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Abstract:
After the economic value-added index gained great
importance in measuring financial performance in
the recent period, this study came with the aim of
measuring and analyzing the financial performance
of Gulf commercial banks for the period 2011-2019
using this modern indicator and relying on the
descriptive and analytical approach.
This study concluded that the Gulf commercial
banks enjoy good financial performance based on
the annual reports of the sample banks and the
results given by the economic value-added index.
The latter also takes into account the costs of capital
in its two parts, the owner and the borrower, and
allows demonstrating the bank’s ability to achieve
and maximize shareholder value. The economic
value-added indicator helps in overcoming the
conflict of objectives of the various stakeholders
with the bank and transforming the accounting
information into economic facts that can be well
understood by non-financial managers in order to
make sound decisions within the bank.
Keywords: Financial performance; Economic
value added index; Gulf commercial banks; Annual
reports of the sample banks.
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:مستخلص
بعد أن حصل مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على أهمية كبيرة
في قياس األداء املالي في الفترة األخيرة جاءت هذه الدراسة بهدف
-2011 قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية للفترة
 باستخدام هذا املؤشر الحديث وباالعتماد على املنهج2019
.الوصفي التحليلي
توصلت هذه الدراسة إلى أن البنوك التجارية الخليجية تتمتع
بأداء مالي جيد بناء على التقارير السنوية لبنوك العينة والنتائج
 كما ٌيراعي هذا،التي أعطاها مؤشر القيمة االقتصادية املضافة
 ويسمح بإظهار،األخير تكاليف رأس املال بشقيه اململوك واملقترض
 إضافة إلى،قدرة البنك على تحقيق وتعظيم القيمة للمساهمين
أن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة ُيساعد في تجاوز تعارض
األهداف مختلف األطراف ذات املصلحة مع البنك وتحويل
املعلومات املحاسبية إلى حقائق اقتصادية ُيمكن فهمها جيدا من
قبل املديرين غير املاليين ُبغية اتخاذ القرارات السليمة داخل
.البنك
 األداء املالي؛ مؤشر القيمة االقتصادية املضافة؛:كلمات مفتاحية
.البنوك التجارية الخليجية؛ التقارير السنوية لبنوك العينة

JEL Classification Codes : G21; G24; D12
. املؤلف املراسل

قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة )... (EVA

هيبة مزعاش & خميس ي قايدي

مقدمة:
تحظى عملية قياس وتقييم األداء املالي في البنوك التجارية بأهمية بالغة ملا لها من دور في تحقيق كفاءة
استخدام املوارد املتاحة ،وإبراز مختلف نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف ملعالجتها ،من أجل تحقيق
ُ
األهداف املخطط لها في ظل ما هو متاح للبنك من إمكانيات.
لذلك تتعدد نظم ومؤشرات قياس وتقييم األداء املالي في البنوك التجارية واملؤسسات املالية والتي من
بينها املؤشرات التقليدية التي ُ
استخدمت على نطاق واسع لفترة معتبرة من الزمن ،لكن بعد تطور نشاط البنوك
التجارية أصبحت هذه األخيرة بحاجة إلى طرق أخرى أو طرق متممة للمؤشرات التقليدية لتجاوز النقص الذي
بها ،األمر الذي دفع بالباحثين واملهتمين للبحث عن أساليب ونظم حديثة لقياس وتقييم األداء املالي تعتمد في
أساسها على خلق القيمة خاصة ُ
للمالك األمر الذي سمح بظهور عدة مؤشرات حديثة ،من أحدثها وأهمها
مؤشر القيمة االقتصادية املضافة الذي يعتبر أحدث فكرة مالية ظهرت لحد اآلن ،فتكمن أهمية هذا املؤشر في
أنه نموذج بسيط ،سهل الفهم والقراءة يتم من خالله احتساب الدخل بشكل يجمع بين املفهوم االقتصادي
واملحاسبي للدخل املفصح عنه في الكشوفات املالية.
من هذا املنطلق س تركز هذه الورقة البحثية على قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية
باس تخدام املؤش ر الحديث أي مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة خالل الفترة املحددة من س نة  2011إلى
 ،2019لذلك يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للدراسة كما يلي:
ما مستوى األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة؟
األسئلة الفرعية:
لإلحاطة باإلشكالية الرئيسية تتبادر إلينا مجموعة من التساؤالت الفرعية نوردها فيما يلي:
 ما هي أبرز الطرق املستخدمة في قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة في البنوك التجارية؟
 هل تعتبر تكلفة رأس املال وص افي األرباح التش غيلية العناص ر األس اس ية التي تراعى عند حس اب مؤش ر
القيمة االقتصادية املضافة؟
فرضيات الدراسة:
من أجل اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية ننطلق في دراستنا من الفرضيات التالية:
 يحظى مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة بطريقتين أس اس يتين لحس ابه ،يتم الحص ول على معلومات
بشأنها من القوائم املالية املتمثلة أساسا في امليزانية وجدول حسابات النتائج للبنوك التجارية؛
 تعتبر تكلفة رأس املال وص افي األرباح التش غيلية العناص ر الرئيس ية التي ال بد ألي بنك التجاري مراعا ها
وتحديدها لحس اب مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ،فتواجد هذين العنص رين يعك املفهوم األس ا ي
ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة والغاية من اعتماده في البنوك التجارية.

قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة )... (EVA

هيبة مزعاش & خميس ي قايدي

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:
تبيان أهمية قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية باستخدام املؤشرات الحديثة؛
التعرف على مؤشر القيمة االقتصادية املضافة كمدخل جديد لقياس األداء املالي؛
التعرف على مستوى األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية خالل الفترة .2019-2011
منهجية الدراسة:
بغية بلورة تص ور واي ح يس اعد على تجاوز اإلش كالية واإلجابة عن التس اؤالت املطروحة ،اعتمدنا على
املنهج الوص في في الجزء املتعلق بالجانب النظري لقياس األداء املالي باس تخدام مؤش ر القيمة االقتص ادية
املض افة ،باإلض افة إلى االعتماد على املنهج التحليلي في الجزء التطبيقي من هذه الدراس ة التي اش تملت على
عين ة من البنوك التج اري ة الخليجي ة ،عن طريق تحلي ل البي ان ات امل الي ة الالزم ة املتحص ل عل ه ا من القوائم
املالية املتاحة.
الدراسات السابقة:
الدراسة األولى:
بوخلخال خالد س يف اإلس الم ،بن ابت عالء ،قياس وتقييم األداء املالي باست تتتخدام املؤشت تترات ال دي ة
والتقليدية ودراست تتة فهاليي ا قي خلي القيمة :دراست تتة حالة مجمل ات تتيدال خالل الفترة ( :2019-2009بن
ابت.)2021 ،
هدفت هذه الدراس ة إلى قياس وتقييم األداء املالي باس تخدام املؤش رات التقليدية املتمثلة في (،BFR
 )ROS ،EPS ،ROI ،ROA ،ROEواملؤش رات الح ديث ة املتمثل ة في  EVAو  ،MVAمع تح دي د ق در ه ا
وفعاليتها في ش رح التغير في األداء املالي ملجمع ص يدال خالل الفترة  2019-2009الناش ط في بورص ة الجزائر
باستخدام دراسة إحصائية لتحديد العالقة بين املؤشرات التقليدية والحديثة.
توص لت الدراس ة إلى نتيجة مفادها أن املؤش رات التقليدية حتا ولو اجتمعت تعطي قص ور في القراءة
املالية الفتقادها أدوات املقارنة واألدوات التي تبين الص حة املالية للمؤس س ة ،باإلض افة إلى تغلب مؤش ر القيمة
االقتصادية املضافة على باقي املؤشرات املستخدمة في الدراسة في تفسير األداء املالي للمجمع نظرا لكونه يعتمد
على تحديد التكاليف والعوائد ومدى مس اهمتها في تحقيق الربح االقتص ادي من جراء توظيف األموال التي
يتبين من خاللها هل وظفت األموال بطريقة مثلى أم ال؟.
تتفق دراس ة بوخلخال وبن ابت مع دراس تنا في أن ال منهما اعتمد على مؤش ر القيمة االقتص ادية
املض اف ة في قي اس األداء امل الي للبنوك التج اري ة ،ك ذل ك الت ا ال دراس تين توص ل ت إلى تفوق مؤش ر القيم ة
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االقتص ادية املض افة في تفس ير التغير الحاص ل في األداء املالي ،إال أن االختالف الحاص ل بين الدراس تين تمثل
في تناول دراسة بوخلخال وبن ابت ملختلف املؤشرات التقليدية والحديثة في قياس األداء املالي بخالف دراستنا
التي ركزت فقط على مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة لوحده كمؤش ر حديث لقياس األداء املالي ،كما ركزت
هذه الدراس ة على معرفة األداء املالي ملجمع ص يدال بخالف دراس تنا التي حاولت معرفة األداء املالي للبنوك
التجارية الخليجية خالل الفترة .2019-2011
الدراسة ال انية:
حجاج نفيس ة ،حجاج ص ليحة ،زرقون محمد ،دراس ت تتة قدرة املؤش ت تترات التقليدية وال دي ة قي تفست ت ت ر
عوائد األسهم "دراسة حالة الشركات املدرجة قي بوراة قطر للفترة ( :2015-2010حجاج.)2018 ،
هدفت هذه الدراس ة إلى اختبار قدرة مؤش رات األداء التقليدية ( )ROE&ROAمقارنة ب EVA
و MVAفي تفس ير التغير في عوائد األس هم ،لعينة مكونة من  30ش ركة مدرجة في بورص ة قطر للفترة -2010
 ،2015ومعالجتها باس تخدام نماذج االنحدار الخطي البس يطة ،املتعددة ،اختبارات االس تقرار وكذلك اختبار
 BDSلفحص الكفاءة عند املستوى الضعيف.
أظهرت نتائج التقدير وجود عالقة إيجابية بين جميع مؤشرات األداء املالي التقليدية والحديثة املدروسة
وعائدات األس هم باس ت ناء املؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ،حيث تفوقت املؤش رات التقليدية على عوائد
األسهم بنسبة تفسير بلغت  %44.6مقارنة ب مؤشرات حديثة لم تتجاوز  ،%30باإلضافة إلى ذلك تم التوصل
إلى أن سوق بورصة قطر ليست فعالة عند املستوى الضعيف.
تتفق هذه الدراس ة ودراس تنا في أن ال منهما يبحث في اختبار قدرة مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة
في قياس األداء املالي ،إال أن االختالف بين الدراس تين كمن في اعتماد هذه الدراس ة على املؤش رات التقليدية
ومؤش ر القيمة الس وقية املض افة إلى جانب مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ،تطبيق الدراس ة على عينة من
املؤسسات النشطة في بورصة قطر بخالف دراستنا التي ركزت على مؤشر القيمة االقتصادية املضافة وطبقت
على عينة من البنوك التجارية الخليجية ،كما أن االختالف األس ا ي اان في نتائج الدراس ة حيث أ بتت هذه
الدراس ة فش ل مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة بخالف دراس تنا التي أ بتت كفاءة هذا املؤش ر وقدرته على
تفسير التغير الحاصل في األداء املالي لعينة الدراسة.
الدراسة ال ال ة:
Koç Feden, Economic Value Added Approach in Measurement of Financial
Performance: An Investigation on Economic Added Values of Holdings and
)Investment Companies Processed in BIST 100 in Turkey: (Koç, 2017
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هدفت هذه الدراس ة إلى دراس ة منهج القيمة االقتص ادية املض افة ( ،)EVAكمنهج قياس األداء على
أساس القيمة وحسابه من خالل الطرق املستخدمة لقياس األداء املالي ،لذلك تم تقديم طلب لفحص ومقارنة
 09ش راات قابض ة واس تثمارية متداولة في الس وق املالية التركية من حيث القيمة االقتص ادية لها باس تخدام
القوائم املالية السنوية ملدة امتدت من 2012إلى .2016
توص لت هذه الدراس ة عندما تم تقييم الش راات القابض ة واالس تثمارية املدروس ة ،أن ش ركة Hacı
 Ömer Sabancı Holding Joint Stockتمتع ت ب أعلى قيم ة  EVAحي ث بلغ ت ( )787.415.407,65م ا
خولها للحص ول على أفض ل أداء مالي من بين الش راات املدرجة في الدراس ة ،في حين أن ش ركة Eczacıbaşı
 Investment Holding Partnership Joint Stockال يمكن أن تخلق قيمة ملس اهم ها بقيمة  EVAالتي
تحققها ( )117.686.290,15فهي قد استهلكت رأس مالها بدال من أن تقوم بخلق قيمة.
نس تطيع القول أن هذه الدراس ة تش ابهت مع دراس تنا في البحث عن أهمية مقياس القيمة االقتص ادية
املض افة كمؤش ر حديث لقياس األداء املالي للبنوك التجارية ،إال أن الدراس تين اختلفتا في املؤس س ات املالية
التي تم معرفة أدائها املالي فدراستنا ركزت على تسع بنوك التجارية الخليجية بخالف هذه الدراسة التي حاولت
البحث في األداء املالي لتسع شراات قابضة استثمارية عاملة في السوق املالي التراي.
الدراسة الرابهة:
Prakash Pinto and others, An Evaluation of Financial Performance of Commercial
)Banks: (Prakash, 2017

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم األداء املالي لثمانية بنوك تجارية نشطة في البحرين باستخدام املؤشرات
التقليدية للفترة من  2005إلى  ،2015باالعتماد على البيانات املتاحة في التقارير الس نوية املنش ورة ،املواقع
اإللكترونية للبنوك املعنية ،دليل املس تثمر ،الص حيفة ،النش رات اإلخبارية للبنوك ومص رف البحرين املركزي،
وباستخدام االنحدار وتحليل االرتباط واختبارات  tلتحديد العالقة بين املعلمات املالية املختلفة.
لتص ل هذه الدراس ة إلى مجموعة من نتائج تش ير إلى أن الربحية لها تأ ير على كفاية رأس املال والرافعة
املالية ،بينما لم تص ادق الدراس ة على العالقة بين الربحية وكفاءة البنوك ،كما أن تطبيق معدل كفاية رأس
مال أعلى س يؤ ر س لبا على ربحية البنوك ،وقد يكون تأ ير األزمة املالية والنفطية قد أ ر على الرافعة املالية
للبنوك هناك من خالل الظلم في التأ ير السلبي على ربحية البنوك.
تتش ابه دراس تنا وهذه الدراس ة في الهدف من الدراس ة أال وهو معرفة األداء املالي للبنوك التجارية
باالعتماد على التقارير التي تصدر في هذا الصدد ،إال أن االختالف بين الدراستين تجسد في األدوات املستخدمة
في الدراس ة حيث قامت هذه الدراس ة باس تخدام املؤش رات التقليدية واألس اليب اإلحص ائية للوص ول إلى نتائج
بخص وء األداء املالي أما دراس تنا فقد اعتمدت على حس اب املؤش ر الحديث املس تخدم في الدراس ة (مؤش ر
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القيمة االقتص ادية املض افة) بناءا على التقارير الس نوية وتقارير البنوك املركزية لعينة الدراس ة م تحليل
النتائج املتحصل عل ها للتعرف على األداء املالي للبنوك الخليجية املدروسة.
الدراسة الخامسة:
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ه دف ت ه ذه ال دراس ة إلى تح دي د أ ر بط اق ة األداء املتوازن وتطبيقه ا لوجه ات نظره ا األربع ة كمتغير
مس تقل (مالي (مالي) ،عميل ( ،)Cعمليات داخلية ( ،)IPونمو وتطور ( ))GDعلى األداء املالي املقاس بمتوس ط
سعر سوق األوراق املالية للبنوك التجارية املدرجة في بورصة عمان ،عن طريق توزيع استبيان على األشخاء
الرئيسيين مثل املديرين ورؤساء األقسام ،ومن بين هؤالء اان  312استبيانا صالحا للتحليل.
توص لت نتائج الدراس ة أن هناك تأ يرا ذو داللة إحص ائية ل بطاقة األداء املتوازن بمنظورا ها األربعة
( FINو Cو IPو )GDأو بشكل منفصل على األداء املالي للبنوك ،كما أن إدارة البنوك التجارية يجب أن تتبنا
وتطبق بطاقة األداء املتوازن نظرا لتأ يرها اإليجابي على األداء املالي للبنوك والتركيز بش كل أكبر على احتياجات
العمالء املتغيرة.
تش ابهت هذه الدراس ة ودراس تنا في أن ال منهما تبحث في كيفية الرفع من األداء املالي للبنوك التجارية
وخدمة األطراف ذات صلة بها ،لكن االختالف بين الدراستين كمن في أن هذه الدراسة استخدمت بطاقة األداء
املتوازن اوس يلة لقياس وتقدير األداء املالي للبنوك التجارية العمانية النش طة في البورص ة ،أما دراس تنا فقد
اعتم دت على مؤش ر القيم ة االقتص ادي ة املض اف ة لتق دير األداء امل الي لبنوك العين ة ب االعتم اد على التق ارير
السنوية للبنوك التجارية املدروسة وتقارير البنوك املركزية.
بعد التعرض للدراسات السابقة يمكن لنا القول ب أنها تفيدنا في إ راء الجانب النظري وكذلك التعرف
على الطرق املس تخدمة ف ها لحس اب مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ومعرفة مدى قدرة هذا املؤش ر في
تحقيق غرض ال دراس ة ب الرغم من االختالف في اختي ار املتغيرات التي يعتم د عل ه ا الج ان ب التطبيقي ،إال أن
دراس تنا حاولت البحث في أفض لية مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة في تفس ير التغير الحاص ل في األداء املالي
لعينة مختارة من البنوك التجارية الخليجية لفترة امتدت من  2011إلى  2019أي تس ع س نوات وهي تعتبر
فترة طويلة اافية تأخذ بعين االعتبار جميع الظروف االقتصادية التي تمر بها الدول املختارة.
 -1الجانب النظري لقياس األداء املالي للبنوك التجارية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة:
بعد تزايد وتيرة االنتقادات املوجهة إلى البيانات املحاسبية في قياس األداء املالي بسبب ما قد تحتويه من
أخطاء أو تحريفات مقصودة أو غير مقصودة ،ظهرت ضرورة استخدام املفاهيم االقتصادية لتقدير وقياس
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األداء امل الي للبنك م ن قب ل معظ م الباحثين ،ومن بين أهم املفاهيم االقتصادية املذاورة في هذا الصدد نجد
مؤشر القيمة االقتصادية املضافة الذي ُيعرف أيضا بالربح االقتصادي أو الربح املتبقي.
 1-1تهريف مؤشر القيمة االقتصادية املضافة:
قدم الباحثين العديد من التعاريف ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة لعل أهمها ما يلي:
تتعلق القيمة االقتصادية املضافة ( )EVAبتعظيم روة املالكين من خالل الحصول على عوائد أكبر
تفوق تكاليف التمويل بالدين وامللكية ،فهي تستند أساسا إلى أن األرباح الحقيقية ال تتحقق بمجرد دفع تكاليف
املديونية بل عند حصول املستثمرين على مردود عادل من استثمارا هم( ،عبد الرسول ،2018 ،صفحة )90
يبحث التعريف املقدم في أن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة يسعى إلى تحقيق عائد مجزي للمساهمين داخل
أي بنك يعوضهم عن الفرء البديلة املتاحة لهم.
كذلك عرف مؤشر القيمة االقتصادية املضافة على أنه املبلغ السنوي للفرق بين الربح التشغيلي بعد
الضريبة وتكلفة رأس املال اإلجمالية ،والذي يقي األداء الداخلي ألنشطة البنك خالل فترة زمنية معينة.
) (Barbullushi, 2015, p. 02يبحث هذا التعريف في الطريقة التي تعتمدها البنوك التجارية لتقدير قيمة
هذا املؤشر ،بالتالي تمكين البنوك من معرفة أدائها ومقارنته مع البنوك األخرى من جهة وعلى فترات زمنية
داخل نف البنك من جهة أخرى.
من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن مؤشر القيمة االقتصادية املضافة هو" :ذلك املبلغ الذي
تتحصل عليه البنوك التجارية من خالل معرفة الفرق بين الربح التشغيلي بعد الضريبة وتكلفة رأس املال
اإلجمالية ،غرضه تفسير التغير الحاصل في األداء املالي للبنك التجاري خالل فترة زمنية معينة بغية اتخاذ قرارات
صائبة تسمح بتعظيم العائد للمستثمرين وتحقق أهداف البنك التجاري".
 1-2مزايا استخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة قي البنوك التجارية:
يوفر استخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة في البنوك التجارية املزايا التالية( :مليكاوي،2018 ،
الصفحات )60-59
 الفهالية :يشير مؤشر القيمة االقتصادية املضافة إلى فعالية وكفاءة املدراء والبنوك ،فالهدف األسا ي من
استخدام  EVAهو أنها تؤدي بالبنك إلى تحقيق املزيد من الفعالية املالية برأس مال أقل من الضروري،
والفعالية ليست هي الشاغل األول لهذا املعيار ،لكنها يمكن أن تظهر ما مقدار القيمة املحققة ومقدار رأس
املال املستخدم لتحقيقها ،فبهذه الطريقة يمكن أن نحكم على الفعالية؛
 حوافز املدير :إن الفعالية الناجمة عن تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة تعزز السبب الرئيس ي
إلحالله بدال من معدل العائد على حقوق امللكية ،فحسب "ستيوارت"  EVAيمكن أن يوفر حافزا أكبر لألداء
املالي ،كما تشير كذلك بأنها أفضل من املكافآت املالية الضرورية للحصول على األداء املالي املمتاز من املدراء،
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كما يقترح "ستيوارت" أيضا أن يعتمد البنك في الحوافز املقدمة للمدراء على نسبة من القيمة االقتصادية
املضافة ،وبالتالي يصبح هدف ودافع للمدراء لجعله أكبر ربحية وكفاءة؛
 قابلية التطبيي :هناك ميزة أخرى متعلقة بالقيمة االقتصادية املضافة وهي قابلية تطبيقها في الواقع ،فأبسط
صورها تتطلب استعمال ا نين فقط من الكشوفات املالية هما امليزانية العمومية وكشف الدخل ،فهي تسمح
بتطبيقها في الواقع على أي بنك باستخدام الكشوفات املالية الدقيقة؛
 التخلص من فوض ى تهدد األهداف :إذ أن معظم البنوك التجارية تستخدم منظومة من املقايي للتعبير
عن أهدافها ،وعليه فإن الخطط اإلستراتيجية للبنك تكون مبنية عادة على النمو والزيادة في اإليرادات ،أو على
أساس إجمالي الهامش أو التدفق النقدي أو على أساس معدل العائد على االستثمار.
فنتيجة تعدد األهداف واملعايير املتضاربة ينتج تفكك وانحالل في عملية التخطيط واتخاذ القرار ،لذلك
فإن مهمة  EVAإزالة هذه الفوض ا عن طريق استخدامها كمقياس مالي شامل يوجه عملية اتخاذ القرارات
نحو تركيز واحد هو كيفية تطوير القيمة االقتصادية املضافة من خالل اونها نظام اإلدارة املالية الوحيد الذي
ينتج لغة مشتركة بين املوظفين عبر اافة املستويات ،الوظائف التشغيلية والرقابة املشتركة.
 1-3طرق قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة:
لقياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة داخل البنوك التجارية يتم االعتماد طريقتين أساسيتين هما:
 الطريقة األولى :ف ها يتم االعتماد على الفرق بين صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب ( )NOPATوتكلفة رأس
املال ( )WACCمضروبة في رأس املال املستثمر ()CI؛)(Marius, 2017, p. 169
)EVA= NOPAT- (WACC*CI

 الطريقة ال انية :من خاللها يتم تحديد الفرق بين العائد على رأس املال املستثمر ( )ROICومعدل تكلفة
رأس املال ( )CMPCمضروبا في رأس املال املستثمر (( .)CIزرقون ،2014 ،صفحة )37
EVA= (ROCI-CMPC) *CI

النتائج املحصل عل ها من عناصر املعادلة الخاصة بحساب مؤشر القيمة االقتصادية املضافة يمكن
بواسطتها التنبؤ أو معرفة األداء املالي للبنك وفق الث حاالت أساسية تتمثل في( :دقاق ،2017 ،صفحة )65
الحالة األولى ملا  EVA<0تعني أن البنك التجاري يحقق من خالل أنشطته ربحا يفوق تكلفة رأس املال،
بالتالي تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين ،بحيث أن القيمة اإليجابية ملؤشر القيمة االقتصادية املضافة
ُ
تظهر فعالية البنك في استخدام املوارد املالية من خالل بلوغ األهداف بأقل التكاليف؛
الحالة الثانية ملا  EVA =0تعني أن أرباح البنك التجاري متساوية تماما لتكلفة رأس املال ،أي أن البنك
التجاري بقي عند نف القيمة عند بداية االستثمار ،هذا يعتبر مقبول لتغطية تكلفة رأس املال املمتلك أو
املقترض ،حيث أن املساهمين قاموا بتغطية استثمارا هم وتعويض املخاطر املفترضة؛
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الحالة الثالثة ملا ُ EVA<0يقصد بها أن تكلفة رأس املال تفوق حجم األرباح املحققة داخل البنك
التجاري ،أي أن املستثمرين اان بإمكانهم الحصول على أرباح أفضل في استثمارات أخرى بنف درجة املخاطرة،
بحيث أن سلبية مؤشر القيمة االقتصادية املضافة تظهر أن األنشطة املتعلقة بإنجاز األهداف املالية داخل
البنك التجاري ليست بالشكل املطلوب.
 -2الجانب التطبيقي لقياس األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باس تتتخدام مؤش تتر القيمة االقتص تتادية
املضافة:
يعتبر مؤشر القيمة االقتصادية املضافة من بين أهم املؤشرات الحديثة لقياس وتحليل األداء املالي التي
ُ
ط ِرحت في نظرية اإلدارة املالية املعاص رة ،وأعطت ص يغة ش املة ملفهوم خلق القيمة من خالل س ع ها إلى
تحقيق ع دة أه داف على رأس ه ا تعظيم روة املالك ،ل ذل ك يتن اول الج ان ب التطبيقي قي اس األداء امل الي في
البنوك التجارية الخليجية املختارة التي تتمثل أس اس ا في البنوك التجارية العمانية ،البنوك التجارية القطرية
والبنوك التجارية الكويتية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة خالل الفترة .2019-2011
 2-1قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنوك الهمانية:
تم اختيار عينة من البنوك التجارية العمانية من أجل قياس وتحليل أدائها املالي لعل أهم هذه البنوك
بن ك عم ان العربي (العربي ،)2019-2011 ،بن ك عم ان الوطني (الوطني )2019-2011 ،وبن ك مس قط
(مسقط.)2019-2011 ،
 بنك عمان الهربي:
يبين الجدول أدناه أن بنك عمان العربي اس تطال خلق قيمة تكمن املس تثمرين من الحص ول على عائد
عادل من اس تثمارا هم ألن مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة اان موجبا طيلة فترة الدراس ة بالرغم من
االنخفاض الطفيف سنة .2016
الجدول رقم ( :)01نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك عمان العربي خالل الفترة
(/)2019-2011الوحدة :مليون ر.ع
السنوات
بنك عمان
الهربي

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

79017.7 74497.4 64992 62519 63918 57456 55501 52869 48104

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
يمكن إرجال النتائج املحققة لعدة األس باب لعل أهمها تس جيل س نة  2011تحس نا في أرباح التش غيل
وانخفاض في خسائر االئتمان مقارنة ب  ،2010كما عرفت اإليرادات التشغيلية واألرباح الصافية زيادة نتيجة
زيادة الدخل املتأتي من أنشطة التمويل التجاري سنة  ،2015حيث قدرت األرباح الصافية ب  29,01مليون
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ر.ل مقارنة ب  28,40مليون ر.ل سنة  ،2014ارتفال صافي إيرادات الفوائد بنسبة  %12حيث بلغت 49,13
مليون ر.ل سنة  ،2015وبنسبة  %4لتصل إلى  50,9مليون ر.ل سنة  ،2016هذا وأن ارتفال مؤشر القيمة
االقتص ادي ة املض اف ة ق د يكون راجع ا إلى تبني البن ك الس تثم ارات ج دي دة االعملي ات املتعلق ة ب الص يرف ة
اإلسالمية؛
إال أن االنخفاض الطفيف املالحظ س نة  2016فقد يعود إلى اس تثمار البنك في أدوات مالية عالية
السيولة ما يؤ ر سلبا على ربحية البنك وبالتالي عوائد املساهمين ،ليعمل البنك في باقي السنوات على الرفع من
مؤش ر  EVAذلك لرغبة املس اهمين في تحس ين عمل البنك والرفع من مس توى أدائه ،حيث تم الرفع من
أموال املس اهمين واتخاذ س ياس ات مالئمة إلدارة املخاطر بتش كيل احتياطي خاء ملواجهة أي تغير في الديون
املعاد هيكلتها.
بنك عمان الوطني:

بعد حس اب مؤش ر القيمة االقتص ادية لبنك عمان الوطني يمكن لنا القول بأن البنك عمل على تحقيق
قيم موجبة طوال فترة الدراسة للمؤشر املدروس ،حسب ما يبينه الجدول أدناه:
الجدول رقم ( :)02نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك عمان الوطني خالل الفترة (-2011
/)2019الوحدة :مليون ر.ع
السنوات

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

بنك عمان
الوطني

80020

85698

90548,9

91367

112328

118408

111046

109660.7

109092.9

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
إال أنه بالرغم من القيمة االيجابية ملؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة إال أنه عرف انخفاض ا طفيفا
خالل الس نوات  2018 ،2017و 2019لع ل ذل ك يعود إلى ارتف ال تك اليف التموي ل بش ك ل طفيف ،وعن
االرتفال املسجل لباقي السنوات التي واجه ف ها البنك ارتفال تكلفة التمويل فتم التصدي لها من خالل االعتماد
على مزيج من أدوات ال دين منخفض ة التكلف ة إلدارة تك اليف التموي ل م ا ينجم عن ه خفض تكلف ة رأس م ال
البنك وأيض ا عمله على التس ويق ملنتجات بنكية جديدة خاص ة ما تعلق باملنتجات اإلس المية الذي أ ر إيجابا
على زيادة الربحية خاص ة س نة  2013أين ارتفعت الربحية إلى  90548,9مليون ر.ل وانخفض ت التكلفة إلى
 902مليون ر.ل ،كما أن البنك يعمل على مش اركة مس اهميه النجاح الذي يحققه على ش كل توزيعات جيدة
من األرباح النقدية واألسهم األمر الذي ينعك إيجابا على القيمة.
بنك مسقط:

عمل بنك مس قط على زيادة الربحية الحقيقية داخل البنك خالل فترة الدراس ة نظرا لالرتفال املس تمر
في مؤشر القيمة االقتصادية املضافة أ ناء فترة الدراسة حسب ما هو مبين في الجدول أدناه.
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الجدول رقم ( :)03نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك مسقط خالل الفترة (-2011
 /)2019الوحدة :مليون ر.ع
السنوات

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

بنك
مسقط

258927

284860

299289

336740

346908

364171

368565

379725.6

401345.3

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
حيث أن بنك مس قط يولي أهمية كبيرة ملختلف مس اهميه الكبار منهم والص غار من خالل إعطائهم
الفرص ة إلبداء آرائهم حول الس ياس ات املنتهجة من البنك والتأكد من أن قرارات مجل اإلدارة تتالءم مع
مص الح املس اهمين ،هذا وأن بنك مس قط يدير ما يقارب  %95من إجمالي حقوق املس اهمين داخل القطال
البنكي العماني ،زيادة على ذلك النتائج اإليجابية التي تحققت على مس توى اإليرادات التش غيلية فعلى س بيل
املث ال س ن ة  2013حقق ت إيرادات بلغ ت  162,3مليون ر.ل ،ومواجه ة البن ك أي انخف اض ف ه ا أو ع دم
تحقيق املبالغ التي خطط لها البنك بتدنية تكلفة رأس املال وهذا اله رغبة منه لتحقيق مصالح املساهمين.
 2-2قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنوك القطرية:
س نتناول نتائج قياس مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة لعينة من البنوك القطرية املتمثلة في البنك
التج اري القطري (التج اري ،)2019-2011 ،بن ك ال دوح ة القطري (ال دوح ة )2019-2011 ،وبن ك الري ان
(الريان:)2019-2011 ،
البنك التجاري القطري:

النتائج املوي حة في الجدول أدناه تبين أن البنك التجاري القطري قام بتحقيق قيمة موجبة ملس اهميه
طوال فترة الدراس ة نتيجة مجموعة من العوامل والس ياس ات التي يقوم بإتباعها والتي اانت في محفزة لزيادة
أداءه املالي.
الجدول رقم ( :)04نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنك التجاري القطري خالل الفترة
( /)2019-2011الوحدة :مليون ر.ق
السنوات

2011

البنك
التجاري
القطري

2925620

2012
2489679

2013
2513608

2014
2553659

2015
2724455

2016
2513020

2017
2526465

2018
2696214.6

2019
3371922

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
من بين هذه العوامل نذكر ارتفال صافي اإليرادات التشغيلية نتيجة السياسات املعتمدة من قبل البنك
للرفع منه ا ،حي ث ل جل ت قيم ة  3,94ملي ار ر.ق س ن ة  2015بع دم ا اان ت  1,4ملي ار ر.ق س ن ة ،2011
وارتفعت بنس بة  %13,6س نة  2014لتص ل إلى  3,90مليار ر.ق مقارنة ب  3,43مليار ر.ق في  ،2013أي

قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة )... (EVA
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بنسبة  %15مقارنة ب  2012أين اانت  2,98مليار ر.ق وب  %4مقارنة ب سنة  2011أين اانت  2,86مليار
ريال قطري ،ما يالحظ أيض ا أن املص اريف التش غيلية للبنك اانت مرتفعة عام  2013فوص لت إلى  1,4مليار
ر.ق مقارنة ب  1,028مليار ر.ق سنة  2012إال أن الزيادة في صافي اإليرادات اان أكبر من املصاريف ،بالتالي
األ ر اإليجابي على مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ،كما ش هدت املص اريف التش غيلية انخفاض ا ب %19
لتص ل إلى  1,32مليون ر.ق بعدما اانت  1,636مليون ر.ق س نة  2016نتيجة انخفاض التكاليف الخاص ة
باملوظفين واملص اريف اإلدارية بالرغم من انخفاض أس عار النفط نتيجة الحص ار االقتص ادي ،كذلك ارتفعت
األرباح العائدة للمس اهمين للس نتين  2018و 2019نتيجة ارتفال العائد على الس هم الواحد وانخفاض تكلفة
رأس املال.
إال أن البنك ش هد انخفاض ا في قيمة هذا املؤش ر خالل س نة  2012و ،2016لعل هذا يعود لزيادة
تكلف ة التموي ل ،فخالل س ن ة  2012حص ل على قرض ج دي د ألج ل مح دد بقيم ة  455مليون دوالر أمريكي
وعمل على إصدار سندات دين ذات أسعار ابتة بقيمة  500مليون دوالر أمريكي األمر الذي أ ر سلبا على قيمة
هذا املؤش ر ،وعن تدني مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة لس نة  2016فقد يكون راجع النخفاض األرباح
التش غيلية مقابل تكلفة التمويل ،ارتفال نس بة القروض املتعفرة وانخفاض ص افي إيرادات الفوائد بنس بة
.%0,2
بنك الدوحة القطري:

النتائج املبينة في الجدول أدناه تبين أن مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة عرف تذبذبا خالل فترة
الدراسة بمعنا أن إنشاء القيمة داخل هذا البنك اان في تذبذب.
الجدول رقم ( :)05نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك الدوحة القطري خالل الفترة
( /)2019-2011الوحدة :مليون ر.ق
السنوات
بنك الدوحة القطري

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2367148

2082088

2235342

2480222

2478626

2374103

2599319

2373228.9

2572483.5

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
يمكن إرجال هذا التذبذب لعدة أسباب منها انخفاض  EVAللسنوات  2016 ،2012و 2018حيث
أن البنك لجل زيادة في رأس مال بنسبة  %50ما أ ر على األرباح املمنوحة للمساهمين سنة  ،2012انخفاض
األرباح املحققة س نة  2016أين اانت  1,054مليون ر.ق مقابل  1,345مليون ر.ق س نة  ،2015بالتالي
انخف اض مق دار األموال املمنوح ة للمس اهمين إض اف ة إلى ارتف ال ال ديون (تكلف ة التموي ل) التي تعود لزي ادة
إص دار البنك ألدوات الدين مجملها  2مليار ر.ق ،كذلك عمل البنك على تحقيق إس تراتيجية البنك املتعلقة
بإدارة املخاطر وتحس ين مس توى األداء من خالل اس تقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحس ين مس توى
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قنوات توصيل الخدمات ،وبخصوء االنخفاض سنة  2018فراجع الرتفال مصروفات التشغيل بشكل يفوق
صافي إيرادات التشغيل ما انعك سلبا على صافي األرباح املحققة سنة .2018
بنك الريان القطري:

عرف بنك الريان القطري تزايدا مستمرا في مؤشر القيمة االقتصادية املضافة بحسب النتائج املبينة في
الجدول األسفل.
الجدول رقم ( :)06نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك الريان القطري خالل الفترة
( /)2019-2011الوحدة :مليون ر.ق
السنوات
بنك الريان القطري

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2079417

2232705

2397056

2753911

2982898

3350551

3888567

4386844.2

4698871.5

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
بتحليل نتائج املبينة في الجدول يمكن القول بأن هذا البنك تمكن من زيادة القيمة املحققة ملس اهميه،
ذل ك ألن البن ك عم ل على تخفيض تك اليف التموي ل ب النس ب ة للس نوات  2013 ،2012و 2014وزي ادة
االحتياطي القانوني ب  %20عوض ا عن  %10كما هو محدد من قبل البنك املركزي ،وفي س نة  2016بالرغم
من ارتف ال تك اليف التموي ل نظرا للظروف االقتص ادي ة املحيط ة من جراء انخف اض أس ع ار البترول وش ح
الس يولة التي أدت إلى ارتفال تكلفة الودائع ومص ادر التمويل األخرى التي بلغت في مجملها  67,635مليون
ر.ق ،تولدت للبنك  EVAموجبة ألن بنك الريان عمل على تعزيز القيمة املض افة للمس اهمين وزيادة مقدار
التوزيعات النقدية لهم ،هذا بعد أن حص ل على موافقة بنك قطر املركزي ،وكما ارتفعت نس بة العائد على
حقوق املس اهمين إلى  %16,77وحققت أعلى نس بة كفاءة تش غيل ب  ،%18,9كذلك ارتفعت اإليرادات
التشغيلية من مختلف األنشطة للسنتين  2018و 2019وارتفع الدعم املقدم للمساهمين من قبل البنك.
 2-3قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنوك الكويتية:
لقياس األداء املالي للبنوك الكويتية باس تخدام مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة تم اختيار عينة من
البنوك التج اري ة لع ل أهمه ا البن ك األهلي الكويتي (األهلي ،)2019-2011 ،بن ك البرق ان الكويتي (البرق ان،
 )2019-2011والبنك التجاري الكويتي (التجاري الكويتي.)2019-2011 ،
البنك األهلي الكويتي:

نتج عن إتبال البنك الس تراتيجيات مس اعدة على الرفع من مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة تحقيق
نتائج إيجابية ،لعل ذلك راجع إلتبال البنك لسياسات مناسبة تساهم في الرفع من أداءه املالي.

قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة )... (EVA
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الجدول رقم ( :)07نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنك األهلي الكويتي خالل الفترة
(/)2019-2011الوحدة :مليون د.ك
السنوات
البنك األهلي الكويتي

2011
58145

2012
77271

2013
83727

2014
84020

2015
99839

2016
115544

2017
125553

2018
151852.9

2019
155173

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
كما ساهمت العديد من العوامل في زيادة هذا املؤشر ،من بينها زيادة األرباح التشغيلية التي ارتفعت إلى
 86,4مليون د.ك س نة  2012بعدما اانت  79,6مليون د.ك س نة  ،2011كما ارتفعت عام  2017إلى
 87,8مليون د.ك مس جلة نمو ب  ،%9,4باإلض افة إلى وض ع س ياس ة إلدارة تكاليف التمويل ض من أولوياته
وإس تراتيجية إدارة س عر الفائدة من خالل الحص ول على تمويل أكفر بتكلفة قليلة ،كما تلقى هذا البنك دعم
من قبل الحكومة الكويتية األمر الذي س اعده في إدارة التكاليف خاص ة وأنه خفض من نس بة القروض غير
املنتظمة وبالتالي التخفيض من حجم املخصصات أي األ ر االيجابي املنعك على التكاليف باإلضافة إلى عمله
على تحسين الكفاءة التشغيلية داخل البنك.
بنك البرقان الكويتي:

بمالحظة الجدول املبين أدناه نس تطيع القول بأن إنش اء القيمة للمس اهمين داخل بنك البرقان الكويتي
عرف تذبذبا خالل فترة الدراسة.
الجدول رقم ( :)08نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة لبنك البرقان الكويتي خالل الفترة
(/)2019-2011الوحدة :مليون د.ك
السنوات

2011

بنك البرقان
الكويتي

32308

2012
76967

2013
176100

2014
172241

2015
182840

2016
144809

2017
174840

2018
238742.1

2019
223335

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
ففي الس نوات  2018 ،2015 ،2013 ،2012 ،2011ارتفع مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة
نتيجة س يطرة البنك على تكاليف االئتمان حيث انخفض ت من  71,8مليون د.ك س نة  2010إلى 29,1
مليون د.ك س نة  2011ما يؤدي إلى التقليل من حجم املخص ص ات ،كذلك األرباح املحققة للمس اهمين زادت
ب  10أضعاف فبعدما اانت ربحية السهم  3,4فل عام  2010بلغت  35,3فل عام  ،2011وفي السنة
املوالية ارتفع العائد املُحقق للمس اهمين بنس بة ُ %20,2
ول ِجل كأعلى نس بة في الكويت ،قد تعود أيض ا هذه
النتائج اإليجابية لزيادة الحص ة الس وقية للبنك وانخفاض القروض غير املنتظمة ونظرا لتنويع مص ادر الدخل
ارتفعت األرباح التش غيلية إلى  141مليون د.ك بنس بة نمو قدرها  %18,3في املقابل انخفض ت النفقات
التشغيلية ب  %4سنة  2017لتحسن الكفاءة التشغيلية داخل البنك ،هذا وتحسنت جودة موجودات البنك

قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باستخدام مؤشر القيمة االقتصادية املضافة )... (EVA
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وتراجع ت القروض املتعفرة بنس ب ة  ،%155ارتفع ت اس تثم ارات البن ك وزاد رأس م ال ه واملك اف ات املمنوحة
للمس اهمين س نة  2018وما دعم هذا اله ص البة اس تراتيجيات البنك املوض وعة ،إال أن االنخفاض الطفيف
املس ج ل في الس نوات  2016 ،2014و 2019فق د يرجع إلى زي ادة حجم املخص ص ات نتيج ة القروض
الض خمة املقدمة خالل س نة  ،2014وفيما يخص عام  2016قام البنك إص دار س ندات دين غير مض مونة
وزاد من التس هيالت االئتمانية املقدمة للعمالء بنس بة  ،%7وعن االنخفاض الطفيف املس جل في س نة 2019
فيعود إلى انخفاض في قيمة األرباح املقدمة للمساهمين خالل هذه السنة.
البنك التجاري الكويتي:

بالرغم من أن البنك التجاري الكويتي يهدف من خالل س ياس اته إلى تعظيم العائد للمس تثمرين ،إال أن
مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة حقق نتيجة س لبية خالل العام األول من الدراس ة نتيجة ارتفال تكلفة
التموي ل وتوص ي ة البن ك بع دم توزيع األرب اح على املس اهمين خالل ه ذا الع ام ،فتم تحوي ل ه ذه األرب اح إلى
مخص ص ات نتيجة الظروف االقتص ادية الس ائدة ،هذا ويبين الجدول املبين في األس فل قيم مؤش ر القيمة
االقتصادية املضافة طوال فترة الدراسة.
الجدول رقم ( :)09نتائج قياس مؤشر القيمة االقتصادية املضافة للبنك التجاري الكويتي خالل الفترة
(/)2019-2011الوحدة :مليون د.ك
السنوات
البنك التجاري الكويتي

2011
-3198

2012
58011

2013
78762

2014
83936

2015
85244

2016
85891

2017
98639

2018
135834.3

2019
142817.4

املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات .Excel
بحس ب نتائج الجدول أعاله تولدت للبنك زيادة في الفروة املحققة للمس اهمين بداية من س نة ،2012
نتيج ة عمل ه على إتب ال إس تراتيجي ة تحس ين جودة موجودات محفظ ة البن ك والتخلص من القروض غير
املنتظمة األمر الذي س اهم في س يطرة البنك على املخص ص ات أي التحكم في التكاليف ( ،)2013-2015كما
أن ال دعم الحكومي أع ان البن ك على اقتن اء الفرء االس تثم اري ة إلى ج ان ب تطوير املنتج ات التي يق دمه ا م ا
انعك إيجابا على إيراداته ،هذا وقد شهد نموا في حقوق املساهمين ب  ،%7,6فبعدما اانت  580مليون د.ك
في  2016أص بحت  625مليون د.ك في س نة  ،2017كما اس تطال البنك أن يحافظ على أدنى نس بة تكاليف
إلى اإليرادات بين البنوك الكويتية التي لم تتجاوز  %30,8س نة  ،2017ارتفال األرباح الخاص ة بمس اهمين
البنك س نتي  2018و ،2019زيادة اإليرادات التش غيلية باإلض افة إلى عدم تش كيل احتياطي عام خالل هاتين
السنتين.
الخالاة:
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في نهاية هذه الدراس ة التي هدفت إلى قياس وتحليل األداء املالي للبنوك التجارية الخليجية باس تخدام
مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة كأحد املؤش رات الحديثة التي تس تخدم في مجال تقدير وتفس ير األداء املالي
للبنوك التجارية ،وبعد تناول التأص يل النظري لهذا املؤش ر ومحاولة اس تخدامه ملعرفة األداء املالي لعينة من
البنوك التجارية الخليجية ،تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يلي:
 يحقق اعتم اد مؤش ر القيم ة االقتص ادي ة في البنوك التج اري ة الع دي د من املزاي ا له ذه األخيرة لع ل أهمه اتحقيق املزيد من الفعالية املالية برأس مال أقل من الض روري ،تعظيم الربحية والكفاءة للبنك زيادة على أن
هذا املؤش ر يعمل على إزالة فوض ا تعدد األهداف واملعايير عن طريق اس تخدامه كمقياس مالي ش امل يوجه في
عمله للمساعدة على اتخاذ القرارات املصيرية داخل البنك؛
 ُيعد تحقيق البنوك التجارية الخليجية لقيمة اقتص ادية مض افة موجبة ألغلب س نوات الدراس ة دليل علىفعالية البنك في استخدام املوارد املالية من خالل بلوغ األهداف بأقل التكاليف ومنه التمتع بأداء مالي جيد؛
 ُيع د مؤش ر القيم ة االقتص ادي ة املض اف ة مقي اس جي د اون ه ُيراعي تك اليف رأس امل ال بش قي ه اململوكواملقترض ،يس مح بإظهار قدرة البنك على تعظيم العوائد ومن م تحقيق وتعظيم القيمة للمس اهمين ،إض افة
إلى أنه ُيساعد في تجاوز تعارض األهداف مختلف األطراف ذات املصلحة مع البنك؛
 نظرا ألن مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة يقي األداء املالي ألنش طة البنك خالل فترة زمنية معينة،بغرض تعظيم روة املالكين من خالل الحص ول على عوائد أكبر تفوق تكاليف التمويل بالدين وامللكية أو بغية
الحص ول على مردود عادل من اس تثمارا هم ،يتم االعتماد على ال من ص افي الربح التش غيلي وتكلفة رأس املال
في تقدير القيمة االقتصادية املضافة ،األمر الذي يدفعنا لقبول الفرضية الثانية التي تنص على أن تكلفة رأس
املال وص افي األرباح التش غيلية يعتبران العناص ر الرئيس ية التي ال بد ألي بنك التجاري مراعا ها وتحديدها
لحس اب مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة ،فتواجد هذين العنص رين يعك املفهوم األس ا ي ملؤش ر القيمة
االقتصادية املضافة والغاية من اعتماده في البنوك التجارية؛
 قياس األداء املالي باس تخدام مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة يس مح بإجراء التعديالت على بياناتالقوائم املالية للبنوك التجارية ما يس اعد على تحويل املعلومات املحاس بية إلى حقائق اقتص ادية ُيمكن فهمها
جيدا من قبل املديرين غير املاليين من أجل اتخاذ القرارات بطريقة جيدة.
االقتراحات:
بناءا على ما تم تقديمه يمكن لنا الخروج ببعض االقتراحات التي من ش أنها أن تس اهم في دعم موض ول
قياس األداء املالي للبنوك التجارية ،من بينها:
 ض رورة إدراج مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة إلى جانب املؤش رات التقليدية عند قياس األداء املاليللبنوك التجارية وفي التقارير السنوية لها؛
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 ض رورة إجراء املزيد من الدراس ات التطبيقية التي تكش ف مدى فاعلية مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افةفي قياس األداء املالي خالل فترات زمنية أطول وفي ظل ظروف طبيعية ومستقرة؛
 ضرورة تطبيق مؤشر القيمة االقتصادية املضافة بشكل تدريجي وتدريب املوظفين على فهمه والعمل به منأعلى الهيكل التنظيمي في البنك نزوال عبر املس تويات اإلدارية املختلفة ووص وال إلى العاملين في املس تويات الدنيا
في البنك؛
 اس تخدام النتائج االيجابية املحققة من حس اب مؤش ر القيمة االقتص ادية املض افة كأحد نقاط القوة التيتدعم البنك من أجل جذب مستثمرين جدد وتمكنه من مواجهة املخاطر التي قد يتعرض لها.
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