجي اجلزائري(BEA) :

00

سييت بنك اجلزائر

72

البنك الوطين اجلزائري(BNA) :

02

البنك العريب اجلزائري

71

بنك الزراعة مالتنمية الريفية(BADR) :

01

بنك  BNP PARIBASاجلزائري

70

بنك التنمية احمللية(BDL) :

00

بنك اللقة اجلزائري)TRUST( :

70

القرض الشعيب اجلزائري(CPA) :

00

بنك اخلليج اجلزائري)GULF( :

79

الصندمق الوطين للتوفري ماالدخار)CNEP( :

09

بنك HBTF-ALGERIA

70

بنك الربكة اجلزائري)Baraka( :

00

بنك FRANSABANK EL-DJAZAIR

72

املؤسسة العربية املصرفية اجلزائرية)ABC( :

02

بنك CA-CIB ALGERIE

72

بنك نتيكسيس اجلزائر)Natixis(:

02

بنك H.S.B.C. ALGERIA

07

بنك سوسيتيه جنرال اجلزائر)SGA( :

27

بنك السالم اجلزائري)AlSalam( :

المصدر :املوقع االلكرتمين لبنك اجلزائر (اجلزائر ب)2102 ،.

من خالل اجلدمل أعاله ننوه أ النظام املصريف اجلزائري يتكو من ستة بنوك عامة (البنك اخلارجي اجلزائري،
البنك الوطين اجلزائري ،بنك الزراعة مالتنمية الريفية ،بنك التنمية احمللية ،القرض الشعيب اجلزائري ،الصندمق الوطين للتوفري
ماالدخار) مأربعة عشر بنك خاصة مخمتلطة.
 -2-IIالتعريف بالبنوك محل الدراسة:
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مت اختيار سبعة بنوك جزائرية الختبار فرضيا الدراسة مهي بنك ن عمومي ن ممخسة بنوك خاصة ،مسب
اختي ار هذه البنوك يعود بالدرجة األمىل لتوفر القوائم املالية اخلاصة هبا يف ظل اإلفصاح احملاسيب الذي نص عليه النظام
احملاسيب املايل يف اجلزائر ،كما أ هذه اجملموعة من البنوك املختارة حتوي البنك ن اإلسالمي ن يف اجلزائر ممها بنك الربكة
مبنك السالم ،حيث أ هذين البنك ن على غرار البنوك األخرى تقوم بأنشطة بنكية تصنف خارج امليزانية ،إضافة إىل أهنا
تقوم بأنشطة خمتلفة عن البنوك األخرى مهي متعلقة بالصريفة اإلسالمية.
ال يوجد اختالف يف بنود قائمة خارج امليزانية ب ن البنوك سواء اإلسالمية أم التجارية فالبنك ن السابق ن يعدا
هذه القائمة كغريمها من البنوك ،ماجلدمل املوايل يوضح البنوك حمل الدراسة.
جدول رقم ( :)23تقديم البنوك محل الدراسة
تاريخ التأسيس

طبيعة البنك

عدد الوكاالت التجارية

رأس المال

العدد

اسم البنك

70

البنك الوطين اجلزائريBNA :

0299

عمومي

200

 007مليار دينار جزائري

72

البنك اخلارجي اجلزائريBEA :

0290

عمومي

070

 007مليار دينار جزائري

71

بنك الربكة اجلزائريBaraka :

0220

خاص

17

 00مليار دينار جزائري

70

املؤسسة املصرفية العربية اجلزائرABC :

0222

خاص

20

 07مليار دينار جزائري

05

سوسيتيه جنرال اجلزائرSGA :

0222

خاص

20

 07مليار دينار جزائري

06

بنك اخلليج اجلزائريGULF :

2771

خاص

00

 10مليار دينار جزائري

07

بنك السالم اجلزائريAlSalam :

2772

خاص

72

 07مليار دينار جزائري

91/10

٪00

عدد البنوك المدروسة إلى إجمالي عدد البنوك التجارية في الجزائر

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على املواقع االلكرتمنية للبنوك حمل الدراسة

 -0-IIتطور حجم بنود خارج الميزانية في البنوك محل الدراسة:

يف بداية اجلان التطبيقي جي توضيح حجم بنود قائمة خارج امليزانية يف البنوك حمل الدراسة فحجم هذه البنود
يعرب عن درجة أمهيتها مدرجة استخدامها كوسيلة لتحقيق العوائد يف البنوك اجلزائرية؛ كما أننا قد استخدمنا جمموع
االلتزاما املمنوحة يف قائمة خارج امليزانية للتعبري عن بنود خارج امليزانية.
 البنك الوطني الجزائري  :BNAمن خالل الشكل أدناه ميكن تقسيم تطور حجم بنود قائمة خارج امليزانية يف
البنك الوطين اجلزائري إىل ثالث مراحل ،املرحلة األمىل ب ن  2701-2702ماليت اتسمت بزيادة ضئيلة يف كل من األصول
مبنود خارج امليزانية (االلتزاما املمنوحة) ،ميف قفزة كبرية سنة  2700مت ارتفاع أصول البنك (ارتفاع بنسبة  ٪02.21عن
سنة  )2701مصاحبة مع زيادة بنود خارج امليزانية (ارتفاع بنسبة  ٪02.20عن سنة  ،)2701ميف املرحلة اللاللة -2700
 2702اتصفت هذه الفرتة بتواصل ارتفاع أصول البنك مبنس متفامتة مع اخنفاض حلجم البنود خارج امليزانية خصوصا
سنة  2709مارتفاعها الطفيف خالل سنيت .2702
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

3082299
979354

2828633
909151

2843371
873975

2719081
1129826

2620619
1201719

2185131
1007846

2012

4000000
3000000
2000000
1000000
0

في مليون دينار جزائري

شكل رقم ( :)01تطور أصول وبنود خارج الميزانية

لبنكBNA

 2060080مجموع األصول
 1003416التزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية للبنك الوطين اجلزائري (اجلزائري ا)2102-2102 ،.

 البنك الخارجي الجزائري  :BEAمن خالل الشكل املوايل ميكن تقسيم تطور حجم بنود خارج امليزانية يف البنك
اخلارجي اجلزائري إىل ثالث مراحل خمتلفة ،املرحلة األمىل ب ن سنيت  2702م 2700حيث أ حجم بنود خارج امليزانية
ضئيل مكانت أفضل قيمة له سنة  ،2700أما املرحلة اللانية ما ب ن سنيت  2700م 2709فقد مصل حجمها ألقصى قيمة
هلا ،إذ ازداد حجمها يف سنة  2700بة  ٪22.21مقارنة بالسنة السابقة ،مابتداء من سنة  2700عامد االخنفاض رغم
أ حجم األصول كا يف ازدياد خالل السنت ن األخريت ن.
4000000
3000000
2000000
1000000
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

في مليون دينار جزائري

شكل رقم ( :)02تطور أصول وبنود خارج الميزانية لبنك

BEA

0

مجموع األصول
2307760 2111444 2581394 2602812 2574006 3122178 3297325
 795854االلتزامات الممنوحة
735466
828968 1573661 1588495 1347337 1126209

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية للبنك اخلارجي اجلزائري (اجلزائري ا)2102-2102 ،.

 بنك البركة الجزائري  :Barakaهناك تذبذب يف حجم بنود خارج امليزانية يف بنك الربكة اجلزائري خالل فرتة
الدراسة يف مقابل االرتفاع املستمر جملموع األصول ،حيث أ حجم بنود خارج امليزانية لسنة  2702ارتفع بنسبة ٪00.12
عن سنة  ،2702يف ح ن أنه سجلت أعلى قيمة هلذه البنود سنة  ،2700أما أقل قيمة مسجلة فهي سنة .2701
كما أ بنك الربكة يعد أقل البنوك املدرمسة استخداما للبنود خارج امليزانية مقارنة بأصوهلا ،مهذا يعرب عن تركيز
هذا البنك على البنود داخل امليزانية ماليت تتعلق بأنشطة الصريفة اإلسالمية حيث يعد أمل بنك إسالمي يعمل يف اجلزائر.
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2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

270996
61124

248633
72108

210344
64210

193573
61083

162772
64072

157073
51662

150788
52068

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

في مليون دينار جزائري

شكل رقم ( :)03تطور أصول وبنود خارج الميزانية لبنك البركة الجزائري

مجموع األصول
االلتزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية لبنك الربكة اجلزائري (اجلزائر ب)2102-2102 ،.

 المؤسسة المصرفية العربية الجزائرية  :ABCمن خالل الشكل املوايل ميكن تقسيم تطور حجم بنود خارج امليزانية
يف املؤسسة املصرفية العربية اجلزائرية إىل أربعة مراحل ،املرحلة األمىل خالل الفرتة  2700-2702حيث اتسمت بالعالقة
الطردية ب ن جمموع أصول املؤسسة مبنود خارج امليزانية ،أما املرحلة اللانية فهي ثملل سنة  2700اليت ثميز باخنفاض
حجم بنود خارج امليزانية مارتفاع جمموع األصول ،ماملرحلة اللاللة  2700-2709اتسمت برجوع العالقة الطردية بينهما،
يف حيث أ سنة  2702كمرحلة رابعة رجعت العالقة العكسية بينهما من خالل زيادة األصول ماخنفاض بنود خارج
امليزانية.
شكل رقم ( :)04تطور أصول وبنود خارج الميزانية لبنك

ABC

74906
64732

91563
68205

70948
38780

67236
33220

54228
33544

50776
27818

في مليون دينار جزائري

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012
47313
27045

100000
80000
60000
40000
20000
0
مجموع األصول
االلتزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية لبنك  ABCاجلزائري (املصرفية)2102-2102 ،

 سوسيتيه جنرال الجزائر  :SGAمن خالل الشكل أدناه ميكن تقسيم تطور حجم بنود خارج امليزانية يف سوسيتيه
جنرال اجلزائر إىل مرحلت ن ،املرحلة األمىل خالل الفرتة  2700-2702ماليت ثميز باالرتفاع املستمر جملموع األصول الذي
صاحبه االرتفاع مبنس أقل لبنود خارج امليزانية ،ماملرحلة اللانية كانت خالل الفرتة  2702-2700اليت اتصفت
باالخنفاض يف بنود خارج امليزانية الذي صاحبه استمرار ارتفاع جمموع األصول.
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شكل رقم ( :)05تطور أصول وبنود خارج الميزانية لبنك

SGA

300000
200000
100000
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

376391
205681

353324
224130

297137
227633

248732
221852

243338
205369

222606
147295

202486
124827

0

في مليون دينار جزائري

400000

مجموع األصول
االلتزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية لبنك سوسيتيه جنرال اجلزائر (جنرال)2102-2102 ،

 بنك الخليج الجزائري  :GULFاتسم بنك اخلليج اجلزائري خالل فرتة الدراسة باستمرار زيادة جمموع األصول ليزيد
بذلك بنسبة  ٪002.22سنة  2702مقارنة بسنة  ،2702غري أ حجم بنود خارج امليزانية مل تتسم بنفس النسق حيث
أ هناك تذبذب خالل فرتة الدراسة حيث سجلت أعلى قيمة هلا سنة  2700مأدىن قيمة سنة .2702
شكل رقم ( :)06تطور أصول وبنود خارج الميزانية لبنك الخليج الجزائري

263015
83614

256861
101282

189382
70147

177378
73674

176820
76048

138963
74741

في مليون دينار جزائري

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012
105239
67409

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
مجموع األصول
االلتزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية لبنك اخلليج اجلزائري (اخلليج)2102-2102 ،

 بنك السالم الجزائري  :Al Salamاتسم بنك السالم اجلزائري خالل فرتة الدراسة باستمرار زيادة جمموع األصول،
إال يف سنة  2700اليت اخنفضت فيها األصول بنسبة  ٪2.27عن السنة اليت سبقتها ،مقد صاح هذا االخنفاض سنة
 2700اخنفاض أيضا حلجم بنود خارج امليزانية ،لكن يف ح ن رجعت األصول إىل االرتفاع سنة  2700ماصلت بنود
خارج امليزانية يف االخنفاض ،ميف سنة  2709عامد االرتفاع لتصل إىل نسبة زيادة  ٪00.90عن سنة .2702
شكل رقم ( :)07تطور اصول وبنود خارج الميزانية لبنك السالم الجزائري

110109
32344

85775
29898

53104
18107

40575
17318

36309
20894

39551
28226

32783
20521

في مليون دينار جزائري

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
مجموع األصول
االلتزامات الممنوحة

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية لبنك السالم اجلزائري (السالم)2102-2102 ،
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مبأخذ القيم اإلمجالية للبنوك السبعة فنجد أ هناك اخنفاض مستمر حلجم البنود خارج امليزانية خالل فرتة
الدراسة لتشكل خالل سنة  2702يف حدمد ثلث إمجايل األصول للبنوك السبعة ( ،)٪10.07يف ح ن أهنا سجلت أعلى
قيمة هلا سنة  2700حيث شكلت أكلر من نصف إمجايل األصول للبنوك السبعة (.)٪02.20

 -3-IIدراسة العالقة بين بنود قائمة خارج الميزانية وربحية البنوك الجزائرية محل الدراسة

لدراسة العالقة ب ن البنود اخلارج امليزانية مرحبية البنوك لدى البنوك اجلزائرية السبعة املختارة ،مت يف البداية حساب
قيم متغريا الدراسة استنادا للقوائم املالية للبنوك السبعة املتواجدة على مستوى املواقع االلكرتمنية الرمسية اخلاصة هبا،
مطريقة احلساب حمددة يف اجلدمل أدناه.
جدول رقم ( :)20متغيرات الدراسة
االسم

المتغيرات
المتغير المستقل
المتغيرات التابعة

الرمز

طريقة الحساب

قيمة بنود خارج امليزانية

OBS

بنود خارج امليزانية/جمموع األصول

العائد على األصول The Return on Assets

ROA

النتيجة الصافية/جمموع األصول

العائد على حقوق امللكية The Return on Equity

ROE

النتيجة الصافية/حقوق امللكية

المصدر :من إعداد الباحل ن

مت االستعانة بربنامج  Excel 2007لتفريغ البيانا من القوائم املالية مث حساب متغريا الدراسة ،منتائج العملية
اليت توضح بيانا متغريا الدراسة موضحة يف اجلدمل املوايل؛ مقد قمنا بالتعبري عن متغريا الدراسة كما هو موضح يف
اجلدمل أعاله برموز هي ROE ،ROA ،OBS؛ كما جتدر اإلشارة إىل أ رحبية البنوك قد يتم التعبري عنها بعدة نس
خمتلفة لكننا اختار نسبت ن فقط مهذا باالعتماد على الدراسا السابقة اليت ترى أ هات ن النسبت ن تعربا جيدا على
رحبية البنوك؛ مقد مت حساب قيم متغريا الدراسة من خالل البيانا املتواجدة يف القوائم املالية للبنوك السبعة ماليت
حاملنا أ خنتار أكرب عدد ثمكن من البنوك العاملة يف اجلزائر لتشملها الدراسة ،لكن تعذر ذلك لعدم إفصاح البنوك
األخرى عن قوائمها يف مواقعها االلكرتمنية الرمسية هنائيا أم حىت جزئيا.
جدول رقم ( :)20قيمة بنود خارج الميزانية والعائد على األصول والعائد على حقوق الملكية للبنوك محل الدراسة

السنوات
2702
2013
2014
2015
2016
2017
2018

السنوات
2702
2013
2014
2015
2016
2017

بنك BNA
ROA
1,32
1,38
1,14
1,09
1,11
1,06
1,16

ROE
8,69
5,7
9,41
10,1
10,87
14,29
20,72

بنك BEA
OBS
48,71
46,12
45,86
41,55
30,74
32,14
31,77

ROA
1,54
0,99
1,15
1,28
1,34
1,84
2,33

بنك ABC
ROA
2,82
2,65
2,72
1,96
2,08
1,9

ROE
8,93
8,11
8,65
7,78
8,36
9,49

ROE
16,73
9,82
12,22
12,41
11,76
16,38
18,8

بنك Baraka
OBS
34,49
34,83
32,11
60,46
61,71
43,15
34,16

ROA
2,78
2,61
2,65
2,12
1,89
1,43
1,91

بنك SGA
OBS
57,16
54,79
61,86
49,41
54,66
74,49

ROA
2,55
1,81
2,11
1,78
1,88
1,49

ROE
22,8
17,18
19,82
13,65
16,91
15,05

ROE
18,95
17,82
18,08
17,51
16,39
14,45
18,84

OBS
34,53
32,89
39,36
31,56
30,53
29
22,56

بنك GULF
OBS
61,65
66,17
84,4
89,19
76,61
63,43

ROA
3,8
3,62
2,27
2,05
1,39
1,42
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9,64

86,42

2,18

20,62

54,65

1,8

15,8

31,79

السنوات

2702

2701

2700

2700

2709

2700

2702

2,03
0,74
3,81
3,2
3,42
ROA
7,02
2,1
9,88
10,04
9,87
ROE
34,1
42,68
57,54
71,37
62,6
OBS
المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على التقارير السنوية للبنوك حمل الدراسة.

1,38
7,13
34,86

2,2
13,97
29,37

من خالل اجلدمل أعاله ميكن ترتي البنوك السبعة حس حجم بنود خارج امليزانية مقارنة بأصوهلا مهذا ملعرفة
أكلر البنوك تعامال هبا (تقدمي لعمالء البنك تسهيال غري مباشرة) فكا ترتي البنوك كالتايل:
 -70سوسيتيه جنرال اجلزائرSGA :؛
 -72املؤسسة املصرفية العربية اجلزائرABC :؛
 -71بنك السالم اجلزائريAlSalam :؛
 -70بنك اخلليج اجلزائريGULF :؛
 -70البنك اخلارجي اجلزائريBEA :؛
 -79البنك الوطين اجلزائريBNA :؛
 -70بنك الربكة اجلزائري.Baraka :
مت إخضاع البيانا إىل عملية التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية
()SPSS.V22

مقد مت االعتماد على بعض االختبارا هي تحليل االنحدار البسيط الذي يهدف إىل توضيح كيف

يؤثر املتغري املستقل يف املتغري التابع ،ممعامل االرتباط  rالذي حيدد طبيعة مقوة العالقة ب ن متغريين ،ممعامل التحديد
 R²الذي يقيس مدى مسامهة املتغري املستقل يف املتغري التابع ،حيث كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما كانت املسامهة
أكرب أما النسبة املتبقية فرتجع ملتغريا أخرى خارج الدراسة مإىل اخلطأ العشوائي.
ممن خالل االختبارا سابقة الذكر مت احلصول على النتائج امللخصة يف اجلدمل املوايل.
جدول رقم ( :)20نتائج دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة في البنوك التجارية محل الدراسة

البنك

الفرضية المدروسة

النتيجة المتوصل إليها

البنك

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .BNA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .BNA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .BEA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .BEA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .Baraka

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة

ال يوجد أثر

BNA

البنك
BEA

البنك
Baraka
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خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .Baraka
البنك
ABC

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .ABC
يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .ABC

بنك
SGA

GULF

البنك
Al
Salam

يوجد أثر إيجابي

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .SGA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .SGA

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
البنك

ال يوجد أثر

خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .GULF

يوجد أثر إيجابي

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .GULF

يوجد أثر إيجابي

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك .Al Salam

ال يوجد أثر

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة
خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك .Al Salam

ال يوجد أثر

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على نتائج ()SPSS.V22

بعد دراسة كل بنك على حدا مت جتميع البنوك كلها مث جتميعها حس طبيعتها ملعرفة آثار املتغري املستقل على
املتغريا التابعة ،مقد مت االعتماد على املتوسطا احلسابية لتحديد البيانا  ،ماجلدمل أدناه يوضح النتائج املتوصل إليها.
جدول رقم ( :)20نتائج دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة في مجموع البنوك التجارية ومجموع كل نوع من أنواع البنوك
البنوك

الفرضية المدرسة

النتيجة المتوصل إليها

البنوك

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج
امليزانية على العائد على األصول للبنوك العمومية املدرمسة.

ال يوجد أثر

العمومية

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج

ال يوجد أثر

امليزانية على العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية املدرمسة.
يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج
امليزانية على العائد على األصول للبنوك اخلاصة املدرمسة.

يوجد أثر ايجابي

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج
امليزانية على العائد على حقوق امللكية للبنوك اخلاصة املدرمسة.

ال يوجد أثر

مجموع

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج
امليزانية على العائد على األصول للبنوك السبعة املدرمسة.

ال يوجد أثر

السبعة

يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج
امليزانية على العائد على حقوق امللكية للبنوك السبعة املدرمسة.

ال يوجد أثر

البنوك
الخاصة

البنوك

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على نتائج ()SPSS.V22
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ممن خالل اجلدمل ن السابق ن منتائج املعاجلة اإلحصائية يظهر أ هناك عالقة ب ن بنود خارج امليزانية مالعائد
على حقوق امللكية يف البنك  ،ABCمعالقة ب ن بنود خارج امليزانية مكل من العائد على األصول مالعائد على حقوق
امللكية يف البنك اخلارجي اجلزائري ،مأيضا عالقة ب ن بنود خارج امليزانية مالعائد على األصول يف البنوك اخلاصة (جمموع
بيانا مخسة بنوك) ،ماجلدمل أدناه يوضح االختبارا اإلحصائية اليت االعتماد عليها لتأكيد العالقا السابقة.
جدول رقم ( :)20النتائج اإلحصائية المعبرة عن فرضيات الدراسة المثبتة

البنوك
البنك ABC

العالقة

معامل

معامل

االرتباط r

التحديد R

معادلة االنحدار البسيط

مستوى
المعنوية

2

عالقة  OBSم. ROE

0.916

0.840

ROE= 5.685+0.048 OBS

0.004

عالقة  OBSم. ROA

0.919

0.845

ROA= -1.351+0.083 OBS

0.003

عالقة  OBSم. ROE

0.819

0.670

ROE=- 2.417+0.492 OBS

0.024

البنوك الخاصة عالقة  OBSم. ROA

7.022

7.922

ROA= -2.628+0.095 OBS

0.034

البنك GULF

المصدر :من إعداد الباحل ن باالعتماد على نتائج ()SPSS.V22

ميكن توضيح النتائج املوضحة يف اجلدمل السابق كما يلي:

 البنك  :ABCمن خالل نتائج اجلدمل السابق جند أ معامل ارتباط بريسو للعالقة ب ن بنود قائمة خارج امليزانية
مالعائد على حقوق امللكية قد بلغ 0.916 = r :مهو موج مدال إحصائيا ،أل قيمة مستوى املعنوية
أقل من مستوى الداللة  ،0.05ممنه نقبل الفرضية القائلة :يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على حقوق امللكية لبنك  ،ABCكما جند معامل التحديد بلغ قيمة
 R2=0.840أي أ بنود قائمة خارج امليزانية فسر ما نسبته  % 84من التباين احلاصل يف العائد على حقوق امللكية
لبنك  ABCيف ح ن تعود النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى؛ ممن خالل منوذج االحندار البسيط جند معلمة امليل
 B=0.048يف النموذج أي أنه بزيادة بنود قائمة خارج امليزانية بوحدة ماحدة سيؤدي إىل زيادة مستوى العائد على حقوق
امللكية لبنك  ABCمبقدار  0.048محدة.
()7.770 = sig

 البنك  :GULFمن خالل نتائج اجلدمل السابق جند أ معامل ارتباط بريسو للعالقة ب ن بنود قائمة خارج امليزانية
مالعائد على األصول قد بلغ 0.919 = r :مهو موج مدال إحصائيا ،أل قيمة مستوى املعنوية ( )7.771 = sigأقل
من مستوى الداللة  ،0.05منه نقبل الفرضية القائلة :يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ()7.70≤α
لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على األصول لبنك  ،GULFكما جند معامل التحديد بلغ قيمة  R2=0.845أي
أ بنود قائمة خارج امليزانية فسر ما نسبته  % 48.50من التباين احلاصل يف العائد على األصول لبنك  GULFيف
ح ن تعود النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى؛ ممن خالل منوذج االحندار البسيط جند معلمة امليل  B=0.083يف النموذج
أي أنه بزيادة بنود قائمة خارج امليزانية بوحدة ماحدة سيؤدي إىل زيادة مستوى العائد على األصول لبنك  GULFمبقدار
 0.083محدة.
كما جند أ معامل ارتباط بريسو للعالقة ب ن بنود قائمة خارج امليزانية مالعائد على حقوق امللكية قد بلغ= r :
 0.819مهو موج مدال إحصائيا ،أل قيمة مستوى املعنوية ( )7.720 = sigأقل من مستوى الداللة  ،0.05منه نقبل
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الفرضية القائلة :يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد
على حقوق امللكية لبنك  ،GULFكما جند معامل التحديد بلغ قيمة  R2=0.670أي أ بنود قائمة خارج امليزانية
فسر ما نسبته  % 67من التباين احلاصل يف العائد على حقوق امللكية لبنك  GULFيف ح ن تعود النسبة املتبقية إىل
عوامل أخرى؛ ممن خالل منوذج االحندار البسيط جند معلمة امليل  B=0.492يف النموذج أي أنه بزيادة بنود قائمة خارج
امليزانية بوحدة ماحدة سيؤدي إىل زيادة مستوى العائد على حقوق امللكية لبنك  GULFمبقدار  0.492محدة.
 البنوك الخاصة :من خالل نتائج اجلدمل السابق جند أ معامل ارتباط بريسو للعالقة ب ن بنود قائمة خارج امليزانية

مالعائد على األصول قد بلغ 0.792 = r :مهو موج مدال إحصائيا ،أل قيمة مستوى املعنوية
من مستوى الداللة  ،0.05منه نقبل الفرضية القائلة :يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ()7.70≤α
لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على األصول للبنوك اخلاصة املدرمسة ،كما جند معامل التحديد بلغ قيمة
 R2=0.628أي أ بنود قائمة خارج امليزانية فسر ما نسبته  % 62.80من التباين احلاصل يف العائد على األصول
للبنوك اخلاصة يف ح ن تعود النسبة املتبقية إىل عوامل أخرى؛ ممن خالل منوذج االحندار البسيط جند معلمة امليل
 B=0.095يف النموذج أي أنه بزيادة بنود قائمة خارج امليزانية بوحدة ماحدة سيؤدي إىل زيادة مستوى العائد على
األصول للبنوك اخلاصة مبقدار  0.095محدة.
من ب ن البنوك اخلاصة املدرمسة كما ذكرنا سابقا بنك ن إسالمي ن لذا مبغية دراسة أثر قائمة بنود خارج امليزانية
على رحبية البنوك التجارية اخلاصة ،قمنا باستبعاد البنك ن اإلسالمي ن كمرحلة ثانية يف دراسة البنوك اخلاصة ،مقد مجدنا
()7.710 = sig

أقل

أ هذا االستبعاد لم يؤثر على صحة النتائج املتوصل إليها سابقا.
 -0-IIمناقشة النتائج:
إ النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث تدعم ما توصلت إليه الدراسا السابقة ماليت أكد على أ تأثري
بنود قائمة خارج امليزانية على الرحبية يتفام ب ن مجوده معدمه ،مذلك حس طبيعة البنك التجاري مطبيعة القطاع
املصريف يف البلد ،مقد بينت دراستنا أ هناك تأثري جزئي لبنود قائمة خارج امليزانية على رحبية البنوك التجارية يف البنوك
اخلاصة بينما ال يوجد هذا التأثري لدى البنوك العمومية ،مهو ما يتوافق مع األصول النظرية اليت كانت يف جزء منها تنفي
مجود أثر هلذه النشاطا على رحبية البنوك بصفة عامة.
إىل ذلك ،فإ النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة ماليت توضح أ البنوك العمومية ال تتأثر رحبيتها ببنود قائمة
خارج امليزانية على خالف البنوك اخلاصة ميكن أ نردها لعدة أسباب أمهها احتكار البنوك العمومية لعديد األنشطة اليت
تقوم هبا الدملة مكذلك إيداعا املؤسسا العمومية اإلدارية ماالقتصادية ماليت تكو فقط يف هذه البنوك ،هذه الوضعية
دفعت البنوك العمومية إىل عدم بذل جمهود كبري للبحث عن تنافسية أكرب عرب تنفيذ عمليا متنوعة ببنود خارج امليزانية
مادام نشاطها الطبيعي مضمو .
هذا عالمة على االختالفا اجلوهرية ب ن البنوك العمومية ماخلاصة يف اجلزائر ،حيث أ البنوك العمومية يف
اجلزائر مت إنشاؤها ألغراض متعلقة باقتصاد البالد فلها توجها تعتمد على توجها الدملة ،مهبا إتكالية حبكم أ الدملة
تأيت عادة إلنقاذها من كل حالة عسر مايل بضخ األموال الالزمة لتجامز ذلك ،لذا جند أ موضوع حتقيق الرحبية أقل
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حساسية مأمهية مقارنة يف البنوك اخلاصة اليت تعتمد على عامل الربح كمحدد أساسي يف اختيار األنشطة املستعملة فيها،
هلذا جند أ البنوك اخلاصة تلجأ ألنشطة خارج امليزانية للتنويع يف مصادر عوائدها ،حىت تضمن بقائها مابتعادها عن
اإلفالس الذي كا مصري بعض البنوك اخلاصة يف اجلزائر.
يضاف إىل ذلك ،طبيعة القطاع املصريف اجلزائري املنغلق نوعا ما ماملبين على نصوص قانونية حمدمدة؛ معلى
نشاطا مصرفية حمدمدة غري متنوعة ،ممجود التشريع يف ذلك ،حيث بقي قانو النقد مالقرض  07-27منذ تسعينا
القر املاضي دم تعديل إىل غاية العشرية السابقة أين مت إضافة تعديال مل تراجع الشيء الكبري يف القطاع املصريف،
ملقد جعلت هذه الوضعية القطاع املصريف حمل انتقادا كبرية ،آخرها انتقادا رئيس اجلمهورية يف ندمة  02-02أم
حول خمطط اإلنعاش االقتصادي ماالجتماعي مالذي طالبه بالتطور متغيري الذهنيا به من أجل خدمة االستلمار
ماالقتصاد؛ أما السب اللالث فنرجعه لطبيعة أنشطة خارج امليزانية اليت معلى الرغم من أهنا تدر دخال للبنوك إال أهنا
تتصف بدرجة خماطرة كبرية مهذا ما أثبتته الدراسا السابقة يف اجلزء النظري من الدراسة ،لذا فالتعامل مع هذه األنشطة
يتطل احلذر من البنوك السيما يف حالة غياب الضمانا .
خاتمة:
مل جند الكلري من الدراسا حول موضوع بنود قائمة خارج امليزانية يف البنوك اجلزائر ،رغم أ هلذا املوضوع أمهية
كبرية سواء للباحل ن املختص ن يف جان احملاسبة أم يف جان البنوك ،خصوصا يف الفرتة األخرية اليت تتزامن مع توجه
اجلزائر حنو تبين الصريفة اإلسالمية ،حيث أ حبلنا هذا يندرج ضمن الدراسا اليت حتث البنوك على مراجعة نشاطها
بتنويعه متطويره حىت يواك توجها احلكومة احلالية لدفع ديناميكية جديدة يف االقتصاد عرب ثمويل ممرافقة االستلمار
ماملؤسسا االقتصادية مهو ما سيحقق عوائد أكلر للبنوك اجلزائرية سواء عرب األنشطة التقليدية األنشطة خارج امليزانية أم
أنشطة الصريفة اإلسالمية.
نتائج الدراسة:
إ من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي:
 ال يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد علىاألصول مكذا العائد على حقوق امللكية للبنوك التالية :بنك  ،BNAبنك  ،BEAبنك الربكة؛ بنك  ،SGAبنك السالم.
 ال يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد علىاألصول لبنك .ABC
 يوجد أثر إيجابي ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على حقوقامللكية لبنك .ABC
 يوجد أثر إيجابي ذم داللة إحصائية عند مستوى داللةاألصول مكذا العائد على حقوق امللكية لبنك اخلليج اجلزائري.
 ال يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )7.70≤αلبنود قائمة خارج امليزانية على العائد علىاألصول مكذا العائد على حقوق امللكية للبنوك العمومية املدرمسة.
()7.70≤α

لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على
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 يوجد أثر إيجابي ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة.األصول للبنوك اخلاصة املدرمسة
) لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على حقوق7.70≤α(  ال يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة.امللكية للبنوك اخلاصة املدرمسة
) لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على7.70≤α(  ال يوجد أثر إجيايب ذم داللة إحصائية عند مستوى داللة.األصول مكذا العائد على حقوق امللكية للبنوك السبعة املدرمسة
لبنود قائمة خارج امليزانية على العائد على

)7.70≤α(

:التوصيات
: على ضوء النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ارتأينا تقدمي بعض التوصيا
 على البنوك التجارية اجلزائرية التنويع يف مصادر عوائدها مع مضع حدمد مأسقف معينة ملستويا البنود خارج امليزانية؛ جي على البنك املركزي اجلزائري مضع أسس ممعايري صارمة متعلقة باألنشطة خارج امليزانية خصوصا مأ احتياجاعمالء البنوك تغري فهناك توجه من قبلهم حنو التسهيال غري املباشرة؛
 كما على البنك املركزي إصدار تعليما حتدد املخصصا اليت جي أ حتتفظ هبا البنوك ملواجهة أي حالة يتع ن فيها.)دفع البنود خارج امليزانية (االلتزاما املمنوحة
:قائمة المراجع
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