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Abstract: 

There is increasing interest in the process of assessing the performance of 

commercial banks by using financial analysis, principally, today's world is characterized 

by economic openness, freedom of movement of trans-border capital. The banking cash 

deposit is of great importance because commercial banks are considered one of the main 

pillars in building the economic structure of the modern state. This importance has made 

scientists and interested in banking to look for scientific results that will help them to 

improve the performance of commercial banks, detect the strengths and weaknesses and to 

avoid financial crises in the present and future in light of the rapid developments in the 

world of banks. 

The methodology of the study: 

As the research is devoted to assess the performance of commercial banks by using 

financial analysis, therefore, six Yemeni commercial banks operating in the city of Aden 

are selected as samples for the study. The study aims at measuring and analyzing the most 

important financial indicators related to the activity of the commercial banks and 

determining the factors that affect their performance and make the necessary 

recommendations to improve the efficiency of their work. The study is based on the 

descriptive and descriptive approaches and that as follows: 

A) Documentary Approach: 

More attention is paid to the related previous studies, particularly those which are 

published in the books and scientific studies; moreover, the researcher has paid some 

research visits to some universities in Jordan and Egypt, as well as Yemeni universities. 

B) Descriptive approach: 

The study was based on the descriptive approach in all stages of data collection, 

analysis and interpretation. The statistical method is used as part of the analytical approach 

to this study using the SPSS program. 

The objectives of the study: 

The study aims at investigating :-  

 Factors affecting the performance of commercial banks. 

 Measuring the analysis of the most important indicators related to the activity of 

commercial banks 



 The necessary recommendation to improve the efficiency of the work of 

commercial banks, so that they can improve their situation in the future. 

The study is consisted of four chapters and a conclusion. The introductory chapter 

deals with the general framework of the study. On the first hand, the first chapter ,entitled 

financial analysis and its relation to the financial statements, is composed of three sections. 

The first section focuses on the essence of the financial analysis; the methods of financial 

analysis are presented in the second section, while the third section shows the light on the 

financial performance assessment. 

On the second hand, the second chapter, entitled Financial Performance Assessment, 

is divided into three sections, one on performance, the second on performance evaluation, 

and the third on financial performance assessment., Alternatively. the third chapter is 

devoted to calculating the results of financial analysis and statistical analysis of banks. It is 

consisted of three sections. The first section discusses the vertical and horizontal analysis 

of the banks' financial position statement, the analysis of the financial ratios of the sample 

banks is handled in the second section. The third section discusses the evaluation of 

strengths and weaknesses and improvement of performance in commercial banks. As a 

final point, the results and recommendations of the study have been dealt with in the fourth 

chapter. 

The results of the study: 

The study has reached into a number of significant results including: 

1. Liquidity in commercial banks is characterized by high liquidity in funds at higher 

rates than the legal liquidity set by the Central Bank of Yemen. 

2. Adoption of commercial banks on short-term investments provided by the Central 

Bank of Yemen, such as treasury bills and treasury bonds, which achieve high 

profits, with limited administrative costs and lack of risks, despite the negative 

impact on these banks, given their low return on higher loans and advances. 

3. There is a shortage in the commercial banks about the loans they give to customers 

in terms of lack of information about the customer , lack of interest in the analysis 

of loans and the volume of guarantees provided by the customer, as well as follow-

up procedures on the pretext of profit. 

4. CAC Bank (The Bank of Cooperative and Agricultural Credit) has achieved the 

highest value of the total assets at the level of banks, sample of the study, on 



average for the period 2005-2012. While YKB (Yemen and Kuwait Bank) has 

achieved the lowest average of the total assets in the same period. 

5. As the average level of the study period, YBRD (the Yemeni Bank for 

Reconstruction and Development) has investigated the highest value of capital at 

the level of the sample banks, while YKB has achieved the lowest one. As for the 

annual growth rate of capital, the highest percentage achieved by YBRD, while YKB 

has achieved the lowest ratio. 

The recommendations of the study: 

The study has reached into a number of recommendations including: 

1. The need to increase the capital of commercial banks in line with the requirements 

of Basel I and Basel II to meet the financial and economic risks facing commercial 

banks and the need to integrate small commercial banks with each other ,even if 

compulsory, to create financial entities capable of absorbing and coping with 

competition. Market, and strengthen existing customer base for growth, expansion 

and cost reduction. 

2. Commercial banks should work to improve performance indicators by increasing 

the rate of deposit utilization and increasing the rate of return on equity, and 

applying financial analysis tools when granting loans to customers. 

3. To devote more attention and follow up to the modern scientific methods in the 

field of financial analysis by senior management and specialized departments 

because of its impact in rationalizing decisions related to the work of the bank. 

4. Banks should not be dependent on the conditions of issuing treasury bills and 

trading in foreign currency. However, they should work on the development of new 

investment methods to increase revenue rates and reduce the level of liquidity to 

ensure correct and address the conditions of the banking sector. 

5. Finally, to increase the rate of employment of deposits with commercial banks, 

which has a positive impact on increasing the rate of return on equity and assets, 

because the survival of the high liquidity rate has significant risks. 

The researcher has relied on a number of references and scientific sources related to 

his scientific dissertation and they are at the end. 

The researcher 
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 : قال تعالى 
 

ت} َمؤؤةَ َمؤؤن يََشؤؤاُ   ى  يُؤؤت  ك  َت َوَمؤؤن يُؤؤ ۚ  ال ح  ت 

َمؤؤؤةَ فَقَؤؤؤد  أُوت ؤؤؤ ك  ا  ىَ ال ح  ا َكر يؤؤؤرك َوَمؤؤؤا  ۚ  َخي ؤؤؤرك

َل بَاب    {يَذَّكَُّر إ الَّ أُولُو اْل 
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 إقرار المشرف 

 

 :الموسومة بــــ أقــر بأن أطروحة الدكتوراه 

 (التحليل الماليتقييم أدا  البنوك التجارية باستخدام )

، قد جرت تحت إشرافي فؤي هاني سعيد دمحم سالم /الطالبالمقدمة من 

قسم العلؤوم المصؤرفية ، وهؤي جؤ    –جامعة سانت كليمنتس العالمية 

دكتوراه فلسفة في العلوم المصرفية وأصبحت من متطلبات نيل درجة 

 .جميع مراحلها وأرشحها للمناقشةاالطروحة جاه ة ب

 المشرفالعلمي
 جعفر حسين منيعم/د. أ
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 جامعةعدن – كليةالحقوق

 : .............التوقيع 

 

  



  

 قرار لجنة المناقشة والحكم

المشؤكله والمصؤادق عليهؤا مؤن  م   اجتمعت اللجنؤه 5002 2 02انه في يوم الرالثا  الموافق 

 والمكونه من الساده جامعه سانت كليمنتس

ك  ر حسين منيعمجعف.د. مشارك.أ 0 ك علميا ك ومشرفا  رئيسا

ك     باوزيرعبدهللا  داوود . د.مشارك.أ 5  عضواك ومناقشا

ك  دمحم الجعد ني فيصل.د. مشارك.أ 3   عضواك ومناقشا

 عن اطروحته  الموسومةهاني سعيد دمحم سالملمناقشه الطالب 

 على عينة من د راسة تطبيقية  -تقييم اداء البنوك باستخدام  التحليل المالي 

 (م 5002 – 5002) للفترة   - البنوك التجارية في مدينةعدن

اسؤؤتمتعت  اللجنؤؤة لعؤؤرل الطالؤؤب  وناقشؤؤته فيمؤؤا كتؤؤب واخؤؤذت بعؤؤين االعتبؤؤار دفاعؤؤه   وقددد

 اطروحته لذلك اتخذ القرار االتي 

 قر ا ر اللجنة
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 وهللا ولي التوفيق
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 داءــــــالإه

 
غرس الذي  إلى أعز إنسان في الوجودرمزالعطاءوالمحبـــة

 في نفسي حب العلم

 أطال هللا في عمره .. العزيزديوالــ

 إلىمستودع الحنان الذي كان دعاؤها سبب التفوق العلمي

.. أمـيالغاليـة.. والتي علمتني كل معاني الصدق والوفاء 

 .أطال هللا في عمرها 

 .. إلى من تحملت معي متاعب الحياة وهمومها

 .زوجــتي الغالية

بهمأزر   ي،وتأنسروحيبجمعهمإلىمنأشدُّ

 .الأعــزاءوأخواتي إخواني

هدى، سارة، رؤى، هيا، نهى، وابني )إلى فلذات كبدي بناتي 

 ( دمحم

 داعياً هللا أن يمدهم بكل سبل الخير 

من وقف إلى جانبي ويسعدهم أن أصل إلى ما إلى جميع 

 وصلت إليه  واخص بالذكر الاخ عياض احمد دمحم  ثابت

ي أدعوا هللا أن يخرجه من محنته إلى وطني الجريح الذ 

 منتصراً معافا

 .إليكم جميعاً أهديهذاالجهدالعلميالمتواضع
 

   ــثـــــــالباح
  



  

 شكر و تقدير
 

يطيب لي بعد أن وفقني هللا تعالى في إتمام هذه 

ص الشـــكر والتقـــدير وعميـــ  لالأطروحـــة أن أتقـــدم بخـــا

 الامتنان إلى كل أسـاتذتي الأفاضـل الـذين درسـت علـى

أيديهم، ولم يبخلوا في تـوفير الـأجواء التعليميـة المميـزة 

 ، والمراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 بالذكر الأستاذ الفاضل وأخص 

 جعفر حسين منيعم/الدكتور
الذي له منـي خـالص التقـدير والعرفـان، فهـو مـن أ ـرف 

علــى هــذه الأطروحــة وتحمــل الجهــد والعنــاء لقــراءة كــل 

إ ـرافه، حتـى كلمة فيهـا ومناقشـة جميـع أفكارهـا، مـدة 

استطعت إخراجها بهذه الصورة بفضـل رعايتـه ومتابعتـه 

 . وتوجيهاته السديدة

 :كما أعبر عن شكري وتقدير لـ

 جامعة سانت كليمنتس العالمية
التي منحتني  رف الانتساب إليها وحققت أمنيتي  

وحلمي في الحياة باستكمال دراستي الدقيقة في رحابها 

 . الفسيحة

عـي رـروري أن أعبـر عـن احترامـي كما أنه لمـن دوا

ــــدكتور ــــد الفاضــــل الأســــتاذ ال عبدالغني / وتقــــديري للوال
الذي عمل بكل صدق على تذليل كل الصـعاب المقطري، 

 .بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنـا الحبيبـة

كما لا يفوتني ان اشكر الـاخ الاسـتاذ الـدكتور بـدر عيـدي 

 ميهعلئ دعمه وتشجيعه ونصائحه العل



  

كما أتقدم بالشكر والتقـدير إلـى أسـاتذتي الأفاضـل 

أعضـــاء لجنـــة الحكـــم لتفضـــلهم بقبـــول مناقشـــة هـــذه 

الأطروحة وإبداء الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها 

 : أن تغني وتفيد البحث العلمي وهم 
ك  جعفر حسين منيعم. د. مشارك.ا 0 ك علميا ك ومشرفا  رئيسا

ك  اوؤدباوزيرا مشارك  د  عبد هللا د 5 ك خارجيا  عضواك ومناقشا

ك  صالح الجعد ني فيصل.د. مشارك.أ . 3 ك داخليا  عضواك ومناقشا

فلهم مني الشكر والتقدير على ما بذلوه مـن جهـود 

ــيثراء أطروحتــي بيرشــاداتهم  ومــا قــدموا لــي مــن نصــح ب

 .القيّمة؛ فجزاهم هللا عني خيراً 
 

    الباحث 
  



  

 :ملخص الدراسة

ام بعمليؤة تقيؤيم أدا  البنؤوك التجاريؤة باسؤتخدام التحليؤل المؤالي وخاصؤة ت ايد االهتم

وأن عؤؤؤالم اليؤؤؤوم يتسؤؤؤم باالنفتؤؤؤاح االقتصؤؤؤادو وحريؤؤؤة حركؤؤؤة رؤو  اْلمؤؤؤوال العؤؤؤابرة 

للحدود، وما للوديعة النقدية المصرفية من أهمية كبرى كون البنوك التجاريؤة تعتبؤر مؤن 

االقتصؤؤادو للدولؤؤة فالقطؤؤاع البنكؤؤي يعتبؤؤر مؤؤن أهؤؤم الؤؤدعامات الرئيسؤؤية فؤؤي بنؤؤا  الهيكؤؤل 

الركائ  اْلساسية للدولة المعاصرة ، وهؤذه اْلهميؤة جعلؤت العلمؤا  والمهتمؤين يدرسؤون 

كيفية التوصل إلى نتائج علمية تساعدهم في تحسين أدا  البنؤوك التجاريؤة ومعرفؤة نقؤاط 

ل في ظؤل التطؤورات القوة ونقاط الضعف وتجنب اْلزمات المالية في الحاضر والمستقب

 . المتسارعة في عالم البنوك 

وقد اشتملت الدراسة علؤى عينؤة مؤن سؤتة بنؤوك تجاريؤة تمؤار  نشؤاطها فؤي مدينؤة 

عدن وتهدف هذه الدراسة إلى قيا  وتحليل أهم المتشرات المالية المتصؤلة بنشؤاط هؤذه 

الالزمؤة لتحسؤين  البنوك التجارية وتحديد العوامل المتثرة على أدا ها وتقديم التوصيات

 :كفا ة عملها، واعتمدت الدراسة على عدد من المناهج البحرية وهي

 : المنهج الوثائقي ( أ

حيث قام الباحث باإلطالع على البيانات والمعلومات الجاه ة والمنشورة في الكتب 

والدراسات العلمية ، وقام ب يارةمكتباتالجامعاتاْلردنية والجامعات المصرية إلى جانؤب 

 . عات اليمنية الجام

 : المنهج الوصفي ( ب

اعتمؤدت الدراسؤة علؤؤى المؤنهج الوصؤفي فؤؤي جميؤع مراحؤل جمؤؤع البيانؤات وتحليلهؤؤا 

وتفسيرها، كما تم االعتماد على علم االحصا  كج   من المنهج التحليلؤي لهؤذه الدراسؤة 

ات ، حيؤث تؤم االسؤتفادة منؤه فؤي اليؤة التحليؤل المؤالي للبيانؤSPSSوذلك باستخدام برنامج 

 :وتسعى الدراسة إلى معرفة. عينة الدراسة

 

 . العوامل المتثرة على أدا  البنوك التجارية -

 : قيا  تحليل أهم المتشرات المتصلة بنشاط البنوك التجارية -
تقديم التوصيات الالزمة لتحسين كفا ة عمل البنوك التجاريؤة، حتؤى  يتسؤنى لهؤا  -

 .مستقبالك من تحسين أوضاعها 

 فالفصؤؤل التمهيؤؤدووفصؤؤل تمهيؤؤدو وخاتمؤؤه  فصــولثلاثهة علؤؤى واشؤتملت الدراسؤؤ

بعنوان التحليل المالي وعالقته بؤالقوائم والفصل اْلوليتحدث عن اإلطار العام للدراسة، 

المالية ويحتوو على ثالثة مباحث، اْلول ؛ عن ماهية التحليل المالي ، والمبحؤث الرؤاني 

والفصؤل . ث الرالث عن تقييم اْلدا  المؤالييتحدث عن أساليب التحليل المالي ، أما المبح

بعنوان تقييم اْلدا  المؤالي وينقسؤم إلؤى ثالثؤة مباحؤث ، اْلول يتحؤدث عؤن اْلدا  ، الراني

والمبحؤؤث الرؤؤاني عؤؤن عمليؤؤة تقيؤؤيم االدا  ، والمبحؤؤث الرالؤؤث عؤؤن تقيؤؤيم اْلدا  المؤؤالي ، 

االحصؤائي للبنؤوك عينؤة  كر  الحتساب نتائج التحليؤل المؤالي والتحليؤل والفصل الرالث

الدراسة، وينقسم إلى ثالثؤة مباحؤث، اْلول يتحؤدث عؤن التحليؤل الرأسؤي واْلفقؤي لقائمؤة 

المرك  المالي للبنوك عينة الدراسة، والمبحؤث الرؤاني عؤن تحليؤل النسؤب الماليؤة للبنؤوك 



  

ن عينة الدراسة ، أما المبحث الرالث يتحدث عن تقييم نقاط القؤوة ونقؤاط الضؤعف وتحسؤي

النتؤؤائج والتوصؤؤيات  وقائمؤؤه  وفؤؤي االخيؤؤر خاتمؤؤه  تسؤؤتعرلاْلدا  فؤؤي البنؤؤوك التجاريؤؤة

 المراجع والمصادر

 : وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها

وجود فائض سيولة لدى البنوك التجارية تتمرل في ارتفاع النقد فؤي الصؤندوق ولؤدى  .0

 .المحدد لها من قبل البنك المرك والبنوك اْلخرى، وأعلى من السيولة القانونية 
اعتمؤؤؤاد البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة علؤؤؤى االسؤؤؤترمارات قصؤؤؤيرة اْلجؤؤؤل والتؤؤؤي يقؤؤؤدمها البنؤؤؤك  .5

المرك و كأذونات الخ انة وسندات الخ ينة والتي تحقق لهؤا أربؤاح عاليؤة، فؤي ظؤل 

محدوديؤة التكؤؤاليف اإلداريؤة وانعؤؤدام المخؤؤاطر، علؤى الؤؤرام مؤؤن اْلثؤر السؤؤلبي الؤؤذو 
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روحتؤه وقد اعتمد الباحث على عؤدد مؤن المراجؤع والمصؤادر العلميؤة المرتبطؤة بأط

 .العلمية وهي مذيلة في نهاية االطروحة 
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 الإطار العام للدراسة
 

 : تمهيد (   0 – 0)

مؤؤؤن أهؤؤؤم هؤؤؤو ، والقتصؤؤؤاديات الؤؤؤدول  يمرؤؤؤل قطؤؤؤاع البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة أهميؤؤؤة كبؤؤؤرى

، فؤاْلموال هؤي عصؤب التي تلعب دوراك مهما ومحوريا في اقتصؤادياتهاالمتسسات المالية 

ك وكذلك مستقبالك  ك وحديرا الداخلية والخارجيؤة، وتعمؤل تنظيم التجارة وتساهم في  الحياة قديما

المصدر الرئيسي لتمويؤل هؤذه النشؤاطات  يعلى تنشيط اقتصاديات الدولة بشكل عام ، وه

 . 

ولقؤؤد كؤؤان ْلهميؤؤة الؤؤدور الؤؤذو تلعبؤؤه البنؤؤوك فؤؤي االقتصؤؤاد القؤؤومي ْلو مجتمؤؤع مؤؤن 

 ،والنقصان في كمية النقؤود علؤى مسؤتوى النشؤاط االقتصؤادوأالمجتمعات، ولتأثير ال يادة 

وللدور الخطير الؤذو تلعبؤه البنؤوك فؤي التؤأثير علؤى كميؤة النقؤود، كؤان لكؤل ذلؤك أثؤره فؤي 

لتنظيم اْلعمال المصرفية وذلك من أجؤل حمايؤة  ضرورة تدخل الحكومة بصورة واضحة

الشؤؤراح ) امؤؤوال المؤؤودعين مؤؤن ناحيؤؤة ومؤؤن ناحيؤؤة أخؤؤرى حمايؤؤة اْلوضؤؤاع االقتصؤؤادية 

 (.57، ص  5000رمضان واخرون ، 

فالبنوك التجارية من المتسسات المالية الوسيطة التؤي تقؤدم خؤدماتها لكؤل مؤن وحؤدات 

الفؤؤائض والعجؤؤ  فؤؤي المجتمؤؤع ومؤؤع ذلؤؤك فؤؤان البنؤؤوك التجاريؤؤة، لؤؤم تنؤؤل االهتمؤؤام الكؤؤافي 

بالدراسؤؤة والتقيؤؤيم، للتعؤؤرف علؤؤى العوامؤؤل المؤؤتثرة علؤؤى أدائهؤؤا المؤؤالي واإلدارو، خاصؤؤة 

عقود الرالثؤة الماضؤية، موجؤة مؤن االنفتؤاح االقتصؤادو تمرلؤت فؤي وأن العالم قد شهد في ال

إزالة الحواج  الجمركية والتقدم الهائل فؤي تكنولوجيؤا المعلومؤات واالتصؤاالت ممؤا سؤهل 

حريؤؤة حركؤؤة اْلمؤؤوال الباحرؤؤة عؤؤن الؤؤربح ، وممؤؤا جعؤؤل مؤؤن الملؤؤ م علؤؤى البنؤؤوك التجاريؤؤة 

ت أزمؤات ماليؤة واقتصؤادية كانؤت مشؤاكل وكؤل الؤدول التؤي شؤهدسين أدائهؤا، االهتمام بتح

ك فيها حيؤث أن اْلزمؤات التؤي يشؤهدها قطؤاع البنؤوك أدت إلؤى التؤأثير  ك مشتركا البنوك قاسما

 .السلبي على اقتصاديات تلك الدول

وإن كان موضوع قيا  اْلدا  والكفؤا ة للمتسسؤات الماليؤة عمومؤا والبنؤوك التجاريؤة 

، إال أنؤؤه زاد هؤؤذا سؤؤنوات بعيؤؤدة القتصؤؤادية منؤؤذ تطرقؤؤت إليهؤؤا الدراسؤؤات ا قؤؤد خصوصؤؤا 

االهتمؤؤؤام فؤؤؤي السؤؤؤنوات اْلخيؤؤؤرة، خاصؤؤؤة مؤؤؤع التقؤؤؤدم التكنولؤؤؤوجي الهائؤؤؤل فؤؤؤي الصؤؤؤناعة 

المصؤؤرفية واسؤؤتخدام أدوات ماليؤؤة جديؤؤدة، وانفتؤؤاح اْلسؤؤواق علؤؤى بعضؤؤها الؤؤبعض ومؤؤا 

لي، فأصؤؤبح صؤؤاحبها مؤؤن أزمؤؤات ماليؤؤة، وانهيؤؤار البنؤؤوك ودعؤؤاوو االحتيؤؤال والفسؤؤاد المؤؤا

موضؤوع تقيؤيم أدا  البنؤوك ذا أهميؤؤة، وضؤرورة حتميؤة ممؤؤا جعؤل تحسؤين وتطؤؤوير اْلدا  

شؤؤؤرط ضؤؤؤرورو لبقؤؤؤا  البنؤؤؤوك واسؤؤؤتمرارها وإن كانؤؤؤت عمليؤؤؤة اختيؤؤؤار متشؤؤؤرات اْلدا  

المناسبة في مجال التحليل المؤالي للبنؤوك ، تتطلؤب الكريؤر مؤن الجهؤد ، فؤان عمليؤة القيؤا  

نب الضعف والقوة ، تعتبر من أهم العمليات التي تعتمد عليهؤا البنؤوك والتقييم ومعرفة جوا

 . التجارية في متابعة عملها وتحقيق أهدافها

فالبنوك على اختالفها، تهدف إلى تحقيق االستخدام اْلمرل لمواردها المتاحة بما يرفؤع 

ن لمعرفؤة من معدالت نموها االقتصادو، وهذه الدراسة عن البنوك التجارية في مدينة عد



  

أوضؤؤاعها الماليؤؤة ، والتحؤؤديات التؤؤي تواجههؤؤا فؤؤي ظؤؤل انكمؤؤال وصؤؤغر الوحؤؤدات البنكيؤؤة 

 .مقارنة بالجوار اإلقليمي

لتقييم البنوك التجارية في مدينؤة عؤدن وتحسؤين تحليل اْلدا  المالي وأمام هذا كله فان 

ظؤل العولمؤة  أنشطتها هؤو مؤا يسؤعى إليؤه الباحؤث، ويمرؤل التحؤدو الكبيؤر لهؤذه البنؤوك فؤي

، وبعؤؤد دراسؤؤة (3بؤؤازل)و ( 5بؤؤازل)و ( 0بؤؤازل)قيؤؤات الدوليؤؤة، منهؤؤا اتفاقيؤؤةالماليؤؤة واالتفا

التحليؤل النسؤب الماليؤة فؤي وتمعن وبسبب أوضاع البنؤوك التجاريؤة فؤي عؤدن تؤم اسؤتخدام 

المؤؤالي لمعرفؤؤة مؤؤدى قؤؤدرة البنؤؤوك التجاريؤؤة فؤؤي تعظؤؤيم ثؤؤروة المؤؤالك والمسؤؤاهمين وعؤؤدم 

مخاطر اإلفال  والخسارة وتالفي كل ما هو سلبي وتقويؤة كؤل مؤا هؤو إيجؤابي الوقوع في 

في المركؤ  المؤالي لهؤذه البنؤوك وهؤذه الوظيفؤة ليسؤت بالبسؤيطة، بؤل هؤي فؤي اايؤة الدقؤة، 

فارتفاع معدالت العائد وتحسين المتشؤرات الماليؤة، وتخفؤيض المخؤاطر والحؤد منهؤا، تعؤد 

 . ضمانة للرقي بمستوى أدا  البنوك التجاريةال و لبنكي العمود الفقرو في النشاط ا

 مشكلة الدراسة (  3 – 0)

تعتبؤر مهمؤؤة قيؤا  أدا  البنؤؤوك التجاريؤة فؤؤي اايؤة الدقؤؤة والصؤعوبة، خاصؤؤة فؤي ظؤؤل 

التغيؤؤرات والتطؤؤورات التكنولوجيؤؤة السؤؤريعة فؤؤي عؤؤالم البنؤؤوك ، وانعكاسؤؤاته السؤؤلبية علؤؤى 

 . عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

الماليؤؤة وتحتسؤؤب وبمؤؤا أن تقيؤؤيم اْلدا  عمليؤؤة شؤؤاملة تجمؤؤع فيهؤؤا البيانؤؤات المحاسؤؤبية و

البنك وتحديد الكيفية التي أديؤرت بؤه مؤوارده  ادا للوقوف على متشرات لالدا يتم تحليلها 

ديؤؤد اْلدا  تتطلؤؤب التحالمتاحؤؤة بمؤؤا يحقؤؤق أهدافؤؤه، فؤؤان عمليؤؤة اختيؤؤار متشؤؤرات ,الماليؤؤة 

ق للبيانؤؤات الماليؤؤة لمؤؤا لؤؤه مؤؤن أهميؤؤة كبؤؤرى فؤؤي تحديؤؤد كفؤؤا ة البنؤؤك ومؤؤدى الواضؤؤح والؤؤدقي

 .تحقيقه ْلهدافه

 :ولذلك فان مشكلة الدراسة تكمن في محاولة الباحث اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما هو مستوى اْلدا  المالي للبنوك التجارية اليمنية في مدينة عدن؟  .0
 المالية؟ف توظف البنوك التجارية مواردها كي .5
ما هي نقاط القوة والضعف فؤي الوضؤع المؤالي للبنؤوك التجاريؤة اليمنيؤة فؤي مدينؤة  .3

 عدن؟
 
فؤي محافظؤة اليمنيؤة كيف يمكن تحسين مستوى االدا  المؤالي فؤي البنؤوك التجاريؤة  .2

 عدن؟

 : أهمية الدراسة(  5 – 0)

لتطؤورات التؤي يعتبر موضوع تقيؤيم أدا  البنؤوك التجاريؤة، ذو أهميؤة بالغؤة فؤي ظؤل ا

فؤي بنؤا  يشهدها القطاع المالي، كون البنؤوك التجاريؤة تعتبؤر مؤن أهؤم الؤدعامات الرئيسؤية 

 :ولهذا تكتسب هذه الدراسة أهميتها لاسباب التاليةالهيكل االقتصادو للدولة 

أهمية الدور الذو تلعبه البنوك التجارية بالتأثير على اْلنشطة االقتصادية  .0



  

 . المختلفة

الملحة لتع ي  مكانة البنوك التجارية، حتى تتمكن من استمراريتها في  الحاجة .5

 .ظل المنافسة الشديدة
 . العوامل المتثرة على اْلدا  المالي للبنوك التجارية ابراز .3
البنوك التجارية ذات اْلدا  الجيد وتقديم التوصيات التي من شأنها تع ي   معرفة .2

 . أدت إلى نجاحهادور هذه البنوك ومعرفة اآللية التي 

 .تقديم التوصيات والمقترحات لتطوير اْلدا  المالي للبنوك التجارية .2
 

القطاع البنكي من الركائ  اْلساسية للدولة المعاصرة وبالتالي فان قيؤا  أدا  يعتبر .6

البنوك وتقويمها يعد ضرورة لتفادو اْلزمؤات الماليؤة فؤي الحاضؤر والمسؤتقبل فؤي 

 عالم البنوك ،  ظل التطورات السريعة في
 

  



  

 : أهداف الدراسة (  2 – 0)

يحتل تقييم اْلدا  مكانة متميؤ ة فؤي الوقؤت الحاضؤر،  وذلؤك ْلن قطؤاع البنؤوك يعتبؤر 

 .من القطاعات الحساسة والمتثرة على طبيعة النشاط االقتصادو

حيؤث ولذلك فان تحقيق هذه الكفا ة لادا  وتحسين أنشطتها يمرل أهم وأخطر قضؤية، 

بر أدوات التحليؤل المؤالي أدوات مراليؤة لتقيؤيم أدا  البنؤوك لمؤا لهؤا مؤن قؤدرة علؤى تقيؤيم تعت

ربحية البنك وكفا ته في إدارة موجوداته وسنعتمد بشكل كبيؤر علؤى مقؤاييس اْلدا  الكميؤة 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى اْلدا  المؤالي لعينؤة مختؤارة حيث ، (النسب المالية)

 : م من خالل 5002 – 5002تجارية في مدينة عدن للفترة من من البنوك ال

عينؤة )قيا  وتحليل أهم المتشرات المالية المتصلة بنشاط البنوك التجارية اليمنيؤة  .0

 .خالل فترة الدراسة( الدراسة
 (.عينة الدراسة)قيا  وتحليل متشرات المخاطر المصرفية للبنوك  .5
ك التجارية اليمنية في مدينة عؤدن فؤي ضؤو  تحديد العوامل المتثرة على أدا  البنو .3

 .متشرات العائد والمخاطر
تقديم التوصيات الالزمة لتحسؤين كفؤا ة عمؤل البنؤوك التجاريؤة كؤي يتسؤنى لهؤا فؤي  .2

 .المستقبل تحسين أوضاعها
 

 : فرضيات الدراسة (  2 – 0)

ك من طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها فان صيااة فرضيات الدراسة  على تحدد تانطالقا

 : النحو التالي

ذات كفؤا ة فؤي اسؤتخدامها ( عينة الدراسؤة)البنوك التجارية اليمنية أن : الفرضية الأولى

 . لمواردها المالية

باسؤؤتخدام التحليؤؤل ( عينؤؤة الدراسؤؤة)اْلدا  المؤؤالي للبنؤؤوك التجاريؤؤة  أن:الفرضــية الثانيــة

 .كفا ة عالية هو أدا  ذو المالي للنسب 

درجؤة عاليؤة مؤن ( عينؤة الدراسؤة)يعكس اْلدا  المالي للبنوك التجاريؤة :ثةالفرضية الثال

 .المخاطر في سبيل تحقيق مستوى اعلى من العائد

 : منهجية الدراسة(  6 – 0) 

ي للبنؤؤوك التجاريؤؤة فؤؤي مدينؤؤة بهؤؤدف الوصؤؤول إلؤؤى أفضؤؤل التقؤؤديرات عؤؤن اْلدا  المؤؤال

فؤؤي جميؤؤع مراحؤؤل جمؤؤع البيانؤؤات اعتمؤؤد الباحؤؤث علؤؤى المؤؤنهج الوصؤؤفي التحليلؤؤي عؤؤدن، 

 .وتحليلها وتفسيرها في الجانبين النظرو والعملي

كما تم االعتماد علؤى علؤم اإلحصؤا  كجؤ   مؤن المؤنهج التحليلؤي لهؤذه الدراسؤة وذلؤك 

حيؤؤث تؤؤم ( SPSS)باسؤؤتخدام ح مؤؤة البؤؤرامج اإلحصؤؤائية، أو مؤؤا يعؤؤرف اختصؤؤاراك ببرنؤؤامج 

للوصؤول إلؤى ( ةعينؤة الدراسؤ)التحليؤل المؤالي للبيانؤات االستفادة من هذا البرنامج في الية 

نتائج اْلدا ، فبؤدون اإلحصؤا  ال يسؤتطيع الباحؤث اإلجابؤة علؤى تسؤاؤالت بحرؤه أو فحؤص 

فروضه ومن ثَّم ال يستطيع استنتاج معلومات معينة عن مجتمع ما من خالل دراسته عينؤة 

 (.07: 5002فهمي دمحم، . )ممرلة لهذا المجتمع

 : الدراسات السابقة(  7 – 0)



  

 :تم تناول موضوع تقييم أدا  المصارف التجارية بالعديد من الدراسات منها

 (: م5002: خالد الكحلوت : )الدراسة اْلولى 0-7-0
مؤؤدى اعتمؤؤاد البنؤؤوك التجاريؤؤة علؤؤى التحليؤؤل المؤؤالي فؤؤي ترشؤؤيد القؤؤرار ": بعنــؤؤـوان

 " . م5002االئتماني 
اعتماد البنوك العاملة في فلسطين على التحليل  هذه الدراسة للتعرف على مدىهدفت 

إلؤؤى معرفؤؤة أهؤؤم النسؤؤب الماليؤؤة التؤؤي  تالمؤؤالي كؤؤأداة مؤؤن أدوات ترشؤؤيد القؤؤرار، كمؤؤا هؤؤدف

تستخدمها البنوك التجارية في التحليل المالي، والعمل على وضؤع تصؤور لحؤل المشؤكالت 

 : باحث إلى نتائج عدة منهاولقد توصل ال. التي تعيق استخدام التحليل المالي في البنوك
أنؤؤه ال يوجؤؤد محلؤؤل ائتمؤؤاني واحؤؤد ال يطلؤؤب معلومؤؤات ماليؤؤة مؤؤن الشؤؤركات التؤؤي تتقؤؤدم  -

بطلؤؤب الحصؤؤول علؤؤى ائتمؤؤان، كمؤؤا بينؤؤت الدراسؤؤة أن الغالبيؤؤة العظمؤؤى مؤؤن محللؤؤي 
االئتمؤؤان فؤؤي البنؤؤوك العاملؤؤة ال يسؤؤتخدمون هؤؤذه البيانؤؤات الماليؤؤة فؤؤي التحليؤؤل المؤؤالي 

خاذ قؤرار مؤنح االئتمؤان، حيؤث أن الدراسؤة بينؤت أن الؤذين يعتمؤدون علؤى ْلارال ات
 %(.6)التحليل المالي هم 

 .وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بالتحليل المالي -
كمؤؤا أوصؤؤت بضؤؤرورة االعتمؤؤاد علؤؤى التحليؤؤل المؤؤالي بالدرجؤؤة اْلولؤؤى وعؤؤدم التركيؤؤ   -

 .ر منح االئتمانعلى الضمانات العينية والنقدية عند اتخاذ قرا

 ( : م5002: يحصب اإلرياني : )الدراسة الرانية 0-7-5

إسؤؤؤتراتيجية تطؤؤؤوير اْلدا  المؤؤؤالي فؤؤؤي المصؤؤؤارف التجاريؤؤؤة فؤؤؤي ظؤؤؤل ": بعنــؤؤؤـوان

 ". متغيرات السياسية النقدية

وهدفت هذه الدراسة إلى التحقؤق مؤن مؤدى تؤأثير أدوات السياسؤة النقديؤة علؤى معؤايير 

لؤؤى رفؤؤع اْلدا  المؤؤالي إنيؤؤة الوصؤؤول إلؤؤى إسؤؤتراتيجية تؤؤتدو اْلدا  المؤؤالي، ومؤؤدى إمكا

 .للبنوك

كما هدفت هذه الدراسة إلى تقييم اْلدا  المالي للقطاع البنكي فؤي ظؤل أدوات السياسؤة 

ك   : ولقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها. النقدية المطبقة حاليا

عاني من الضعف الشؤديد، سؤوا  كؤان في الجمهورية اليمنية ما زال ي البنكيأن القطاع  -

فالنسؤبة المرتفعؤة المسؤتوى اإلدارو،  ذلك على مسؤتوى العمليؤات المصؤرفية، أو علؤى

للسيولة لدى البنوك تتدو إلى إهدار فرص استغالل اْلمؤوال والحصؤول علؤى العوائؤد 

ك بشؤؤكل كبيؤؤر  التؤؤي ترفؤؤع مسؤؤتويات اْلدا ، كمؤؤا أن رأ  مؤؤال البنؤؤوك مؤؤا زال منخفضؤؤا

ال يلبؤؤؤي طموحؤؤؤات رفؤؤؤع مسؤؤؤتوى القطؤؤؤاع البنكؤؤؤي علؤؤؤى الؤؤؤرام مؤؤؤن أن البنؤؤؤك  بحيؤؤؤث

وأن سياسؤة المرك و قد قام باصدار تعليمات إلى البنوك برفع رأسؤمالها بشؤكل كبيؤر، 

أذونؤؤات الخ انؤؤة والسؤؤندات )البنؤؤك المركؤؤ و بطرحؤؤه لؤؤادوات الخاليؤؤة مؤؤن المخؤؤاطر 

خلؤق واإلبؤداع والمسؤاهمة فؤي جعلؤت البنؤوك تتصؤف بالكسؤل والبعؤد عؤن ال( الحكومية

 (.تطوير المجتمع

ولقؤد أوصؤؤت الدراسؤة باسؤؤتغالل التحركؤات فؤؤي أدوات السياسؤة النقديؤؤة لتطؤؤوير اْلدا   -

 .المالي وبادخال هذه التغيرات في عملية صيااة إستراتيجية اْلدا  المالي للبنك



  

المؤؤالي للبنؤؤك  كمؤؤا أوصؤؤت الدراسؤؤة بؤؤأن أدوات السياسؤؤة  النقديؤؤة لهؤؤا تؤؤأثير علؤؤى اْلدا  -

وذلؤك بسؤبب أن أدوات السياسؤة النقديؤة ذا التأثير مباشؤراك أو ايؤر مباشؤر، سوا  كان ه

تتصف بالربات النسبي في المدى القصؤير أو المتوسؤط ممؤا يجعؤل عمليؤة التنبؤت ممكنؤة 

 .من خالل معدالت االنحدار

  



  

 (: م5007: لميا  شهبون: )الدراسة الرالرة 0-7-3
 " .يم اْلدا  المصرفي في الج ائرمعايير تقي": بعنـــوان

هذه الدراسة إلؤى محاولؤة فهؤم وتحليؤل مختلؤف المعؤايير التؤي يؤتم علؤى أساسؤها  هدفت

وقؤؤد توصؤؤلت . تقيؤؤيم أدا  البنؤؤوك ومعرفؤؤة مؤؤدى تطبيؤؤق البنؤؤوك الج ائريؤؤة لهؤؤذه المعؤؤايير

 : النتيجة اآلتية الباحرة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ال تقوم فقط علؤى أسؤس المحاسؤبة والمعؤدالت الرياضؤية، بؤل  كيالبنأن سالمة الجهاز  -

إلؤؤى الخلفيؤؤة السياسؤؤية واالقتصؤؤادية والقانونيؤؤة ون اهؤؤة المؤؤدربين واسؤؤتخدامهم السؤؤليم 

 . للصالحيات الممنوحة لهم

 (: م5002: علي منصور بن سفاع: )الدراسة الرابعة  0-7-2
اسؤؤة تحليليؤؤة ْلدا  البنؤؤك در( CAMELS)تقيؤؤيم اْلدا  باسؤؤتخدام نمؤؤوذج ": بعنــؤؤـوان

 ".م5007 – 5003اْلهلي اليمني للسنوات 
علؤى إعطؤا  صؤورة متكاملؤة ( CAMELS)وهدفت الدراسة إلى معرفؤة قؤدرة نمؤوذج 

عن أدا  البنوك وتحديؤد جوانؤب القؤوة والضؤعف فؤي مجؤاالت اْلدا  البنكؤي، ولقؤد توصؤل 

 : الباحث إلى نتائج عديدة منها

مؤؤن المسؤؤائل المهمؤؤة فؤؤي تحديؤؤد كفؤؤا ة إدارة أو منشؤؤأة، ولقؤؤد  أن تقيؤؤيم أدا  أو منشؤؤأة -

أوصؤؤت الدراسؤؤة بضؤؤرورة التقليؤؤل مؤؤن االعتمؤؤاد علؤؤى اْلمؤؤوال الخارجيؤؤة فؤؤي تمويؤؤل 

ك ضؤؤرورة  اْلصؤؤول، ممؤؤا يسؤؤاعد فؤؤي القؤؤدرة علؤؤى مواجهؤؤة المخؤؤاطر المتعؤؤددة،  وأيضؤؤا

 . العسر المالي المحافظة على السيولة الجيدة في البنك لضمان عدم التعرل لمخاطر

 (: م5002: مصطفى أحمد حماد: )الدراسة الخامسة  0-7-2
فعاليؤة أسؤاليب قيؤا  وتقيؤيم اْلدا  فؤي  مؤنهج إسؤتراتيجي متكامؤل لتطؤوير": بعنـــوان

 ". البنوك التجارية

هذه الدراسة إلى اقتراح منهج إسؤتراتيجي متكامؤل لقيؤا  وتقيؤيم اْلدا  بفاعليؤة  تهدف

مصؤؤرية، وهؤؤل يؤؤوفر نظؤام قيؤؤا  اْلدا  المؤؤالي تقؤؤارير عؤؤن أسؤؤباب فؤي البنؤؤوك التجاريؤؤة ال

 : تحقق هذه النتائج، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها

العديد من الدراسات لمتشرات ومقاييس تقييم اْلدا  إال أن هنؤاك تناول أنه بالرام من  -

ك فؤي الدراسؤات التطبيقيؤة التؤي تناولؤت اْلبعؤاد اإلسؤتراتيجي ة المتكاملؤة قصوراك واضؤحا

ك، خاصؤؤة فؤؤي مصؤؤر،  كمؤؤا بينؤؤت الدراسؤؤة أن عؤؤدم تضؤؤمين لقيؤؤا   وتقيؤؤيم اْلدا  عمليؤؤا

يؤؤؤتدو إلؤؤؤى احتمؤؤؤال تعؤؤؤرل  متشؤؤؤرات اْلدا  المؤؤؤالي للمخؤؤؤاطر المصؤؤؤاحبة للعوائؤؤؤد

المتسسؤة للمخؤؤاطر االسؤتراتيجية علؤؤى المؤؤدى الطويؤل ويؤؤتدو إلؤؤى قصؤور فؤؤي عمليؤؤة 

 .قيا  اْلدا  المالي للبنك

الباحؤؤث علؤؤى أهميؤؤة التطبيؤؤق التؤؤدريجي للمؤؤنهج المقتؤؤرح لضؤؤمان بنؤؤا  وقؤؤد أوصؤؤى 

وضؤرورة مشؤاركة  جؤوةراإلطار المقترح على أسس مت نة واضؤحة لتحقيؤق اْلهؤداف الم

كافؤؤة المسؤؤتويات اإلداريؤؤة فؤؤي لجؤؤان التطؤؤوير، ضؤؤمانا لوحؤؤدة اْلهؤؤداف والمشؤؤاركة فؤؤي 

 .تحقيها

 (: م5002: عبدالاله دمحم الحامد : )الدراسة السادسة 0-7-6



  

 ".استخدام النسب المالية في قيا  المخاطر اإلستراتيجية": بعنـــوان

هذه الدراسة إلؤى تحليؤل اْلدا  المؤالي للبنؤوك اليمنيؤة مؤن خؤالل النسؤب الماليؤة  تهدف

الدراسؤة  توتحديد نقاط القوة ونقؤاط الضؤعف ومقارنؤة البنؤوك ببعضؤها الؤبعض، كمؤا هؤدف

التؤي تتعؤرل لهؤا البنؤوك مؤن خؤالل اسؤتخدام متشؤرات  إلى قيا  المخاطر اإلسؤتراتيجية

مالية ذات طبيعة إسؤتراتيجية، ولقؤد أظهؤرت نتؤائج الدراسؤة ضؤعف البنؤوك عينؤة الدراسؤة 

 .من السيطرة على مصروفاتها

الدراسؤة، كمؤا شملتها كما بينت الدراسة أن حجم الودائع تشهد نمواك لجميع البنوك التي  -

مت ايداك في معظم البنوك، ولقد بينؤت الدراسؤة أن معؤدالت  أن حقوق الملكية تشهد نمواك 

الدراسؤة بضؤرورة زيؤادة االهتمؤام الربحية فؤي معظمهؤا معؤدالت منخفضؤة، وأوصؤت 

رؤو  أموالهؤا كما أوصؤت البنؤوك ب يؤادة . تحليل العوامل البيئية الداخلية والخارجيةب

 .وإعادة النظر في السياسة االقراضية

 (: م5002: سين محمود الرفاعي ح: )الدراسة السابعة 0-7-7

 ".أثر عوامل البيئة الداخلية على أدا  البنوك التجارية اْلردنية": بعنـــوان

ولقد هؤدفت هؤذه الدراسؤة إلؤى التعؤرف علؤى مفهؤوم البيئؤة الداخليؤة وكيفيؤة قياسؤه مؤن 

خؤؤالل الرافعؤؤة الماليؤؤة، ومعؤؤدل توظيؤؤف الودائؤؤع، كفؤؤا ات المصؤؤروفات، كمؤؤا هؤؤدفت هؤؤذه 

اسة إلى تحليل البيئؤة الداخليؤة واْلدا  المؤالي للبنؤوك التجاريؤة اْلردنيؤة ومعرفؤة نقؤاط الدر

 : القوة ونقاط الضعف، ولقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج منها

معؤدل العائؤد علؤى علؤى  ،وجود أثر سلبي ومعنوو لنسؤبة المصؤروفات إلؤى اإليؤرادات -

ك  حقوق الملكية ، كما بينت نتائج الدراسة إلى أن معدل العائد على اْلصول كان مرتفعؤا

فؤؤي بعؤؤض البنؤؤوك، بسؤؤبب قؤؤدرتها علؤؤى اسؤؤتغالل مواردهؤؤا وتحقيؤؤق معؤؤدالت ربحيؤؤة 

عالية، كما أوصت الدراسة على ضرورة التقليل من المصؤروفات التشؤغيلية مؤن أجؤل 

 رفع معدل العائد على حقوق الملكية والعائد على اْلصول وعلى ضرورة قيؤام البنؤوك

 .بتطبيق أدوات تحليل ائتمانية مناسبة
 (: م5002: ياسر باسرده : )الدراسة الرامنة  0-7-2

اسؤؤؤؤتخدام التحليؤؤؤؤل بالنسؤؤؤؤب الماليؤؤؤؤة فؤؤؤؤي تقيؤؤؤؤيم سياسؤؤؤؤة إدارة اْلمؤؤؤؤوال ": بعنــؤؤؤؤـوان

 ". بالمصارف

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى اختالف النسب المالية المسؤتخدمة فؤي تقيؤيم سياسؤة 

البنوك التقليدية عن البنؤوك اإلسؤالمية، وتحديؤد أهؤم النسؤب الماليؤة التؤي إدارة اْلموال في 

ك الخؤتالف  يمكن استخدامها لتقييم سياسة إدارة اْلموال في البنوك ومدى اختالف ذلؤك تبعؤا

بيئة البنوك التقليدية أو اإلسالمية ولقد توصلت الدراسة إلى أن النسب تعد مؤن أهؤم أدوات 

اليمنيؤؤة كمؤؤا توصؤؤلت البنؤؤوك تخدم فؤؤي تحليؤؤل القؤؤوائم الماليؤؤة فؤؤي التحليؤؤل المؤؤالي التؤؤي تسؤؤ

 :الدراسة إلى النتائج التالية منها

أن على البنوك السعي إليجاد أشؤكال حديرؤة كؤالبنوك اإللكترونيؤة، والسؤعي المتواصؤل  -

من الباحرين والدارسين في مجال التحليل المالي من إيجاد وتطؤوير وتطبيؤق متشؤرات 

وضؤرورة إيجؤاد نسؤب معياريؤة مقارنؤة عنؤد اسؤتخدامها للتحليؤل بالنسؤب مالية مختلفؤة 

 المالية ، وأوصت الدراسة ب حـث البنوك اليمنيؤة علؤى االلتؤ ام بالحؤد اْلدنؤى لمتطلبؤات



  

لما له من دور في القبول الدولي للبنوك اليمنيؤة،  ،رأ  المال وفق مقررات لجنة بازل

كمؤؤا أوصؤؤت  لقيؤؤام باالنؤؤدماج فيمؤؤا بينهؤؤا،وذلؤؤك مؤؤن خؤؤالل رفؤؤع رؤو  أموالهؤؤا ، أو ا

 . الدراسة بالم يد من الدراسة لبيئة البنوك التقليدية
 (: م5000: شكيرو دمحم زكي ا: )الدراسة التاسعة 0-7-2

 ". تقييم المخاطر وأثرها على أدا  البنوك التجارية اْلردنية": بعنـــوان

ْلردنؤي، وأهؤم التطؤورات هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضو  على القطاع البنكؤي ا

التؤؤي مؤؤر بهؤؤا ، وكؤؤذلك البحؤؤث فؤؤي أنؤؤواع المخؤؤاطر التؤؤي تتعؤؤرل لهؤؤا البنؤؤوك التجاريؤؤة 

ك لمتطلبات لجنة بازل  . والمحددة وفقا

 : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها

عدم الت ام البنوك بمقررات لجنة بازل الرانية وباْلخص إفصاح البنوك عؤن اْلسؤاليب  -

ت حول عملية إدارة المخاطر، كمؤا توصؤلت الدراسؤة إلؤى أن مخؤاطر االئتمؤان والبيانا

 . ومخاطر الفائدة، من أكرر أنواع المخاطر التي تتثر على متشر اْلدا 

ني منهؤا قطؤاع البنؤوك تؤتثر بشؤكل سؤلبي علؤى اوأوصت الدراسة إلى أن أو أزمؤة يعؤ

 . مستوى االقتصاد بشكل كامل 

 (: م5000: الحسين ياسر : )الدراسة العاشرة  0-7-00

 ". العوامل المتثرة في كفا ة المصارف التجارية": بعنـــوان

وهدفت هذه الدراسؤة إلؤى دراسؤة المتغيؤرات المؤتثرة فؤي كفؤا ة عمؤل البنؤك التجؤارو 

 .لتقوية مرك ه المالي ، والخروج بأقل عدد ممكن من العوامل 

ي ومجؤؤاالت وشؤؤروط كمؤؤا هؤؤدفت هؤؤذه الدراسؤؤة إلؤؤى معرفؤؤة أسؤؤلوب التحليؤؤل العؤؤامل -

 .استخدامه وكيفية تطبيقه في الدراسة 

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

وجؤود ضؤعف فؤي الكفؤا ة اإلداريؤة والتسؤؤويقية والمتمرؤل فؤي عؤدم القؤدرة علؤى توزيؤؤع  -

 .الموارد المالية المتاحة وعدم القدرة على جذب الودائع

يؤؤف ذوو االختصؤاص الؤؤدقيق فؤؤي مجؤؤال وقؤد أوصؤؤت هؤؤذه الدراسؤة بالعمؤؤل علؤؤى توظ

العمل البنكي، وإقامة دورات تدريبية لموظفي البنك من أجل إكسابهم مهارات عملية، كمؤا 

أوصؤؤت الدراسؤؤة باعؤؤادة النظؤؤر فؤؤي القؤؤوانين والتشؤؤريعات المنظمؤؤة لعمؤؤل البنؤؤك التجؤؤارو 

 .وخاصة تلك التي تكر  الروتين والبيروقراطية

 (: م5000: إبراهيم فطيم أمل: )الدراسة الحادية عشر 0-7-00
 ". معدل كفاية رأ  المال وقيا  اْلدا  المالي للبنوك": بعنـــوان

هؤؤدفت هؤؤذه الدراسؤؤة إلؤؤى التعؤؤرف علؤؤى معؤؤايير لجنؤؤة بؤؤازل حؤؤول كفايؤؤة رأ  المؤؤال ، 

ك إلى أهم المقاييس المستخدمة لقيا  اْلدا  المالي للبنوك  .والتعرف أيضا

ر معايير لجنة بازل على المال ة البنكية على مسؤتوى كما هدفت الدراسة إلى مدى تأثي -

 . اْلدا  المالي للبنوك في مصر 



  

عمؤؤل علؤؤى تع يؤؤ  ( 5بؤؤازل )وقؤؤد توصؤؤلت الدراسؤؤة إلؤؤى أن معيؤؤار كفايؤؤة رأ  المؤؤال 

سؤؤاهم فؤؤي خلؤؤق قطؤؤاع ( 5بؤؤازل )نسؤؤبة المؤؤوارد الذاتيؤؤة للبنؤؤوك وأن تطبيؤؤق مقؤؤررات لجنؤؤة 

 .بنكي قوو ومستقر

البنؤؤوك المصؤؤرية ي اسؤؤة أن مؤؤا يخؤؤص معؤؤايير الشؤؤفافية واإلفصؤؤاح، فؤؤكمؤؤا بينؤؤت الدر -

الزالت تعاني بعؤض أوجؤه الضؤعف والقصؤور، خاصؤة فيمؤا يتعلؤق باإلفصؤاح للسؤوق 

 .وللجهات الرقابية ، أهمها عدم الت ام بعض البنوك بنشر مي انيتها

( 5بؤازل) كما توصل الباحث إلى أن الحد اْلدنى لكفايؤة رأ  المؤال الؤذو أقرتؤه لجنؤة

بالرام من أهميتؤه فهؤو لؤيس العنصؤر الوحيؤد لقيؤا  أوضؤاع البنؤوك التجاريؤة المصؤرية، 

لذلك يرى الباحث أن حسن أدا  البنوك التجارية يكون من خالل إدارة رأ  المؤال وإدارة 

 .اْلصول وتحقيق التوافق بين الربحية واْلمان والسيولة

بنوك على زيادة رؤو  أموالهؤا بؤأن ولقد أوصى الباحث في ضو  عدم قدرة بعض ال

مؤع يتم تشجيع عملية اإلندماج بين البنؤوك حتؤى تكؤون البنؤوك ذات أحجؤام مناسؤبة للتوافؤق 

 (.معايير لجنة بازل)متطلبات كفاية رأ  المال العالمية 

ضؤؤرورة االهتمؤؤام برفؤؤع كفؤؤا ة البنؤؤوك العامؤؤة وتؤؤدعيم القواعؤؤد بكمؤؤا أوصؤؤت الدراسؤؤة 

البنؤؤوك علؤؤى مؤؤنح االئتمؤؤان المؤؤدرو  بعؤؤد رفؤؤع كفؤؤا ة إدارة االئتمؤؤان الرأسؤؤمالية وتشؤؤجيع 

 .وتطبيق اشتراطات لجنة بازل

 : التعلي  على الدراسات السابقة(  2 – 0)

نستطيع من خالل المتابعة للدراسات السابقة والتي شملت مجموعة من الدول العربية 

 :القول

ك التجارية يعد في بدايتؤه اْلولؤى ممؤا استخدام التحليل المالي في تقييم أدا  البنوان  -

 .يتطلب زيادة االهتمام من قبل الباحرين والمختصين 
جميع هذه الدراسؤات لؤم تصؤل إلؤى معيؤار موحؤد وثابؤت يعتمؤد عليؤه فؤي عمليؤة ان  -

 .تقييم أدا  البنوك التجارية
ك وعؤدم قؤدرة البنؤوك  لفجوةا - الكبيرة بؤين اشؤتراطات مقؤررات بؤازل  المعتمؤدة دوليؤا

العربيؤؤة علؤؤى اْلخؤؤذ بهؤؤا للعديؤؤد مؤؤن اْلسؤؤباب ومنهؤؤا ضؤؤعف رأسؤؤمال هؤؤذه البنؤؤوك 

 .نتشارها مقارنة بالدول االخرىومحدودية ا
ضعف مستوى اْلدا  المالي واإلدارو للبنوك التجارية، مما يتطلب زيادة المتابعؤة  -

والقيؤؤام بالعديؤؤد مؤؤن الدراسؤؤات واْلبحؤؤاث لمعرفؤؤة مكؤؤامن الضؤؤعف والقؤؤوة وهؤؤو مؤؤا 

 . ر عليه هذه الدراسةتسي
صعوبة تطبيق بعض المتشرات المالية الحديرة ، وذلك لعدم وجود البيئؤة المناسؤبة  -

 . لتطبيقها
استجابة الدراسة الحالية لتوصيات الدراسات السابقة من حيث عنوان الدراسؤة الحاليؤة  -

 .ومنهجيتها

 



  

 :الحدود الزمانية والمكانية للدراسة(  2– 0)

 حؤؤؤؤؤؤدود مكانيؤؤؤؤؤؤة وحؤؤؤؤؤؤدود زمانيؤؤؤؤؤؤة وتتمرؤؤؤؤؤؤل ة علؤؤؤؤؤؤى تحتؤؤؤؤؤؤوو هؤؤؤؤؤؤذه اْلطروحؤؤؤؤؤؤ

للدراسة الحالية بالبنوك التجارية في الجمهوريؤة اليمنيؤة وتحديؤدافي مدينؤة  الحدود المكانية

 : عدن والمتمرلة بستة بنوك عاملة هي

 البنك اْلهلي اليمني . 
  البنك التجارو اليمني . 
  بنك اليمن الدولي . 
 بنك اإلنشا  والتعمير اليمني . 
 اليمني .بنك التسليف التعاوني وال راعي. 
 بنك اليمن والكويت . 

 ( .5002 – 5002)فتتمرل بالفترة ال منية ما بين  أما الحدود ال مانية

   -عينة الدراسة -نبذة عن البنوك التجارية

ويعؤؤد واحؤؤد مؤؤن اكبؤؤر   1969تاسؤؤس فؤؤي مدينؤؤة عؤؤدن عؤؤام البنددا االهلددي  اليمنددي -1-

هما بؤؤارزا فؤؤي التنميؤؤة االقتصؤؤادية واالجتماعيؤؤة    والبنؤؤك  مملؤؤوك  البنؤؤوك التجاريؤؤة ومسؤؤا

  .للدولة تحت اشراف وزير المالية
 البنا التجاري اليمني –2–

وهو احد المنشات المالية فؤي الؤيمن وسؤاهم فؤي تأسؤيس البنؤك 20/2/1993تأسس بتاريخ 

ليمنيؤؤة بنسؤؤبة وشؤؤركة الؤؤنفط ا/90% مجموعؤؤة مؤؤن رجؤؤال المؤؤال واإلعمؤؤال اليمنيؤؤين بنسؤؤبة

00% 
 بنا اليمن الدولي   -3-

ولقؤؤد تبنؤؤى البنؤؤك نهؤؤج التحؤؤديث فؤؤي الصؤؤناعة   1979تأسؤؤس فؤؤي عؤؤام بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي  

البنكية الحديرة  ويعتبر البنك  اول  البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية الؤذو ادخؤل نظؤام 

 .   A T Mالصراف االلي 

 بنا االنشاء والتعمير 4- -

حيؤؤث كؤؤان    %49والقطؤؤاع الخؤؤاص    %51بمسؤؤاهمة حكوميؤؤة بنسؤؤبة   1962امتاسسؤؤع

البنؤؤك التجؤؤارو الوحيؤؤد  المتواجؤؤد فؤؤي شؤؤمال الؤؤيمن وقؤؤد كؤؤان يقؤؤوم بمهؤؤام ووظؤؤائف  البنؤؤك 

 المركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ و الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى جانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب 

 1970خدماته  البنكية حتى عام
 بنا التسليف التعاوني  الزراعي5--

وبنؤك التعؤاون  1975نؤك التسؤليف ال راعؤي مؤن عمليؤة دمؤج ب 1982تم تاسيسؤه فؤي علؤم 

وكان يتحمل مستولية تمويل  القطاع ال راعؤي والسؤمكي الؤى عؤام 1979االهلي للتطوير 

 حويله  الى بنك شاملتحيث تم   2004
 بنا اليمن والكويت للتجارة واالستثمار  - 6-

وقؤد   3/1978/ 8بتؤاريخ    58تأسؤيس  بقؤرار القيؤادة  رقؤم%100هو بنك خاص بنسؤبة  

الموقؤؤع اْلكترونيللبنؤؤوك : المرجؤؤع )  1979بؤؤدا البنؤؤك م اولؤؤة عملؤؤه بصؤؤورة رسؤؤميه عؤؤام 

 (التجارية  اليمنية 



  

  :  هيكل الدراسة (  00– 0)ا

 :  وفصل تمهيدو وخاتمةفصول ي ثالثةتحتوو هذه اْلطروحة عل

 .يتحدث عن اإلطار العام للدراسةالفصل التمهيدو 

علؤى ثالثؤة ويحتؤوو " تحليل المالي وعالقته بؤالقوائم الماليؤةال"بعنوان :والفصل اْلول

أسؤاليب مباحث ، المبحث اْلول يتناول ماهية التحليل المالي، والمبحث الراني يتحدث عؤن 

 . النسب الماليةالتحليل المالي ، والمبحث الرالث يستعرل 

اْلول : باحؤؤث ينقسؤؤم إلؤؤى ثالثؤؤة مو" تقيؤؤيم اْلدا  المؤؤالي"بعنؤؤوان :أمؤؤا الفصؤؤل الرؤؤاني

يتحؤؤدث عؤؤن اْلدا ، والمبحؤؤث الرؤؤاني يتحؤؤدث عؤؤن عمليؤؤة تقيؤؤيم اْلدا ، والمبحؤؤث الرالؤؤث 

 .يتحدث عن تقييم اْلدا  المالي 

 نتؤؤائج التحليؤؤل المؤؤالي والتحليؤؤل اإلحصؤؤائيفهؤؤو مكؤؤر  الحتسؤؤاب :أمؤؤا الفصؤؤل الرالؤؤث

ك، وينقسؤؤم ك وإيجابؤؤا إلؤؤى ثالثؤؤة مباحؤؤث ،  للبنؤؤوك عينؤؤة الدراسؤؤة، وتقيؤؤيم مسؤؤتوى أدائهؤؤا سؤؤلبا

التحليؤؤل الرأسؤؤي واْلفقؤؤي لقائمؤؤة المركؤؤ  المؤؤالي للبنؤؤوك عينؤؤة الدراسؤؤة، : المبحؤؤث اْلول

تقيؤيم نقؤاط : تحليل النسب المالية للبنوك عينؤة الدراسؤة، والمبحؤث الرالؤث: والمبحث الراني

 . .القوة ونقاط الضعف لتحسين اْلدا  المالي للبنوك التجارية

 . االستنتاجات التي توصل إليها الباحث والتوصيات المقترحة شتمل علىتو خاتمة

 .وأخيراك قائمة المراجع والمصادر والمالحق المستخدمة في هذه اْلطروحة

  



  

 
 
 
 
 

 

 الفصل الأول
 التحليل المالي وعالقته بالقوائم المالية

 

 

 .ماهية التحليل المالي: المبحث اْلول -

 .التحليل المالي  أساليب: المبحث الراني -

 .النسب المالية : المبحث الرالث -

 

 

  



  

 المبحث الأول 

 ماهية التحليل المالي
 

 

 توطية ( 0 – 5)

 

 

(5 – 5 ) 

 التحليل المالي  مفهوم

 نشأة التحليل المالي ( 3 – 5)

 أهمية التحليل المالي ( 2 – 5)

 أهداف التحليل المالي ( 2 – 5)

 شروط وخصائص التحليل المالي ( 6 – 5)

 الجهات المستفيدة من التحليل المالي ( 7 – 5)

 خطوات التحليل المالي ( 2 – 5)

 مصادر البيانات الالزمة للتحليل المالي ( 2 – 5)

 المنهجية العلمية للتحليل المالي ( 00 – 5)

 معايير التحليل المالي ( 00 – 5)

 استخدامات التحليل المالي ( 05 – 5)

 ب عليها التحليل الماليييُجاْلسئلة التي  ( 03 – 5)

 نقاط الضعف في التحليل المالي ( 02 – 5)
  



  

 المبحث الأول 

 ماهية التحليل المالي
 

 : المقدمة( 0 – 5)

يعتبؤؤؤر التحليؤؤؤل المؤؤؤالي مؤؤؤن الموضؤؤؤوعات الهامؤؤؤة التؤؤؤي حظيؤؤؤت باهتمؤؤؤام البؤؤؤاحرين 

الماضؤؤؤية للوضؤؤؤعية الماليؤؤؤة  ةالتشخيصؤؤؤي فؤؤؤي مختلؤؤؤف المراحؤؤؤل فهؤؤؤو اْلداةوالدارسؤؤؤين 

 . والحاضرة للمنشأة وذلك من خالل القوائم المالية

وذلؤك (. 00، ص5002منيعم جعفر، )علم له قواعد ومعايير وأسس : والتحليل المالي

من خالل الدراسؤة التفصؤيلية للبيانؤات الماليؤة لتفسؤير اْلسؤباب التؤي أدت إلؤى ظهؤور هؤذه 

المالية واإلنتاجية والتسويقية للمنشأة البيانات واكتشاف نقاط القوة والضعف في السياسات 

 ( . 52م ، ص5000دمحم علي ، )

يتضمن عمليؤة تفسؤير القؤوائم الماليؤة المنشؤورة وفهمهؤا، التحليل الماليوبعبارة أخرى 

والتي يجرو إعدادها وعرضؤها وفؤق قواعؤد وأسؤس محؤددة تتضؤمنها النظريؤة المحاسؤبية 

 (. 60م، ص0223الحسني صادق ، )

ة التساؤالت حول مؤدلول هؤذه البيانؤات لمحاولؤة تفسؤير اْلسؤباب التؤي أدت اثاربوذلك 

إلى ظهور هذه البيانات باْلرقام التي عليها مما يساعد على اكتشاف نقاط القؤوة والضؤعف 

 (303م ، ص5000الراوو خالد، .)في السياسات المالية والخدمية اإلنتاجية

ود الماضؤية خاصؤة فؤي ظؤل اقتصؤاديات ولقد ت ايدت أهمية التحليل المالي خالل العقؤ

وقؤد السوق وأسواق رأ  المال وظهور الشركات متعددة الجنسيات والشركات المسؤاهمة 

تعاظم ذلك االهتمام في العقدين اْلخيرين بعد ما شهدت تلك العقود العديؤد مؤن االنهيؤارات 

م ، 5006واخرون، خنفؤؤر موئؤؤد)واْلزمؤؤات الماليؤؤة العالميؤؤة فؤؤي بعؤؤض الشؤؤركات الكبؤؤرى

والتحليؤؤل المؤؤالي  .التطؤؤور الحاصؤؤل فؤؤي تكنولوجيؤؤا االتصؤؤاالت الرقميؤؤةكؤؤذلك و، (00ص

يعتبؤؤؤر مؤؤؤن اْلدوات المبتكؤؤؤرة فؤؤؤي مجؤؤؤال الرياضؤؤؤة الماليؤؤؤة والتؤؤؤي تنيؤؤؤر الطريؤؤؤق أمؤؤؤام 

المستخدمين والمهتمين بالقوائم المالية ، سوا  كانوا دائنين أو مسترمرين أو من قبؤل البنؤك 

بتحديؤؤد مؤؤا إذا كؤؤان المتمرؤؤل الوسؤؤيلة التؤؤي تضؤؤمن التأكؤؤد مؤؤن أن الهؤؤدف كونهؤؤا لالمركؤؤ و، 

عمال بشؤكل خؤاص مؤن القؤوة والقؤدرة الوضع المالي بشكل عام والوضع النقدو لمنشأة اْل

فؤي مواصؤؤلة  بحيؤث يمكنهؤا مؤن االطمئنؤان علؤى وضؤعها فؤي بيئتهؤا ويضؤمن اسؤتمراريتها

 (. 02م، ص5000ال بيدو حم ة، . )عملياتها التشغيلية
ك بحد ذاته وإنما وسيلة للوقوف على حقيقة القوائم الماليؤة  وال يعتبر التحليل المالي هدفا

أرقام اْلدا  المالي للمنشأة وذلؤك بهؤدف معرفؤة نقؤاط القؤوة والضؤعف فؤي وفحص وتدقيق 

أدائها، ومن ثم وضع الحلول لنقاط الضعف لمعالجتها وتع ي  نقاط القؤوة فيهؤا والمحافظؤة 

ك كبيؤراك وتولي البنوك التجاريؤة . عليها للتحليؤل المؤالي لمؤا لؤه مؤن أهميؤة فؤي عمليؤة اهتمامؤا

تقييم اْلدا  في الماضي والحاضر وتوقع ما سيكون عليه في المستقبل ، ذلك كؤون البنؤوك 

تعمل في بيئة شديدة المنافسة على المستوى المحلي والعالمي ، مما يتطلب منها م يداك مؤن 

ق لمواجهؤؤة هؤؤذه التحؤؤديات والصؤؤعوبات التؤؤي تعترضؤؤها والعمؤؤل بكؤؤل التخطؤؤيط والتؤؤدقي



  

اإلمكانيات والسبل على مواجهتها قبل حؤدوثها، فنجؤاح إدارة أو بنؤك يعتمؤد بدرجؤة كبيؤرة 

على قدرتها باإللمام بؤالظروف المحيطؤة بالبنؤك علؤى المسؤتوى الؤداخلي والخؤارجي ، وال 

 .ات التي تتضمنها القوائم الماليةيمكن ذلك إال من خالل الفهم الكامل للمعلوم

وهنؤؤاك مدرسؤؤتان فؤؤي التحليؤؤل المؤؤالي؛ اْلولؤؤى وهؤؤي المدرسؤؤة التقليديؤؤة وتؤؤرى هؤؤذه 

تقيؤيم أدا  البنؤك ومعرفؤة نقؤاط القؤوة والضؤعف ، : المدرسة أن التحليل المالي عبؤارة عؤن 

ر فؤي تحليؤل نحصؤتال فتؤرى أن عمليؤة التحليؤل المؤالي : ية وهي المدرسة الحديرةبينما الران

وتتبؤع الرؤيؤة لتشؤمل تشؤمل وإنمؤا الداخلية فحسب المتسسات وتقييم اْلدا  المالي ْلنشطة 

والتؤي تتمرؤل فؤي العوامؤل السياسؤية واالقتصؤادية  .متسسؤات والشؤركاتالبيئة الخارجيؤة لل

العامؤؤة وتقؤؤع خؤؤارج سؤؤيطرة اإلدارة وتتؤؤأثر بهؤؤا المتسسؤؤة بصؤؤورة أو  والقانونيؤؤة والرقافيؤؤة

 .(03، ص5005، شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنوف شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤعيب)بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأخرى
ويؤؤرى الباحؤؤث علؤؤى ضؤؤو  مؤؤا تقؤؤدم بانالتحليؤؤل المؤؤالي أو كؤؤان صؤؤورته يقؤؤوم علؤؤى مؤؤنهج 

 .المقارنة

 :التحليل المالي مفهوم (  5 – 5) 

مجموعؤؤة العمليؤؤات التؤؤي تعتنؤؤي بدراسؤؤة وفهؤؤم البيانؤؤات ": يعؤؤرف التحليؤؤل المؤؤالي بأنؤؤه

اليؤة للمنشؤأة ، وتحليلهؤا وتفسؤيرها، حتؤى يمكؤن والمعلومات المالية المتاحؤة فؤي القؤوائم الم

 ، وتكؤؤوين معلومؤؤات تسؤؤاعد فؤؤي اتخؤؤاذفؤؤادة منهؤؤا فؤؤي الحكؤؤم علؤؤى مركؤؤ  المنشؤؤأة المؤؤالياإل

الؤدليمي ، ". )القرارات من خؤالل تقيؤيم أدا  المنشؤأة وكشؤف انحرافاتهؤا والتنبؤت بالمسؤتقبل

 (. 006م، ، ص5002حيدر ، 

ك  والغؤرل عملية تقدير شخصي للقؤائم بالتحليؤل ": بأنه كما يعرف التحليل المالي أيضا

هؤؤو تقيؤؤيم الوضؤؤع الماضؤؤي والحاضؤؤر لشؤؤركة معينؤؤة ، ونتؤؤائج عملياتهؤؤا ،  مؤؤن التحليؤؤل 

التوصؤؤل إلؤؤى أفضؤؤل تقؤؤديرات وتنبؤؤتات ممكنؤؤة عؤؤن أدا  الهؤؤدف اْلساسؤؤي للتحليؤؤل هؤؤو و

 . (55م، ص5000، الراوو خالد واخرون". )الشركة وأحوالها في المستقبل

منهج متكامل في الفكر اإلدارو المالي ، له مهمة فؤي ": كما عرف التحليل المالي بأنه

ال بيؤؤدو، مرجؤؤع سؤؤابق ، ". )عمليؤؤة تقيؤؤيم اْلدا  ويتصؤؤف بالشؤؤمولية فؤؤي عمليؤؤة التقيؤؤيم

 (.55ص

ك بأنؤؤؤه  واشؤؤؤتقاق  ه استكشؤؤؤافعمليؤؤؤة يؤؤؤتم مؤؤؤن خاللؤؤؤ": ويعؤؤؤرف التحليؤؤؤل المؤؤؤالي أيضؤؤؤا

 مجموعة من المتل

كميؤؤة والنوعيؤؤة حؤؤول نشؤؤاط المشؤؤروع االقتصؤؤادو، تسؤؤاهم فؤؤي تحديؤؤد أهميؤؤة رات ال

وخؤواص اْلنشؤطة التشؤؤغيلية والماليؤة للمشؤروع وذلؤؤك مؤن خؤالل معلومؤؤات تسؤتخرج مؤؤن 

القوائم المالية ومصادر أخرى ، وذلك لكي يتم استخدام هذه المتشرات بعؤد ذلؤك فؤي تقيؤيم 

 (. 3م، ص5000، مطر دمحم.)"اتأدا  المنشأة بقصد اتخاذ القرار

ك بأنه الدراسة التفصيلية للبيانؤات الؤواردة فؤي ": ومن بين تعريفات التحليل المالي أيضا

الكشوفات المالية ودراسة نتائج اْلعمؤال واْلدا  المؤالي لتفسؤيره وتحديؤد مكؤامن الضؤعف 

وسياسة  المتبعة في المصرف مرل سياسة إدارة النقدية والسيولةوالقوة في السياسة المالية 

 ( . 27م، ص 5003أسعد، العلي . )"االئتمان وسياسة االسترمار وايرها



  

أداة لتشؤؤخيص الوضؤؤعية الماليؤؤة ": التحليؤؤل المؤؤالي بؤؤـأنه و يحؤؤدد البؤؤاحرون والكتؤؤاب 

الماضية والحاضرة للمتسسة واتخؤاذ القؤرارات المسؤتقبلية مؤن خؤالل القؤوائم الماليؤة التؤي 

ك كبيراك من البيان ، لؤذلك الخاصة بالفترات المالية السؤابقة والحاليؤةات المحاسبية تتضمن كما

ال يكفؤؤؤي إعؤؤؤداد القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة والكشؤؤؤوفات المحاسؤؤؤبية، وإنمؤؤؤا يجؤؤؤب تحليلهؤؤؤا باسؤؤؤتخدام 

اْلساليب واْلدوات المناسبة، لتحويل تلك البيانات إلى معلومات مفيؤدة عؤن أدا  المتسسؤة 

بلها ، ثؤؤم تفسؤؤير نتؤؤائج التحليؤؤل لخدمؤؤة كافؤؤة فؤؤي الماضؤؤي، إضؤؤافة إلؤؤى أن التنبؤؤت بمسؤؤتق

 (. 2شنوف، مرجع سابق، ص". )اْلطراف المستخدمة للبيانات المحاسبية

دراسؤة انتقاديؤة للقؤوائم الماليؤة للمنشؤدت بعؤد إعؤادة ": كما عرف التحليؤل المؤالي بأنؤه 

لضؤرورية تبويبها التبويؤب المالئؤم ْلاؤرال التحليؤل ، مؤع االسؤتعانة بالبيانؤات اْلخؤرى ا

التي ال تشملها تلؤك القؤوائم، وذلؤك باسؤتخدام اْلسؤاليب المتنوعؤة للتحليؤل بغؤرل توضؤيح 

أسباب ما حدث من نتائج وتقييم تلك النتائج وبيان االرتباط بؤين عناصؤرها المختلفؤة وتتبؤع 

تطورهؤؤا علؤؤى مؤؤدار الفتؤؤرات الماليؤؤة المتتاليؤؤة وإجؤؤرا  المقارنؤؤة علؤؤى أسؤؤا  سؤؤليم بؤؤين 

 ( . 002م ، ص5000العداسي أحمد ، ".)المتماثلةالمشروعات 

اْلسؤؤاليب ":بؤؤأن التحليؤؤل المؤؤالي عبؤؤارة عؤؤن( 00شؤؤنوف ، مرجؤؤع سؤؤابق ، ص)ويؤؤرى 

والطرائؤؤق اإلحصؤؤائية والرياضؤؤية التؤؤي يقؤؤوم بهؤؤا المحلؤؤل المؤؤالي علؤؤى البيانؤؤات الماليؤؤة 

قؤؤع مؤؤا والكشؤؤوف المحاسؤؤبية مؤؤن أجؤؤل تقيؤؤيم أدا  المتسسؤؤات فؤؤي الماضؤؤي والحاضؤؤر وتو

 ستكون عليه الوضعية المالية في المستقبل المنظور، 
وتفكيكؤه إلؤى العناصؤر التؤي يتكؤون أفي اللغة إلى تج ئؤة الشؤي  ( تحليل)وتشير كلمة 

منها ، والتحليل المالي ال يخرج عن هذا اإلطار من حيؤث كونؤه تفكيؤك للبيانؤات ، وجعلهؤا 

ك وفائدة من أجل اتخاذ القرار الباحؤث  يؤرىو77م، ص5002، ردةياسرباس. )أكرر وضوحا

إلى أن كل التعريفات السابقة للتحليل المؤالي ال تخؤرج عؤن كونهؤا تحؤويالك للكؤم الهائؤل مؤن 

البيانؤؤات والمعلومؤؤات الؤؤواردة فؤؤي القؤؤوائم الماليؤؤة إلؤؤى كؤؤم أقؤؤل مؤؤن المعلومؤؤات لتسؤؤاعد فؤؤي 

، من خؤالل تقيؤيم االدا  اط القوة والضعف للمنشأة الماليةعملية اتخاذ القرارات ومعرفة نق

 .الحالي للمنشأة وصوالك إلى التنبت بمسار أدائها المستقبلي

 : نشأة التحليل المالي(  3 – 5)

االجتماعية بمراحؤل متعؤددة، مؤن حيؤث مجاالت المعرفة مر التحليل المالي كغيره من 

 ،حسؤنيال)والمدى والطوائف المعنية والغؤرل منؤه والشؤروط الواجؤب توافرهؤا،  المفهوم

 (. 65صمرجع سابق، 

نهايؤة القؤرن فؤي التحليل المالي بدأ االهتمام بهو وليد الظروف التي استدعته ، حيث و

هؤؤو الحصؤؤول علؤؤى اْلمؤؤوال وخاصؤؤة اهتمؤؤام المشؤؤروعات حيؤؤث كؤؤان جؤؤل التاسؤؤع عشؤؤر، 

القؤؤرول طويلؤؤة اْلجؤؤل، ومؤؤع ازديؤؤاد وانتشؤؤار الشؤؤركة المسؤؤاهمة حيؤؤث ترتؤؤب علؤؤى ذلؤؤك 

اإلدارة وحقوق الملكية كان من الضرورو على المنشأة الماليؤة تبيؤان مؤدى الفصل ما بين 

ومع مطلؤؤع الرالثينيؤؤات مؤؤن علؤؤى الوفؤؤا  بؤؤديونها اسؤؤتناداك إلؤؤى كشؤؤوفاتها المحاسؤؤبية،قؤؤدرتها 

القرن الماضي وفي فترة الكساد الكبير الذو ساد الواليؤات المتحؤدة اْلمريكيؤة والؤذو أدت 

اؤش وخؤداع مارسؤتها بعؤض إدارات الشؤؤركات ذات  ظروفؤه الكشؤف عؤن بعؤض عمليؤؤات

الملكية العامة، اْلمر الذو أضر بالمساهمين والمقرضين على حٍد سؤوا ، وحؤدا بالمشؤرع 



  

إلى التدخل، وفرل نشر المعلومات الماليؤة عؤن مرؤل هؤذه الشؤركات، وقؤد أدى نشؤر هؤذه 

وهؤي وظيفؤة التحليؤل  المعلومات إلى ظهور وظيفة جديدة لؤإلدارة الماليؤة فؤي تلؤك الفتؤرة،

 (.52ص: 5002صباح بهية، . )المالي
يتسؤنى  ر المالية للشركات بشؤكل علمؤي ، حتؤىدراسة محتويات التقاريالذو يقوم ب (. 

علؤي والتنبؤت لتعرف علؤى أدائهؤا الفابالنشاطات االقتصادية لهذه الشركات المهتمة للجهات 

تحليؤل القؤوائم الماليؤة، حيؤث  كمؤا  ه مؤن خؤالل، وهو مؤا يمكؤن تحقيقؤبمستقبلها االقتصادو

ازدادت أهميؤؤة التحليؤؤل المؤؤالي بعؤؤد الحؤؤرب العالميؤؤة الرانيؤؤة خاصؤؤة بعؤؤد انتشؤؤار ظؤؤاهرة 

التضخم وأثرها علؤى بنؤود القؤوائم الماليؤة فظهؤرت الحاجؤة إلؤى اسؤتخدام اْلسؤاليب الكميؤة 

ل ليصؤؤبح أداة الحديرؤة والحاسؤؤوب فؤؤي التحليؤؤل المؤالي للرفؤؤع مؤؤن سؤؤوية وكفؤا ة هؤؤذا التحليؤؤ

ومؤؤع (70خنفؤؤر واخؤؤرون، مرجؤؤع سؤؤابق، )أساسؤؤية تسؤؤهم فؤؤي اتخؤؤاذ القؤؤرارات وترشؤؤيدها 
حدوث أزمة قرول الرهن العقارو التي تعرل لها القطاع المالي بالواليات المتحدة في 

م، والتؤؤي أدت إلؤؤى اضؤؤطرابات أسؤؤواق االئتمؤؤان العالميؤؤة، 5002الربؤؤع اْلول مؤؤن سؤؤنة 

، كؤان (3، ص 5000دمحم نبيؤل ، . )رفي وانهيؤار أسؤعار العقؤاراتوتراجع االئتمؤان المصؤ
تأثير بالغ اْلهمية على البنوك حيث وضعت هذه البنوك أمؤام حتميؤة التفاعؤل مؤع لكل ذلك 

البيئة المحيطة ومسايرة ركب التطور في تكنولوجيا المعلومات أو مغادرة السوق ويمكننؤا 

 (52ال بيدو، مرجع سابق ، ص: )التالي أن نلخص أسباب نشأة التحليل المالي إلى 
 : الثورة الصناعية (أ 

حيؤؤث أظهؤؤرت الرؤؤورة الصؤؤناعية فؤؤي أوروبؤؤا الحاجؤؤة إلؤؤى رأ  مؤؤال ضؤؤخم إلنشؤؤا  

ك ورا  اْلربؤؤاح ووفؤؤؤورات اإلنتؤؤؤاج  المصؤؤانع وتجهي هؤؤؤا وتمويؤؤل العمليؤؤؤة اإلنتاجيؤؤة سؤؤؤعيا

 .الكبير

رة إلى شؤركة مسؤاهمة وبذلك تطور حجم المشروع االقتصادو من منشأة فردية صغي

وقؤد اضؤطر هؤتال   ،كبيرة تجمع مدخرات االف المساهمين السترمارها على نطاق واسؤع

المساهمين نظراك لنقص خبرتهم إلى تفويض سلطة إدارة المنشأة إلؤى مجلؤس إدارة مسؤتقل 

وأصبحت القوائم المالية وسيلتهم اْلساسية في متابعة أحؤوال المنشؤأة ومؤدى نجؤاح اإلدارة 

 أدا  مهمتها وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تحليل هذه في 

القوائم وتفسير النتائج، لتحديؤد مجؤاالت قؤوة المنشؤأة أو نقؤاط ضؤعفها أو قؤوة مرك هؤا 

 . المالي ونتيجة أعمالها

 :في طريقة عرل البيانات بالقوائم المالية التدخل الحكومي (ب 

برقؤة المسؤاهمين ، لؤذلك ولما كان نجاح واستمرار وجود الشركات المسؤاهمة مرهؤون 

فقد تؤدخلت الحكومؤة مؤن خؤالل إصؤدار التشؤريعات الخاصؤة بضؤرورة مراجعؤة حسؤابات 

هؤؤذه الشؤؤركات بواسؤؤطة مراقؤؤب خؤؤارجي، لكؤؤي تضؤؤمن حمايؤؤة جمؤؤوع المسؤؤترمرين، كمؤؤا 

ك  تحديد كيفية عرل البيانات بؤالقوائم الماليؤة ومؤدى التفصؤيل بنصت هذه التشريعات أيضا

ان إعطؤؤا  صؤؤورة للمسؤؤاهمين عؤؤن المركؤؤ  المؤؤالي للشؤؤركة ونتؤؤائج المطلؤؤوب فيهؤؤا لضؤؤم

 .  أعمالها

 : تطور اْلسواق المالية  (ج 

وحاجة المسترمرين الحاليين والمتوقعين إلى معلومات دقيقة عن نشؤاط المنشؤدت التؤي 

يتم تداول سنداتها وأسهمها في السوق، بحيؤث تسؤاعدهم تلؤك المعلومؤات فؤي تقيؤيم العوائؤد 



  

لمحتملؤؤة التؤي يمكؤؤن أن تؤؤواجههم نتيجؤة اسؤؤترماراتهم فؤؤي تلؤك المنشؤؤدت ولؤؤذلك والمخؤاطر ا

اتخؤؤاذ قؤؤرارهم االسؤؤترمارو  بؤؤرزت الحاجؤؤة إلؤؤى التحليؤؤل المؤؤالي لمسؤؤاعدة المسؤؤترمرين فؤؤي

 ( 00، ، صمنيعم، مرجع سابق)
 : تطور االئتمان  (د 

ى تقيؤيم وخاصة انتشار أسلوب التمويل قصير اْلجل، مما دفؤع البنؤوك إلؤى الحاجؤة إلؤ

سالمة المركؤ  المؤالي للمنشؤأة المقترضؤة، واالعتمؤاد علؤى التحليؤل المؤالي لتحديؤد القابليؤة 

االيفائية لها بما يسؤاعد البنؤوك علؤى قؤرار تمويؤل المنشؤأة وشؤروطه، أو اتخؤاذ قؤرار بعؤدم 

 (.05مرجع سابق، صال)منح المنشأة القرول والتسهيالت االئتمانية 
 

 : ل الماليأهمية التحلي(  2 – 5) 

تبرز أهمية التحليل المالي من كونؤه العلؤم الؤذو يهؤتم بدراسؤة القؤوائم الماليؤة وتحليلهؤا 

وتفسؤؤيرها وتحديؤؤد العالقؤؤة بؤؤين عناصؤؤرها ، والتغيؤؤر الؤؤذو يطؤؤرأ علؤؤى هؤؤذه العناصؤؤر، 

باسؤرده ، مرجؤع سؤابق ) وتوضيح حجم التغير وأثره على الهيكل المالي للبنك بشكل عؤام 

 (.72، ص

شؤؤك أن أهميؤؤة التحليؤؤل المؤؤالي تنبؤؤع مؤؤن أهميؤؤة الدراسؤؤات االقتصؤؤادية واإلداريؤؤة ال و

والمحاسؤؤبية فؤؤي السؤؤنوات اْلخيؤؤرة، حيؤؤث أن توسؤؤع المنظمؤؤات وتباعؤؤد مراكؤؤ  فؤؤروع هؤؤذه 

المنشأة الجغرافية باإلضافة إلى توسع وتعقد العمليات االقتصادية في العالم، وظهور حيؤل 

واالختال ، أدى إلى ضرورة وجود إدارة رقابية فعالؤة  وأدوات جديدة من الغش والخداع

 (07م، ص5002عبدهللا علي ، .)هي التحليل المالي

ك مؤؤن  ك خاصؤؤا وعلؤؤى ذلؤؤك فؤؤان عمليؤؤة قؤؤرا ة وفهؤؤم وتفسؤؤير القؤؤوائم الماليؤؤة تتطلؤؤب نوعؤؤا

اإلدراك والوعي المحاسبي حول المبؤاد  والفؤرول والقواعؤد المحاسؤبية المسؤتخدمة فؤي 

 (. 27شنوف، مرجع سابق، ص)لقوائم إعداد تلك ا

المعلومؤات والمتشؤرات الماليؤة التؤي :ترجؤع إلؤىلتحليؤل المؤالي الكبؤرى لهميؤة فان اْل

أبو سمهد أنؤه ). تت ايد يوما بعد يوم لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات المالية واالقتصادية

 :تبرز تلك اْلهمية في اآلتي و، (32م ،ص5006ين ، نيف

 .منشأة اْلعمال بشكل عام نشاط تقييم العمل على   (0
يسؤؤاعد التحليؤؤل المؤؤالي إدارة منشؤؤدت اْلعمؤؤال فؤؤي رسؤؤم أهؤؤدافها وبالتؤؤالي إعؤؤداد   (5

 .الخطط السنوية الالزمة لم اولة نشاطها االقتصادو
يساعد التحليل المالي إدارة منشدت اْلعمال في عملية الرقابة واتخؤاذ القؤرارات   (3

 . ات حال حدوثها الالزمة لتصحيح االنحراف
يساعد التحليل المالي على إعطا  صورة دقيقة عن عالقة منشؤدت اْلعمؤال مؤع   (2

 . بعضها البعض وعالقاتها مع المتسسات والوحدات الحكومية 
سوا  كان ذلؤك  الجديدة يساعد التحليل المالي على اكتشاف الفرص االسترمارية  (2

 . قومي على مستوى منشدت اْلعمال أو على المستوى ال
تتعؤؤرل كريؤؤر مؤؤن منشؤؤدت اْلعمؤؤال للفشؤؤل أو إلؤؤى مشؤؤاكل تقنيؤؤة، اقتصؤؤادية،   (6

وماليؤؤؤة نتيجؤؤؤة سؤؤؤو  اإلدارة الماليؤؤؤة ويؤؤؤأتي دور التحليؤؤؤل المؤؤؤالي لدراسؤؤؤة هؤؤؤذه 



  

 . المشاكل وتقديم النصح واالستشارة لمعالجتها
ط يوفر التحليل المالي متشرات كمية، ونوعية تساعد المخطط  المؤالي والمخطؤ  (7

االقتصؤادو فؤي رسؤم اْلهؤداف الماليؤة واالقتصؤادية واالجتماعيؤة علؤى مسؤتوى 

وعلى المستوى القومي وبالتالي إعؤداد الموازنؤات التخطيطيؤة  ،منشدت اْلعمال

 . والخطط السنوية الالزمة 
 

  



  

 : أهداف التحليل المالي (  2 – 5)

لؤواردة فؤي القؤوائم الماليؤة يتمرل الهدف الرئيسي للتحليؤل المؤالي فؤي تحويؤل البيانؤات ا

 (.72باسردة ، مرجع سابق، ص) .معلومات مفيدة في اتخاذ القراراتإلى 
ناصؤر : )منهااْلخرى يسعى التحليل المالي إلى تحقيقها مجموعة من اْلهداف وهناك 

 ( 03م، ص5002سالم ، 
 .التعرف على حقيقة الوضع المالي للمنشأة   (0
 .ال، وقدرتها على خدمة ديونها تحديد قدرة المنشأة على اإلقر  (5
 .تقييم السياسات المالية والتشغيلية المتبعة  (3
 .الحكم على مدى كفا ة اإلدارة   (2
 .التي يتخذها أدا  المنشأةالتعرف على االتجاهات المستقبلية   (2
 .معرفة وضع المنشأة ضمن القطاع الذو تعمل فيه   (6
 .قرارات االستفادة من المعلومات المتاحة التخاذ ال  (7

الكشف عن جوانب الضؤعف ، والقصؤور المؤالي للمنشؤأة وتشخيصؤها تمهيؤداك   (2

 .إلعادة هيكلتها 
 

 :  روط التحليل المالي (  6 – 5) 

ك للشروط العلمية يجب أن تتؤوفر فيؤه مجموعؤة مؤن  ولكي يكون التحليل المالي مستوفيا

 ( :20باسرده، مرجع سابق، ص)الشروط 
للتغير بين مدة وأخرى، بحيث يتال م مؤع متطلبؤات التغيؤر  المرونة، أو قابليته  (0

 .الحاصلة خالل المدة 
أن يكون شامالك لجميع نشاطات البنؤك، بحيؤث يظهؤر المتشؤرات المختلفؤة عؤن   (5

نشاطات البنك، وال ضير أن يكون التحليل ج ئي إذا اقتضت الضرورة اتخؤاذ 

 .قرار معين في نشاط معين 
ك في التكاليف ، والوقت ، والجهد أن يكون التحليل اقتص  (3  .اديا
أن يركؤؤ  التحليؤؤل المؤؤالي علؤؤى هؤؤدف التنبؤؤت للمسؤؤتقبل، ولؤؤيس الوقؤؤوف عنؤؤد   (2

 .الدراسة التاريخية للقوائم المالية
حيؤؤث ال تكؤؤون البيانؤؤات والمعلومؤؤات  ،أن يمتؤؤاز بالسؤؤرعة مؤؤن ناحيؤؤة االنجؤؤاز  (2

 .التي يقدمها متقادمة
فؤؤي التحليؤؤل المؤؤالي فعالؤؤة، وموضؤؤوعية، وحديرؤؤة أن تكؤؤون اْلداة المسؤؤتعملة   (6

 .للتوصل إلى نتائج دقيقة وواقعية 
خاصؤة شؤروط هنؤاك اإلضافة إلى الشروط الخاصة بالتحليل المؤالي ، ويرى الباحث ب

يتسؤؤم وأن،يمتلؤؤك خلفيؤؤة عؤؤن البنؤؤك موضؤؤوع التحليلبمؤؤن يقؤؤوم بعمليؤؤة التحليؤؤل المؤؤالي كؤؤأن 

وأن يكون قادراك علؤى تشؤخيص اْلسؤباب وإعطؤا  ، الشخصيبالموضوعية، وعدم التحي  

 . تصور لالتجاهات المستقبلية

العداسؤؤي، مرجؤؤع سؤؤابق، : )وهنؤؤاك العديؤؤد مؤؤن الخصؤؤائص الماليؤؤة للتحليؤؤل المؤؤالي منهؤؤا

 (002ص



  

أن التحليل المالي يعتمد على القوائم المالية ومصادر أخرى كأسا  للدراسة والتحليؤل  -

 . بالماضي، وهي تتضمن بيانات متعلقة 

 . أن القوائم المالية يل م إعادة تبويبها بطريقة مالئمة تسمح بامكانية القيام بالتحليل  -

 .أن هناك العديد من اْلساليب التي يمكن االعتماد عليها عند تحليل القوائم المالية -

أنه من الجائ  القيؤام بالتحليؤل علؤى مسؤتوى المتسسؤة الواحؤدة خؤالل سلسؤلة زمنيؤة أو  -

 . متسسات المتشابهة بالصناعة الواحدة البين 

أن التحليل المالي ال يقتصر على حسؤاب المتشؤرات والنسؤب وإنمؤا يسؤعى فؤي البحؤث  -

إلؤؤى مؤؤا ورا  هؤؤذه المتشؤؤرات والنسؤؤب مؤؤن مؤؤدلوالت يمكؤؤن أن تفيؤؤد فؤؤي عمليؤؤة اتخؤؤاذ 

 .القرارات

 : الجهات المستفيدة من التحليل المالي(  7 – 5)

لتهتؤدو بهؤا  القيمهذات  المعلومهجهات متعددة تستفيد من توفير  يمكننا القول أن هناك

عنؤؤد اتخؤؤاذ قراراتهؤؤا الماليؤؤة للمحافظؤؤة علؤؤى مصؤؤالحها ويعتمؤؤد هؤؤذا التحليؤؤل علؤؤى البيانؤؤات 

 : ومن هذه الجهات . التاريخية التي تظهر في المي انية العمومية وقائمة الدخل

 : إدارة المصرف (0

ق أهؤؤداف التخطؤؤيط والرقابؤؤة، مؤؤن خؤؤالل مقارنؤؤة اْلرقؤؤام تهؤؤتم بالتحليؤؤل المؤؤالي لتحقيؤؤو

 الماليهالفعلية في نهاية كل مدة زمنية مع المعايير المطلوبة ، كما تقارن اإلدارة النسب 

المماثلؤؤة، ومؤؤع النسؤؤب الماليؤؤة  للبنؤؤوكالتؤؤي لؤؤديها مؤؤع النسؤؤب الماليؤؤة للسؤؤنوات السؤؤابقة 

صة ، بهدف تقيؤيم أدائهؤا بالنسؤبة إلؤى أدا  المستخرجة من المي انية الموحدة للبنوك المرخ

 .والصناعة المصرفية بشكل عام ،إدارات البنوك المنافسة

في معرفؤؤة درجؤؤة توظيؤؤف اْلمؤؤوال لؤؤديها ومؤؤدى البنككؤؤذلكالتحليؤؤل المؤؤالي إدارة  ويفيؤؤد

ك يسؤؤاعدها فؤؤي معرفؤؤة مؤؤدى كفؤؤا ة اإلدارات  تحقيقهؤؤا لاربؤؤاح، ومتطلبؤؤات السؤؤيولة، وأيضؤؤا

ي أدا  وظيفتهؤا، وتقيؤيم أدا  هؤذه اإلدارات واْلقسؤام واْلفؤراد، وكؤذا السياسؤات التنفيذية فؤ

الماليؤؤة المتبعؤؤة، والتناسؤؤب بؤؤين مصؤؤادر التمويؤؤل الخارجيؤؤة والمتمرؤؤل بشؤؤكل أساسؤؤي فؤؤي 

الودائؤؤع، وتوظيفؤؤات اْلمؤؤوال، أو التعؤؤرف علؤؤى تكلفؤؤة الحصؤؤول علؤؤى اْلمؤؤوال وعائؤؤد 

ك التعرف ع لى تكلفؤة الخؤدمات المصؤرفية، والعائؤد المتحصؤل توظيف هذه اْلموال، وأيضا

منها، كما تفيدها في التعرف على مواطن القوة والضعف حتى تستطيع دعم مؤواطن القؤوة 

وتصحيح مواطن الضعف، وذلك من خالل رسم السياسات الهادفة إلى تطؤوير أدا  العمؤل 

 (.22باسرده ، مرجع سابق، ص. )المصرفي
 : الدائنون (5

ك ويقصد بالدائني ن اْلشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين يقؤدمون للمنشؤدت قروضؤا

قصيرة أو طويلة اْلجؤل، أو الؤذين اكتتبؤوا بسؤندات إقؤرال للمنشؤدت أو المحتمؤل شؤرائهم 

فؤي معرفؤة الوضؤع المؤالي للسندات المصؤدرة مؤن المنشؤأة، ويسؤتفيد الؤدائنون مؤن التحليؤل 

جة السيولة لؤديها ، ومؤدى قؤدرتها علؤى السؤداد فؤي االئتماني للمنشأة وهيكل تمويلها ، ودر

اْلجل القصير والطويل ومستوى ربحية المنشأة ، أن معرفة هذه الجوانب من شؤأنها إفؤادة 

الدائنين في تقييم قؤدرة المنشؤأة علؤى الوفؤا  بالت اماتهؤا الماليؤة بحسؤب مواعيؤد اسؤتحقاقها، 



  

منؤيعم ، مرجؤؤع )المنشؤؤأة مؤن عدمؤؤه وبالتؤالي مسؤؤاعدتهم علؤى اتخؤؤاذ القؤرار بشؤؤأن إقؤرال 

 (.02سابق ، ص

 : المصالح الحكومية (3

فؤؤؤان المنشؤؤؤدت بالتحليؤؤؤل المؤؤؤالي لمؤؤؤا لؤؤؤه مؤؤؤن أهميؤؤؤة فؤؤؤي تقيؤؤؤيم اْلدا  الحكومؤؤؤة تهؤؤؤتم 

االقتصادية تدفع ما عليها من ضرائب إلى الدولة حيث تعتبر الضؤرائب إيؤرادات حكوميؤة 

) ادة واردتها من الضؤرائب المتنوعؤة وتحاول الدول زي( ضرائب مباشرة واير مباشرة )

 (.50، صمرجع سابق، واخرونالراوو 

 : البنك المرك و  (2

ويهؤدف البنؤؤك المركؤؤ و فؤؤي أو دولؤؤة إلؤؤى تحقيؤؤق االسؤؤتقرار النقؤؤدو فؤؤي البلؤؤد، وعؤؤدم 

إلؤى هؤ ات عنيفؤة تؤتثر علؤى السؤوق النقديؤة ، لؤذا فانؤه يسؤتعمل النسؤب االقتصؤاد تعرل 

تحؤؤت لوائؤؤه ليتسؤؤنى لؤؤه مراقبؤؤة أدائهؤؤا  ةالعاملؤؤالبنوكة أمؤؤوال والمعؤؤدالت التؤؤي تقؤؤيس سؤؤالم

وتقييمه والتحقق من تنفيذ السياسات المالية والنقدية وجميع التشريعات التؤي يرسؤمها لهؤذه 

، إذ يسؤؤتخدم مؤؤن أجؤؤل الرقابؤؤة علؤؤى تلؤؤك البنؤؤوك النسؤؤب والمعؤؤدالت القانونيؤؤة التؤؤي  البنؤؤوك

والسيولة القانونية، ونسبة ضبط االئتمان، وكفؤا ة يضعها بنفسه كنسبة االحتياطي النقدو، 

العاملؤة فؤي البلؤد  البنوكرأ  المال، وتحديد نسبة الفائدة، وايرها من وسائل الرقابة على 

 : االتي لكي يضمن

 .اْلخرى من الودائع البنكالخاصة وموارد  البنكتحقيق تناسب مناسب بين أموال  -
 .تياطي نقدو االحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاح -
 .تحقيق قدر مناسب من السيولة -
 .كيفية توجيه االئتمان لخدمة أهداف التنمية  -
 (.22باسرده، مرجع سابق، ص). مدى سالمة المرك  المالي للمصرف بوجه عام -
 : المتسسات التي تعمل في مجال التحليل المالي (2

فؤؤي تسؤؤتعمل المتسسؤؤات المتخصصؤؤة التحليؤؤل المؤؤالي لغؤؤرل مسؤؤاعدة المتسسؤؤات 

الوقوف على وضعها ومرك ها لمالي ومكانها فؤي السؤوق ، ومؤن المتسسؤات العاملؤة فؤي 

( .Standard &Poorsوشركة Dun &bradstreet)هذا المجال في السوق اْلمريكي 

عبدالناصؤؤؤؤؤر .)نسؤؤؤؤؤبة ماليؤؤؤؤؤة لعؤؤؤؤؤدد كبيؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤن الصؤؤؤؤؤناعات 02التؤؤؤؤؤي تقؤؤؤؤؤوم باحتسؤؤؤؤؤاب 

 (.02م،  ص5003صخرو،
 

 : البورصات (6

المسؤؤيطرة علؤؤى بورصؤؤات اْلوراق الماليؤؤة فؤؤي بعؤؤض الؤؤدول بوضؤؤع تتؤؤدخل الهيئؤؤات 

ن نشؤر القؤوائم الماليؤة بأسؤلوب وكيفيؤة يمكؤن مؤن خاللهؤا ضؤمان االلوائح التي تهؤدف ضؤم

مستويات معينة وبالتالي فرل هذه المستويات على الشؤركات التؤي تراؤب فؤي الحصؤول 

 . على ترخيص لتداول أسهمها في البورصة



  

ك من هذه الهيئات في أحقيؤة المسؤترمر فؤي المفاضؤلة بؤين فيعتبر اعتراوأن هذا التدخل  ا

هؤؤذه الشؤؤركات بشؤؤكل موضؤؤوعي مؤؤن واقؤؤع قؤؤوائم ماليؤؤة معبؤؤرة ودراسؤؤة تحليليؤؤة شؤؤاملة 

 (.002الحسني ، مرجع سابق، ص)ومتعمقة 

 : خطوات التحليل المالي(  2 – 5)

: ا ومؤن هؤذهالخطواتهؤا والسؤير عليهؤللتحليل المالي خطوات مدروسة يجؤب اْلخؤذ ب

 (7دمحم ، مرجع سابق ، ص)
التأكد من وضوح الهدف مؤن التحليؤل، ذلؤك ْلن الهؤدف مؤن التحليؤل قؤد يختلؤف  :أوالك 

قد يهدف إلؤى التعؤرف علؤى ربحيؤة المتسسؤة مرالك فالمسترمر ، من حالة ْلخرى

 .بينما المقترل يهدف إلى معرفة مدى قدرة المتسسة المالية على السداد 
ك ثاني تحديد نطاق ومدخالت عملية التحليل والفترة المالية التؤي يغطيهؤا التحليؤل ، أو  : ا

ك مؤؤن اإلدارات أو جميؤؤع اإلدارات ، وهؤؤل  هؤؤل يشؤؤمل هؤؤذا التحليؤؤل عؤؤدداك معينؤؤا

ستكون مدخالت عملية التحليل هي البيانات والمعلومات والقوائم الضرورية أم 

وما هي الفترة ال منية التي سيتم تحليؤل  عالقة بالتحليل ،سيتم إدخال بيانات لها 

 . قوائمها
ك  تبويؤؤب اْلرقؤؤام الؤؤواردة فؤؤي تلؤؤك القؤؤوائم إلؤؤى أو إعؤؤادة تبويؤؤب القؤؤوائم الماليؤؤة  : ثالرا

بحيؤث تعبؤر كؤل مجموعؤة عؤن حقيقؤة معينؤة مجموعات تضم ج يئات متجانسة 

 .ثم وضع تعريفات تبين المقصود بكل مصطلح أو مجموعة
ك  ار أساليب وأدوات التحليل المناسبة ، حيث يجب هنا اختيار اْلسلوب الؤذو اختي : رابعا

فعنؤدما يختؤار مؤرالك المحلؤل يتدو إلى تحقيق الهدف الؤذو يريؤده المحلؤل المؤالي 

أسؤؤلوب النسؤؤب يجؤؤب عليؤؤه اختيؤؤار عؤؤدد مالئؤؤم منهؤؤا والؤؤذو يخؤؤدم الهؤؤدف الؤؤذو 

 .يسعى إليه
ك  بشؤرح سؤبب ظهؤور النتؤائج بالصؤورة النهائيؤة  تفسير النتائج وهنؤا يقؤوم المحلؤل : خامسا

وأيضؤا أسؤباب االخؤتالف وتحديؤدها  وبيان درجة القبول وبيان درجة المخؤاطرة

وتفسؤير اسؤؤباب وقوعهؤا ثؤؤم وضؤع االسؤؤتنتاجات والتفسؤيرات التؤؤي توصؤل إليهؤؤا 

 .ومقارنتها بالحقائق والمعلومات التي استند إليها
ك   : وتشمل على النقاط التالية يل الماليكتابة تقرير بنتائج التحل : سادسا

 .ذكر تفصيالت التحليل مرل التكليف ومصادر البيانات  -
 . ذكر الهدف من التحليل  -
 . ذكر المنهجية التي اعتمد عليها التحليل  -
 .ذكر نتائج التحليل والمقارنة واالستنتاجات -
 . ذكر التوصيات ورأو المحلل حول موضوع التحليل -

 

 : البيانات اللازمة للتحليل المالي مصادر(  2 – 5) 

أن التحليل المالي الجيد يتأتى من خالل فهم المحلل المالي للهدف الذو يريد الوصؤول 
إليؤؤه، وأن يحصؤؤل علؤؤى المعلومؤؤات الالزمؤؤة مؤؤن مصؤؤادرها اْلصؤؤلية سؤؤوا  كانؤؤت هؤؤذه 
 المصؤؤادر داخليؤؤة أو خارجيؤؤة ، ويتوقؤؤف مؤؤدى اعتمؤؤاد المحلؤؤل المؤؤالي علؤؤى أو مؤؤن هؤؤذه
المصؤؤادر حسؤؤب طبيعؤؤة أو أاؤؤرال عمليؤؤة التحليؤؤل المؤؤالي، وحسؤؤب طبيعؤؤة المتشؤؤرات 



  

المطلوبؤؤة سؤؤوا  كانؤؤت متشؤؤرات كميؤؤة أو متشؤؤرات نوعيؤؤة، وبشؤؤكل عؤؤام يمكؤؤن حصؤؤر 
 ( . 57، صوت، مرجع سابقالكحل: )مصادر تلك المعلومات فيها كما يلي

 : البيانات الختامية المنشورة واير المنشورة مرل   (0

 . ية العمومية المي ان -
 . قائمة الدخل  -
 .قائمة التدفقات النقدية -
 . اإليضاحات المرفقة بتلك البيانات  -

 . تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي ْلعضا  مجلس اإلدارة   (5

التوقعؤات والتنبؤتات : التقارير المالية الداخلية التؤي تعؤد ْلاؤرال إداريؤة مرؤل   (3
 . المالية 

 .ة عن أسواق المال وهيئات البورصة ومكاتب الوساطةالمعلومات الصادر  (2

الصؤؤؤؤحف والمجؤؤؤؤالت والنشؤؤؤؤرات االقتصؤؤؤؤادية التؤؤؤؤي تصؤؤؤؤدر عؤؤؤؤن الهيئؤؤؤؤات   (2
 .والمتسسات الحكومية ومراك  البحث 

 . المكاتب االستشارية  (6

 

  



  

 : المنهجية العلمية للتحليل المالي(  00 – 5) 

مل بها المحلؤل فؤي إجؤرا  عمليؤات وهي تلك الطرق واْلساليب واإلجرا ات التي يتعا

ك للمباد  واْلسس العامة التي يجب أخذها بعين االعتبؤار إلتمؤام  التحليل للقوائم المالية طبقا

 (.52صباح، مرجع سابق، ص. )عملية التحليل بشكل يتيح له تحقيق الهدف المطلوب
شؤنوف :)التؤاليوتستند المنهجية العلمية على مجموعة من المقومات والمباد  على النحؤو 

 (22، مرجع سابق، ص
تحديؤؤد الهؤؤدف مؤؤن التحليؤؤل المؤؤالي وهؤؤذا متوقؤؤف علؤؤى الجهؤؤة المعنيؤؤة بالتحليؤؤل   (0

 . المالي 
جمع البيانات المحاسبية وكل المعلومات التي تساعد المحلل المالي على تحقيؤق   (5

 .الهدف المسطر
تؤؤى يمكؤؤن تحليؤؤل أدوات وأسؤؤاليب التحليؤؤل المناسؤؤب والمتوافؤؤق مؤؤع الهؤؤدف ح  (3

 .الوصول إلى أفضل النتائج 
تحليل المتشرات المالية بدقة متناهية حتى يتسنى معرفؤة االتجاهؤات المسؤتقبلية   (2

 .لهذه المتشرات 
 .قرا ة النتائج وتفسيرها التخاذ القرارات المناسبة  (2

 االتي(: 02، ص5002سعادة اليمين ، )ويضيف 
للوقؤؤوف علؤؤى أهميؤؤة االنحؤؤراف  تحديؤؤد االنحؤؤراف عؤؤن المعيؤؤار المقؤؤا  عليؤؤه  (6

 .باْلرقام المطلقة والنسبية

 .تحديد أسباب االنحراف وتحليلها  (7

 .وضع التوصية المناسبة بشأن نتائج للتحليل   (2
 

 : معايير التحليل المالي(  00 – 5) 

ال يمكؤؤن االسؤؤتفادة مؤؤن نتؤؤائج التحليؤؤل المؤؤالي مؤؤا لؤؤم يكؤؤن هنؤؤاك معيؤؤار أو رقؤؤم معؤؤين 

للحكم بموجبه علؤى مؤدى مال مؤة متشؤر التحليؤل المؤالي وسؤالمة النسؤب  يستخدم كمقيا 

المستخرجة، ذلك أن الحكم على أو نسبة مالية معينة إن كانت جيدة أو اير جيؤدة ، ال يؤتم 

منؤيعم ، مرجؤع )من خالل النسبة ذاتها بل من خؤالل النسؤبة التؤي تؤتم المقارنؤة مؤن خاللهؤا 

هؤؤؤذه المعؤؤؤايير والنسؤؤؤب لكؤؤؤل نشؤؤؤاط أو فعاليؤؤؤة  ولقؤؤؤد أفؤؤؤردت أنؤؤؤواع مؤؤؤن( .50سؤؤؤابق، ص

ك مؤن جوانؤب  ك معينؤا ك تقويميؤا صؤباح، . )اْلدا تقؤويم وصارت كل مجموعة منها تعؤالج جانبؤا

 : ومن المعايير التي يتم االعتماد عليها أثنا  عملية التقييم ما يلي (. 35مرجع سابق، ص

يهؤؤا فؤؤي التحليؤؤل وهؤؤي نسؤؤب أو معؤؤدالت متعؤؤارف عل: المعيؤؤار النمطؤؤي المطلؤؤق   (أ 

المؤؤالي وهؤؤو متشؤؤر قليؤؤل االسؤؤتخدام ْلنؤؤه يعتمؤؤد توجيؤؤه كؤؤل القطاعؤؤات فؤؤي معيؤؤار 

واحد ومن اْلمرلة على المعيار النمطي المطلق وأن نسبة التداول يجب أن ال تقؤل 

 (.32أبو سمهد انه، مرجع سابق، ص)0 عن
مؤؤن واقؤؤع  لمحلؤؤل المؤؤالي معؤؤايير للمقارنؤؤة مشؤؤتقةأمؤؤام اتتؤؤاح : معيؤؤار الصؤؤناعة  (ب 

ية، ويقصؤؤد المنشؤؤدت المماثلؤؤة التؤؤي تعمؤؤل فؤؤي السؤؤوق وتسؤؤمى بالمعؤؤايير الصؤؤناع

فؤي قطؤاع  لمؤلعالقة لكل نسبة للمنشدت التي تعمتوسط ا بالمعيار الصناعي إيجاد

معين ، بحيث تصبح هؤذه العالقؤة بمرابؤة معؤايير تقؤارن فيؤه المنشؤدت التؤي تنتمؤي 



  

المعؤايير أن تكؤون المنشؤدت متماثلؤة مؤن  ويفترل في هذا النوع من. لهذا القطاع

حيؤث الحجؤؤم والموقؤع الجغرافؤؤي ونؤوع الموجؤؤودات المسؤتخدمة وايرهؤؤا، إال أنؤؤه 

ليس من السهولة الحصول على هكذا أنواع من التماثل ممؤا يجعؤل المقارنؤة أمؤراك 

ك للمقارنة ، ومن خاللهؤا يمكؤن  ك ، ومع ذلك يعتبر معيار الصناعة متشراك مهما شاقا

كم على أدا  المنشأة وجدوى سياستها في ضو  االختالفات بين قيمة كل نسبة الح

 . والمعيار الصناعي المستخدم للمقارنة معها
ورام أهمية المعيار الصناعي في المقارنة إال أنه يتخذ عليه جملة مؤن السؤلبيات 

 : منها 
 .صعوبة تحديد وتصنيف الصناعات بسبب تنوع أنشطتها  -
 .قصود بالصناعة الواحدةصعوبة تحديد الم -
 .اختالف الظروف التاريخية والحجم ونمط اإلنتاج  -
 .إختالف شروط االئتمان الذو تحصل عليه منشأة اْلعمال أو تمنحه لعمالئها -
 .اختالف اْلساليب المحاسبية بين منشدت اْلعمال ذاتها -
 .نوعتمدى تنوع المنتجات وتركيبة هذا ال -
 .فها المختلفةالموقع الجغرافي للمنشأة وأهدا -

ونظؤؤراك لصؤؤعوبة حسؤؤاب المعيؤؤار الصؤؤناعي لؤؤذلك فؤؤان تؤؤوفره يؤؤتم مؤؤن قبؤؤل جهؤؤات 

متخصصؤؤؤة تسؤؤؤعى لحسؤؤؤابه ولتقديمؤؤؤه لمختلؤؤؤف المنشؤؤؤدت، مرؤؤؤل بعؤؤؤض المنشؤؤؤدت 

 .(72ال بيدو، مرجع سابق، ص).المتخصصة بالتحليل المالي
المعيؤار  وهو ما يعرف بالمقارنة عبؤر الؤ من حيؤث يشؤتق هؤذا: المعيار التاريخي  (ج 

من واقع فعاليات المنشؤأة ذاتهؤا، ولؤذلك فهؤو يجسؤد صؤورة اْلدا  السؤابق للمنشؤأة 

وخالل فتؤرة زمنيؤة محؤدودة وبالتؤالي فؤان هؤذا المعيؤار سؤوف يسؤاعد فؤي دراسؤة 

اتجاهات نسب السؤنة الحاليؤة مؤع مريالتهؤا مؤن متوسؤطات السؤنوات السؤابقة، ممؤا 

مؤؤع نفسؤؤها وعلؤؤى مؤؤدار الفتؤؤرة ال منيؤؤة يعطؤؤي القؤؤدرة علؤؤى مقارنؤؤة أدا  المنشؤؤأة 

ابق، وبيؤان فيمؤا دا  الحالي مؤع اْلدا  السؤتقييم اْلالمتعاقبة اْلمر الذو يساعد في 

في تطور من ناحية اْلدا  أو أن أدائها يميل إلى الهبؤوط، وراؤم  إذا كانت المنشأة

حلؤل المؤالي دة التي تواجه الميأهمية هذا النموذج في المقارنة إال أن المشكلة الوح

هؤؤو اخؤؤتالف التطبيقؤؤات المحاسؤؤبية التؤؤي تتبعهؤؤا المنشؤؤأة عبؤؤر الؤؤ من ، ومرؤؤل هؤؤذا 

والذو ال يعكس اختالفا فؤي العمليؤات االختالف يتدو إلى اختالف في قيم النسب 

والسياسؤؤات اإلداريؤؤة ذاتهؤؤا ممؤؤا يصؤؤعب بسؤؤبب ذلؤؤك تقيؤؤيم اْلدا  الؤؤدقيق لمنشؤؤأة 

 (.72المرجع السابق، ص).اْلعمال 
وهؤؤو نسؤؤبة أو رقؤؤم يوضؤؤع : المعيؤؤار المخطؤؤط أو المسؤؤتهدف أو المعيؤؤار الوضؤؤعي  (د 

اإلدارة الستخدامه في قيؤا  أنشؤطة معينؤة مؤن في عادة من قبل لجان متخصصة 

وبؤين مؤا تؤم تحقيقؤه فعؤالك، وذلؤك خؤالل  هحقيقتخالل المقارنة بين المعيار المتوقع 

لتؤي يضؤؤعها البنؤك المركؤؤ و فتؤرة زمنيؤة محؤؤددة ومؤن اْلمرلؤؤة علؤى ذلؤك النسؤؤب ا

صؤباح،مرجع ). مرؤل نسؤبة القؤرول إلؤى الودائؤع ويطلب من البنوك االلت ام بهؤا

 (33،ص5002سابق،



  

سؤؤعادة، مرجؤؤع سؤؤابق، )معؤؤايير التحليؤؤل المؤؤالي بمجموعؤؤة مؤؤن الخصؤؤائص منهؤؤاوتمتؤؤاز 

 (7،ص5002

يؤؤة فيتعؤؤذر أن يتصؤؤف المعيؤؤار بالواقعيؤؤة، أو بامكانيؤؤة تنفيؤؤذه، بحيؤؤث ال يتصؤؤف بالمرال -

 . تحقيقه ، وال يتصف بالتواضع فيمكن الوصول إليه بسهولة
أن يتصف المعيار باالستقرار النسبي، وأن كان هذا ال يمنع من إدخؤال تعؤديالت عليؤه  -

 .إذا دعت الظروف لذلك يعد إجرا  الدراسات الالزمة
 .أن يتصف المعيار بالبساطة والوضوح وسهولة التركيب -

جا الى استخدام المعيار التاريخي والذو تبينة تقاريرها السنوية وهؤو والبنوك اليمنية تل

معيؤؤار البؤؤا  بؤؤه شؤؤريطة ان يضؤؤاف اليؤؤه المعيؤؤار المخطؤؤط لمعرفؤؤة مؤؤدى تنفيؤؤذ البنؤؤك 

 .لخططةالسنويه وكذلك معيار الصناعه لمقارنة ادا  البنك مع بقية البنوك االخرى

  



  

 : استخدامات التحليل المالي(  05 – 5)

يل المالي اسؤتخدامات كريؤرة يحتاجهؤا المحلؤل المؤالي أثنؤا  قيامؤه بعمليؤة التحليؤل للتحل

مرجؤع ، االريؤاني: )ومن بين تلك االستخدامات على مسؤتوى النشؤاط االبنكؤي مؤرالك مؤا يلؤي

 (62، صسابق
 .للبنكتحديد المرك  المالي   -
 .للبنكمعرفة المرك  االئتماني   -
 .كللبنتحديد القيمة االسترمارية   -
 .للبنكتقييم كفا ة العمليات التسويقية واإلنتاجية والمالية   -
 .تقييم صالحية السياسات المالية والتشغيلية المتبعة  -
 . في الصناعات التي ينتمي إليها  البنكالحكم على مرك    -

 : ب عليها التحليل المالييالأسئلة التي يج(  03 – 5)

للعديد من اْلسئلة، ومنهؤا علؤى سؤبيل المرؤال مؤا  يساهم التحليل المالي باعطا  إجابات

 (20باسرده، مرجع سابق، ص: )يلي
هل البنك تحت الفحص والتحليل يحقق ربحؤا مرضؤيا ؟ وهؤل هؤو أكرؤر أو أقؤل مؤن   (0

 اْلرباح التي تحققها البنوك اْلخرى؟ 
 هل البنك تحت الفحص والتحليل يحتفظ بأموال سائلة مناسبة؟  (5
 .الحالي يمكن أن يواجه حالة من اإلعسار الماليهل البنك في وضعه   (3
أو مؤؤؤا أهميؤؤؤة بعؤؤؤض هؤؤؤذه المصؤؤؤادر عؤؤؤن  ؟مؤؤؤا مصؤؤؤادر الحصؤؤؤول علؤؤؤى اْلمؤؤؤوال  (2

 .؟اْلخرى
 هل إدارة البنك تعتمد سياسة إقراضية متساهلة أو متشددة؟   (2
هل البنك يمتلك القدرة علؤى إدارة اسؤتخدامات موجوداتؤه بكفؤا ة أعلؤى مؤن البنؤوك   (6

 م ال ؟ اْلخرى أ
مؤؤا نسؤؤبة التغيؤؤر التؤؤي حصؤؤلت فؤؤي موجؤؤودات البنؤؤك والت اماتؤؤه مقارنؤؤة بؤؤاْلعوام   (7

 .الماضية؟ وكذا بالنسبة للبنوك اْلخرى المنافسة؟
 كيف وظفت إدارة البنك اْلموال والموارد المتاحة لها؟   (2
 هل في إمكان اإلدارة الوفا  بالت اماتها ؟   (2

 

  



  

 : التحليل المالينقــاط الضعــف فـي (  02– 5)
 :(20خنفر واخرون، مرجع سابق، ص)يواجه التحليل المالي العديد من نقاط الضعف منها

: نقاطضعفناشئةعنكونالمحللمنخارجالمنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤأة (0
نذلكيعنيأنالمحلليعتمدبشكاساسيعلىالقوائمالماليةالمنشؤؤؤؤؤورةفقط،أماالبياناتاْلخرىغيرالمفا

كنهالحصولعليهاواستخدامها،ممايضؤؤعفنتائجتحنشورةوالهامةبالنسبةللتحلياللماليفانهاليم
 . ليله

ك مؤؤن مصؤؤادر  تُعدُالقوائمالماليؤؤة: نقاطضعفناشئةعنالقوائمالماليةالمنشؤؤورة (5 مصؤؤدراك مهمؤؤا
المعلومات التي يستند عليها التحليل المالي بل هؤي المصؤدر الرئيسؤي لؤه وتتكؤون هؤذه 

أمؤا جوانؤب الضؤعف . فق النقدوالقوائم من قائمة الدخل،قائمة المرك  المالي،قائمة التد
 .فتأتي بشكل أساسي من قائمة الدخل، قائمة المرك  المالي

ولتعدد أدوات وأسؤاليب : نقاط ضعف ناشئة عن اْلداة واْلسلوب المستخدم في التحليل (3
التحليؤؤل التؤؤي يسؤؤتخدمها المحلؤؤل إلنجؤؤاز عملؤؤه وتحليلؤؤه ، قؤؤد تنشؤؤأ نقؤؤاط ضؤؤعف مؤؤن 

ط ضعف، كما الحؤال فؤي النسؤب الماليؤة، لؤذا يجؤب علؤى خاللها، فالتحليل العمودو نقا
المحلل المالي عند استخدام أو من هؤذه اْلدوات اآلخؤذ باالعتبؤار نقؤاط الضؤعف فيهؤا، 

بؤأن مؤن نقؤاط الضؤعف التؤي تتسؤم بهؤا ( 00عبدالمقصود، مرجع سؤابق، ص)ويضيف 
 : المقاييس التقليدية

ا لتقييم اْلدا  ، وبصفة خاصؤة فؤي بيئؤة عدم مالئمة المقاييس المحاسبية المالية بمفرده ( أ
اْلعمال الحديرة والتي تتمي  بمجموعة من السمات والعناصر التي لم تكن ظؤاهرة فؤي 
البيئةالتقليديؤؤة مرؤؤل التخطؤؤيط االسؤؤتراتيجي طويؤؤل اْلجؤؤل، المرونؤؤة، الجؤؤودة، وإرضؤؤا  

 . العمال 
القصؤير، وفؤؤي ظؤؤل ظؤؤروف اهتمؤام المقؤؤاييس الماليؤؤة التقليديؤة بتقؤؤديم اْلدا  فؤؤي اْلجؤؤل  ( ب

 . بيئية معينة بينما تتجاهل عملية تقييم اْلدا  في اْلجل الطويل
بأن قيا  وتقييم اْلدا  التقليدية فشلت في ت ويؤد ( 52صالح، مرجع سابق، ص)يرى  (2

 . أساليب اإلدارة بالمعلومات عن احتياجات العمال  ومعلومات عن أدا  المتنافسين
ن هؤذه اآلرا  التؤي تنؤادو بؤأن نظؤم القيؤا  الماليؤة ايؤر فؤان الباحؤث يؤرى أ ومع ذلؤك

ك يتجاوز الواقع حيث نجؤد أن نمؤاذج القيؤا  الماليؤة هؤي اْلداة اْلساسؤية  ضرورية تعد رأيا
التي تمكن المنظمة من معرفة نتائج أعمالها وبذلك تعد اْلهداف الماليؤة هؤي الهؤدف اْلول 

تظؤؤافر كؤؤل الجهؤؤود فؤؤي المنظمؤؤة ومنهؤؤا للمنشؤؤأة خاصؤؤة المنشؤؤدت الهادفؤؤة للؤؤربح، حيؤؤث ت
الجهؤؤود ايؤؤر الماليؤؤة لتحقيؤؤق اْلهؤؤداف الماليؤؤة كؤؤان ذلؤؤك علؤؤى مسؤؤتوى اْلجؤؤل القصؤؤير أو 

 .اْلجل الطويل
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 الثاني المبحث 

 أساليب التحليل المالي 
 

 : الـمقــدمـــة(  0 –3)

يسؤؤتهدف هؤؤذا المبحؤؤث تبيؤؤان اإلطؤؤار النظؤؤرو للتحليؤؤل المؤؤالي فؤؤي المتسسؤؤات الماليؤؤة 

ومنها البنوك التجارية ، والطرق واْلساليب الفنية التي يستخدمها المحلل المالي للوصؤول 

قمية عبؤر مجموعؤة مؤن اْلسؤاليب والطؤرق الرياضؤية واإلحصؤائية والتؤي إلى متشرات ر

من خاللها يمكن تقييم أدا  البنوك ، حيث تعتبر البنؤوك التجاريؤة واحؤدة مؤن الجهؤات التؤي 

أولؤؤت التحليؤؤل المؤؤالي أهميؤؤة خاصؤؤة بعؤؤد أن ثبؤؤت لهؤؤا جؤؤدوى هؤؤذه الوسؤؤيلة للوصؤؤول إلؤؤى 

لتقيؤيم كونهؤا تقؤع علؤى عاتقهؤا مسؤتولية حمايؤة قرارات عقالنية يسترشد بهؤا أثنؤا  عمليؤة ا

أموال المودعين وتحقيق أهؤدافهم ممؤا يسؤتدعي منهؤا القيؤام باسؤتخدام عؤدد مؤن المتشؤرات 

 . المالية والتي تعكس مستوى اْلدا  في عملها 

 : مدخل للتحليل المالي (  5–3)

تحليؤل المعلومؤات يعتبر مدخل التحليل المالي المنهج الذو سينهجه المحلل المالي فؤي 

المنشورة، ويحدد المدخل أو المنهج الذو سيسلكه المحلل المالي عادة فؤي ضؤو  اْلهؤداف 

المنشودة من عمليؤة التحليؤل أو فؤي ضؤو  الغؤرل الؤذو يسؤعى إليؤه مسؤتخدم المعلومؤات 

المالية، ويعتبر المدخل خطوات أولى يلي ذلك اختيار اْلسلوب أو اْلساليب المناسبة التؤي 

 ( .67، ص5007انجرو إيمان ، . )ب استخدامها في تنفيذ عملية التحليل المالييتوج

فنجاح المحلل المالي في تحقيؤق أهدافؤه يتوقؤف إلؤى حؤد كبيؤر علؤى مؤدى مهاراتؤه فؤي 

اختيار كل من المنهج الذو يحدد سؤلوكه ومؤن ثؤم اْلسؤاليب التؤي يتوجؤب عليؤه اسؤتخدامها 

 . في تنفيذ عملية التحليل

المؤؤؤالي بمفهومؤؤؤه البسؤؤؤيط يتمرؤؤؤل فؤؤؤي عمليؤؤؤة مسؤؤؤتمرة لمعالجؤؤؤة المعلومؤؤؤات فالتحليؤؤؤل 

المتؤؤوفرة عؤؤن المشؤؤروعات االقتصؤؤادية ومؤؤن ثؤؤم البحؤؤث عمؤؤا يوجؤؤد بؤؤين عناصؤؤر تلؤؤك 

المعلومؤات مؤن عالقؤة سؤببية تؤتم صؤيااتها فؤي صؤورة متشؤرات كميؤة تسؤاعد فؤي تفسؤير 

ففؤؤي عمليؤؤة ( 63بق، صالمرجؤؤع السؤؤا)مجريؤؤات اْلحؤؤداث التؤؤي تتعلؤؤق بأنشؤؤطة المشؤؤروع 

اختيؤؤار أسؤؤاليب وأدوات التحليؤؤل التؤؤي يعتقؤؤد أنهؤؤا ستوصؤؤله إلؤؤى نتؤؤائج جيؤؤدة، قؤؤد يسؤؤتخدم 

المحلل المالي الطؤرق التقليديؤة أو الطؤرق الرياضؤية أو االقتصؤادية أو جميؤع هؤذه الطؤرق 

ك ، ولؤؤذلك تعتبؤؤر الطؤؤرق واْلسؤؤاليب الفنيؤؤة الوسؤؤائل العلميؤؤة التؤؤي يسؤؤتند عليهؤؤا المح لؤؤل معؤؤا

المالي فؤي صؤيااة المعلومؤة الماليؤة وتحويؤل المعلومؤات والبيانؤات المرتبطؤة بالموضؤوع 

إلى متشرات مالية ذات دالالت ، ويتوقؤف كؤل ذلؤك علؤى خبؤرة ومهؤارة المحلؤل المؤالي ، 

كونها الوسيلة التي تضمن التأكد من أن الهدف المتمرل بتحديؤد مؤا إذا كؤان الوضؤع المؤالي 

لنقدو لمنشأة اْلعمال بشكل خاص من القوة والقؤدرة ، بحيؤث يمكنهؤا بشكل عام والوضع ا

مؤؤؤن االطمئنؤؤؤان علؤؤؤى وضؤؤؤعها فؤؤؤي بيئتهؤؤؤا ويضؤؤؤمن اسؤؤؤتمراريتها فؤؤؤي مواصؤؤؤلة عملياتهؤؤؤا 

التشؤغيلية ، فقؤؤوة الوضؤؤع المؤؤالي وكؤؤذلك الوضؤؤع النقؤدو لمنشؤؤأة اْلعمؤؤال يمكنهؤؤا مؤؤن تنفيؤؤذ 

ك، واإليفؤؤا  إسؤؤتراتيجيتها أوالك، ويضؤؤمن لهؤؤا سؤؤالمة قراراتهؤؤا  االسؤؤترمارية والتمويليؤؤة ثانيؤؤا



  

بالت اماتهؤؤا الماليؤؤة إزا  كؤؤل اْلطؤؤراف ذات اْلهؤؤداف والمصؤؤالح المتباينؤؤة والمرتبطؤؤة بهؤؤا 

 (.02ال بيدو، مرجع سابق، ص. )ثالرا

وكل متسسة مالية لها أهداف تسؤعى للوصؤول إليهؤا بوسؤائل شؤتى ، ولكؤي تصؤل إلؤى 

ائج تعبر عنها بالمتشؤرات الماليؤة والتؤي تسؤاعدها فؤي هذه اْلهداف عليها الوصول إلى نت

عملية اتخاذ القرارات المناسبة ومعرفة نقاط القوة والضعف فؤي أدائهؤا، لؤذلك فؤان اختيؤار 

اْلداة قضية أساسية لنجاح التحليؤل وتعؤدد أسؤاليب التحليؤل بتعؤدد أهؤداف واايؤات المحلؤل 

عاتهؤؤا فؤؤي اختيؤؤار أسؤؤلوب التحليؤؤل المؤؤالي، وهنؤؤاك العديؤؤد مؤؤن االعتبؤؤارات الواجؤؤب مرا

المناسؤؤب كالرقؤؤة فؤؤي البيانؤؤات الؤؤواردة، والمؤؤنهج المحاسؤؤبي المعتمؤؤد ، وعؤؤدم التوقؤؤف عنؤؤد 

ك عؤؤن الوضؤؤع المؤؤالي  حسؤؤاب متشؤؤر مؤؤالي واحؤؤد دون سؤؤواه ْلنؤؤه ال يعطؤؤي توضؤؤيحا دقيقؤؤا

ويحرص المحلؤل المؤالي علؤى اختيؤار أداة تحليؤل تتناسؤب وعوامؤل عؤدة كالهؤدف .والمهني

 .(23خنفر واخرون، مرجع سابق، ص).والمعلومات المتوفرة ونطاق التحليل

 : التحليل الماليأساليب (  3 – 3)

توجد عدة أساليب للتحليل المالي يمكن للمحلل اختيؤار أفضؤلها أو المؤ ج بينهؤا، وهؤذه 

اْلسؤؤاليب منهؤؤا مؤؤا هؤؤو تقليؤؤدو نشؤؤأ مؤؤع بدايؤؤة تشؤؤكل هؤؤذه المعرفؤؤة وال يؤؤ ال يشؤؤكل أهميؤؤة 

الية في عملية التحليل المالي مرل النسؤب الماليؤة والتؤي سؤوف نتطؤرق إليهؤا بالتفصؤيل وفع

ومنها ما هؤو حؤديث يواكؤب المسؤتجدات والتطؤورات التؤي تطؤرأ علؤى . في المبحث القادم 

ك ضؤؤمن اهتمؤؤام البؤؤاحرين  هؤؤذا العلؤؤم حيؤؤث موضؤؤوع التحليؤؤل المؤؤالي ظؤؤل يشؤؤكل حيؤؤ اك هامؤؤا

جؤؤؤال تطؤؤؤورات كبيؤؤؤرة وابتكؤؤؤار أدوات تحليليؤؤؤة متعؤؤؤددة والمختصؤؤؤين، ولقؤؤؤد شؤؤؤهد هؤؤؤذا الم

ومتنوعة، ونشأت أساليب مختلفة نتيجة التقؤدم الحاصؤل فؤي علؤوم اإلحصؤا  والرياضؤيات 

ك مع الضوابط والقوانين واالتفاقيات الدولية كاْلساليب اإلحصؤائية  وبحوث العمليات تماشيا

قؤؤة البؤؤرامج الخطيؤؤة وطريقؤؤة واْلسؤؤاليب الرياضؤؤية كطريقؤؤة االرتبؤؤاط و االنحؤؤدار وطري

ومؤا الؤى ذالؤك (. BSC)ونظؤام بطاقؤة اْلدا  المتؤوازن ( CAMELS)المصفوفات ونمؤوذج 

مؤؤن اْلسؤؤاليب ألمعروفؤؤه بالتحليؤؤل المؤؤالي، وقيؤؤا  تقيؤؤيم اْلدا  للمنشؤؤات الماليؤؤة ظؤؤل لعؤؤدة 

دقؤة عقود سابقة يقتصر على النتائج المالية فقط، فهو أسلوب في ااية اْلهميؤة، ويتصؤف ب

. كبيؤؤؤرة عنؤؤؤد اسؤؤؤتخدامه فؤؤؤي تقيؤؤؤيم اْلدا  ، بؤؤؤل أن ممارسؤؤؤته وسؤؤؤيلة مهمؤؤؤة لتقيؤؤؤيم اْلدا 

 ( 22ال بيدو، مرجع سابق، ص)

ولقد تعرضت نظم قيا  اْلدا  المالي التقليدو للنقد من قبل البؤاحرين لمؤا تتناولؤه هؤذه 

ييمكن قياسؤه النظم في قيا  اْلدا  من جانب واحد فقؤط وهؤو الجانؤب المؤادو الملموسؤوالذ

باالعتمؤؤؤاد علؤؤؤى القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة متجؤؤؤاهالك الجانؤؤؤب ايؤؤؤر الملمؤؤؤو  والؤؤؤذو يتعؤؤؤذر قياسؤؤؤه 

ك  ، وإهمالهؤؤؤا لؤؤؤبعض الجوانؤؤؤب مؤؤؤن حيؤؤؤث عؤؤؤدم (20، ص5005السؤؤؤعدني نؤؤؤرمين، .)كميؤؤؤا

اهتمامها بمؤا تشؤهده السؤاحة االقتصؤادية بشؤكل عؤام مؤن معؤدالت الفائؤدة السؤائدة مؤن جهؤة 

من جهة أخرى باإلضافة إلى مجموعة مؤن العوامؤل االقتصؤادية ومعدالت النمو والتضخم 

، ومنهؤؤا بؤؤروز ظؤؤاهرة العولمؤؤة، كؤؤل ذلؤؤك عجؤؤل بالبحؤؤث عؤؤن مجموعؤؤة اْلسؤؤاليب الحديرؤؤة 

والتي من شأنها أن تضؤع عالقؤة تكامؤل طبيعؤي بؤين التحليؤل الكمؤي والنؤوعي حيؤث تكؤون 

 . مراعية لظروف السوق والوضع االقتصادو بشكل عام 



  

ك فؤي متشؤرات لذلك فؤ ان ايؤاب النظؤرة اإلسؤتراتيجية المتكاملؤة تمرؤل قصؤوراك واضؤحا

القيؤؤا  والتقيؤؤيم الحاليؤؤة ، والؤؤذو قؤؤد يؤؤتثر بدرجؤؤة كبيؤؤرة علؤؤى مقؤؤدرة هؤؤذه المتسسؤؤات فؤؤي 

حمؤاد )البقا  والنمو، في ظؤل بيئؤة تنافسؤية معقؤدة وظؤروف اقتصؤادية يسؤودها عؤدم التأكؤد 

 (. 502، ص5002مصطفى ،

ا تعددت واختلفت أساليب التحليؤل المؤالي التقليديؤة أو الحديرؤة، فؤان الهؤدف إال أنه مهم

الرئيسؤؤي هؤؤو الحصؤؤول علؤؤى المعلومؤؤة المفيؤؤدة مؤؤن خؤؤالل القؤؤوائم الماليؤؤة والتؤؤي تعتبؤؤر 

 . مستندات تاريخية تعد خالل سنة مالية

ة ومؤؤن أسؤؤاليب التحليؤؤل المؤؤالي السؤؤائدة والتؤؤي تلجؤؤأ إليهؤؤا البنؤؤوك التجاريؤؤة فؤؤي عمليؤؤ

 : التحليل المالي

 . التحليل المالي الرأسي (أ 

 . التحليل المالي اْلفقي (ب 

 . تحليل النسب  (ج 

 . التحليل المالي الرأسي (أ 

ك بالتحليؤؤل العمؤؤودو ويقصؤؤد بهؤؤذا النؤؤوع مؤؤن التحليؤؤل تقيؤؤيم أدا  منشؤؤأة  ويسؤؤمى أيضؤؤا

اْلعمؤؤال مؤؤن خؤؤالل إيجؤؤاد العالقؤؤة بؤؤين فقؤؤرات أو بنؤؤود جانؤؤب واحؤؤد فقؤؤط مؤؤن المي انيؤؤة 

لعموميؤؤة أو قائمؤؤة الؤؤدخل ، أو إيجؤؤاد اْلهميؤؤة النسؤؤبية لكؤؤل مكؤؤون أو بنؤؤد فؤؤي مجموعؤؤة ا

رئيسية من مكونات المي انية العمومية أو قائمة الدخل، وعؤادة مؤا تؤتم المقارنؤة بؤين أرقؤام 

حؤدثت فؤؤي نفؤؤس الفتؤؤرة الماليؤة اسؤؤتبعاداك ْلثؤؤر التغيؤؤرات المفاجئؤة، بمعنؤؤى اخؤؤر أن التحليؤؤل 

المالية يتحقق من خالل التعبير عن كل فقؤرة أو مجموعؤة مؤن الفقؤرات فؤي  الراسي للقوائم

أو إجمؤؤؤالي ( اْلصؤؤؤول)القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة كنسؤؤؤبة مؤؤؤن اإلجمؤؤؤالي مرؤؤؤل إجمؤؤؤالي الموجؤؤؤودات 

في المي انيؤة العموميؤة، وإجمؤالي صؤافي المبيعؤات ( الخصوم)المطلوبات وحقوق الملكية 

اإلجمؤالي يسؤمى مبلؤغ اْلسؤا  والؤذو يسؤاوو  في قائمؤة الؤدخل، وهؤذا( إيرادات التشغيل)

 (.60ال بيدو، مرجع سابق، ص%. )000
وبالتالي فان هذا النوع من التحليل يمرل دراسة هيكلية لفقرات القؤوائم الماليؤة، بمعنؤى 

أن هذا التحليل يقوم على أسا  دراسة العالقات بين العوامل أو البنود المالية المختلفة في 

 (. 352مرجع سابق، صالراوو، )المصرف 

ومن ممي ات أسلوب التحليل الراسي أنه يهتم بقيؤا  النسؤب المئويؤة لتوزيؤع عناصؤر 

القوائم المالية بطريقة أكرر سهولة حيث أن االعتماد على القيم النقدية المطلقة بتلك القؤوائم 

 (. 20شنوف، مرجع سابق، ص. )قد ال يساعد على فهم مغ ى محتوى تلك القوائم

ن عيؤوب هؤذا اْلسؤلوب أنؤه يعطينؤا فكؤرة عؤن أدا  المتسسؤة ولكنؤه ال يأخؤذ فؤي أمؤا مؤ

االعتبار تطورها وأدائها مع ال من مقارنؤة بالمنافسؤين وتؤأثير طبيعؤة النشؤاط علؤى بعؤض 

 (. 20المرجع السابق، ص. )النسب المالية

ك سمة الجمود والسكون التي يتصؤف بهؤا خاصؤة إذا مؤا اقتصؤر علؤى  ومن عيوبه أيضا

فتؤؤرة ماليؤؤة واحؤؤدة ، اْلمؤؤر الؤؤذو يجعؤؤل منؤؤه أسؤؤلوب ضؤؤعيف الداللؤؤة ، كمؤؤا أن اسؤؤتخدامه 



  

ناصؤر ، مرجؤع )بمفرده ال يوفر متشر جيؤداك علؤى مؤدى قؤوة أو ضؤعف الحالؤة المدروسؤة 

 ( . 20سابق ، ص

 . التحليل المالي اْلفقي (ب 

ايجؤاد العالقؤة هو التحليل الذو يهتم بعملية تقيؤيم اْلدا  خؤالل فتؤرتين زمنيتؤين وذلؤك ب

قائمؤة )أو بنؤود أو فقؤرات ( المي انيؤة العموميؤة)اْلفقية بين بنود أو فقؤرات المركؤ  المؤالي 

وذلك بهدف دراسة االتجاهات والتغيرات الحاصلة في كؤل فقؤرة زيؤادة أو نقصؤان ( الدخل

، وبمعنؤؤى اخؤؤر فؤؤان التحليؤؤل اْلفقؤؤي يتؤؤابع التغيؤؤرات فؤؤي البنؤؤود زيؤؤادة أو نقصؤؤان بمؤؤرور 

 من، ولهذا فان شكل التحليل هو تحليل ديناميكي ْلنه يبين التغيرات التؤي حؤدثت فعؤالك ، ال

مرؤل مقارنؤة التغيؤر فؤي صؤؤافي الؤربح أو فؤي قؤيم الموجؤؤودات المتداولؤة علؤى مؤدار سؤؤنتين 

مؤؤرالك، ولهؤؤذا يسؤؤمى هؤؤذا النؤؤوع مؤؤن التحليؤؤل بتحليؤؤل االتجاهؤؤات فمبلؤؤغ أو فقؤؤرة أو بنؤؤد مؤؤن 

، وعلؤؤى أساسؤؤه تقؤؤا  تقلبؤؤات تلؤؤك %000فؤؤي سؤؤنة اْلسؤؤا  يسؤؤاوو  الحسؤؤابات الختاميؤؤة

 (.62ال بيدو، مرجع سابق ، ص. )الفترة في الفترات التالية

كما يسمى التحليل المالي اْلفقي بالتحليل التاريخي ْلنه يعنى بتحليل تطؤور أو تؤدهور 

تشؤؤر جيؤؤد أدا  المتسسؤؤة مؤؤع الؤؤ من، فمؤؤرال إذا كانؤؤت اْلربؤؤاح تؤؤ داد مؤؤع الؤؤ من فهؤؤذا م

ك ولكنها تقل كريراك عن العؤام الماضؤي، أو تكؤون  والعكس صحيح فقد تحقق المتسسة أرباحا

فتحليؤل . نسبة العائد على حقوق المساهمين عالية ولكنها أقل من العؤام الماضؤي أو العكؤس

اْلرقام والنسب المالية لنفس المتسسة لعدة سنوات متتالية يمكننؤا مؤن معرفؤة مؤا إذا كانؤت 

 (. 20شنوف، مرجع سابق، ص. )المتسسة في تحسن ونمو أم في تدهور وانحدارهذه 

فالتحليؤؤل المؤؤالي اْلفقؤؤي يعنؤؤي بمقارنؤؤة اْلرقؤؤام والبيانؤؤات الؤؤواردة فؤؤي القؤؤوائم الماليؤؤة 

للمنشأة مع بعضها ولعدد من الفقرات المالية المتتاليؤة لحصؤر وتحديؤد الفؤروق والتغيؤرات 

انؤات مؤن فتؤرة ماليؤة ْلخؤرى لالسؤتفادة مؤن المتشؤرات التؤي التي تطرأ علؤى اْلرقؤام والبي

 . توضح من جرا  تلك المقارنة في عملية اتخاذ القرار

وبصورة عامة فان أسلوب التحليل اْلفقي يقوم على دراسة العالقات المالية في البنؤك 

 كما توضحها مجموعة من القوائم المالية خالل فتؤرات زمنيؤة متتابعؤة للتعؤرف علؤى حجؤم

ونؤؤوع التغيؤؤر الؤؤذو يطؤؤرأ علؤؤى عنصؤؤر معؤؤين أو مجموعؤؤة مؤؤن العناصؤؤر وقيؤؤا  االتجؤؤاه 

 (.352الراوو، مرجع سابق، ص) ونوعه وتقييمه

وت داد واقعية نتائج التحليل اْلفقي كلما طال اْلفق ال مني للفترات الماليؤة المقارنؤة ، 

كانؤت نتؤائج التحليؤل حيث أنؤه كلمؤا اشؤتملت فتؤرة المقارنؤة علؤى عؤدد سؤنوات أكبؤر، كلمؤا 

اْلفقؤي للظؤؤاهرة المدروسؤة أكرؤؤر مصؤداقية وموضؤؤوعية ممؤا هؤؤي عليؤه فيمؤؤا لؤو اقتصؤؤرت 

 (. 20ناصر ، مرجع سابق، ص) على عدد سنوات أقل 

ك أنه يتالفى سؤمة الجمؤود ال منؤي الؤذو يتسؤم  ومن ممي ات التحليل المالي اْلفقي أيضا

 .كي به التحليل المالي الرأسي فهو تحليل دينامي

 : النسب المالية (ج 



  

تعتبر النسب المالية من أهم وأقدم أدوات التحليل المالي والتي تظهر العالقة بين بنؤود 

المي انيؤؤة أو بنؤؤود المي انيؤؤة وبنؤؤود قائمؤؤة الؤؤدخل وايرهؤؤا مؤؤن القؤؤوائم الماليؤؤة بعؤؤد تبويبهؤؤا 

التؤي تحصؤل  التبويب المالئم وباستخدام أساليب تحليليؤة محؤددة وذلؤك إلبؤراز االرتباطؤات

ال بيؤؤدو، مرجؤؤع . )بؤؤين عناصؤؤر هؤؤذه القؤؤوائم والتغيؤؤرات التؤؤي تطؤؤرأ علؤؤى هؤؤذه العناصؤؤر

 (.22سابق، ص

والنسؤؤب الماليؤؤة عبؤؤارة عؤؤن معؤؤدل أو متشؤؤر يكشؤؤف عؤؤن نقؤؤاط القؤؤوة والضؤؤعف فؤؤي 

الجوانب المالية للمتسسة مع مراعاة ربط أكبر عدد ممكن من النسب مؤع بعضؤها الؤبعض 

ولؤؤؤيس هنؤؤؤاك اتفؤؤؤاق بؤؤؤين (. 02، ص5002طريؤؤؤة بؤؤؤن سؤؤعاد، ) ناسؤؤؤب التخؤؤاذ القؤؤؤرار الم

البؤؤاحرين المختصؤؤين علؤؤى عؤؤدد النسؤؤب الماليؤؤة وال علؤؤى حجمهؤؤا ، فهنؤؤاك عؤؤدد كبيؤؤر مؤؤن 

النسؤؤب التؤؤي يمكؤؤن اسؤؤتخدامها فؤؤي تقيؤؤيم أدا  البنؤؤوك التجاريؤؤة ، ومؤؤن هنؤؤا تبؤؤرز مشؤؤكلة 

محلؤل مؤالي فؤي اختيؤار النسؤب  االختيار وهي المشكلة اْلساسية للنسؤب الماليؤة فنجؤاح أو

المناسبة له يتوقف إلى حد كبير على مهاراته في معرفؤة الهؤدف الؤذو يريؤد الوصؤول إليؤه 

من خالل استخدامه للنسب الماليؤة ، وأن عمليؤة احتسؤاب النسؤب الماليؤة بمفردهؤا كمقيؤا  

هنؤاك  من مقؤاييس اْلدا  سؤيجعل نتؤائج التحليؤل للمتشؤرات ذات قيمؤة محؤدودة مؤا لؤم يكؤن

معيار لقيا  النتائج ومقارنتها به ْلجل الحكم على مدى مناسؤبة النتؤائج أو عؤدم مناسؤبتها، 

ويمكن القول أن اختيار المعيار المناسب للحكؤم علؤى النسؤب المختؤارة ال يقؤل أهميؤة علؤى 

اختيؤؤار النسؤؤب نفسؤؤها ، فاحتسؤؤاب النسؤؤب الماليؤؤة وأو مقيؤؤا  مؤؤن مقؤؤاييس اْلدا  المختلفؤؤة 

ها سيكون ذو فائدة محؤدودة مؤا لؤم يكؤن هنؤاك معيؤار لقيؤا  النتؤائج عليؤه ومقارنتؤه بمفردات

بها، وال يمكن أن يكون هناك تطوير بدون قيا  فؤان كؤان البنؤك ال يعلؤم أيؤن هؤو اآلن مؤن 

 . واقع عملياته فال يمكن أن يعرف مستقبله، وبالتالي ال يمكن أن يصل إلى حيث يريد

نك هو معرفة أدائه في اْلنشطة المختلفؤة وقيؤا  هؤذا اْلدا  فالهدف من تحليل أدا  الب

وفق المعايير الموضوعية، كالقؤدرة علؤى الوفؤا  بااللت امؤات وربحيؤة البنؤك، وكفؤا ة أدا  

 . اإلدارة وفعالية النشاط المالي

ولذلك كلما استطاع البنك اختيار اْلداة المالية المناسبة لمعالجؤة البيانؤات والمعلومؤات 

 . ضمن التفوق في اْلدا  كلما 

والنسبة ليست ااية في حد ذاتها فؤي التحليؤل المؤالي للبنؤك وإنمؤا هؤي فؤي واقؤع اْلمؤر 

متشرات وتصورات تفيدنا في إعطا  أجوبة لكرير مؤن التسؤاؤالت الخاصؤة بتقيؤيم اْلدا ، 

أتى فالهدف من التحليل المالي هو اختيؤار واسؤتخدام النسؤب واْلسؤاليب المختلفؤة والؤذو يتؤ

من خالل تقديم معلومات مفيدة ودقيقؤة تسؤاعد علؤى اتخؤاذ القؤرارات الرشؤيدة والتؤي تمكؤن 

 . البنك التجارو من إتمام عملياته بنجاح 

التجاريؤة ال بؤد مؤن  البنؤوكوْلجل االستفادة القصوى من النسب المالية فؤي تقيؤيم أدا  

 (.62اسباقة، مرجع سابق، ص): مراعاة الجوانب اآلتية

ك في تفسيرها وتطبيقها طيأن تع (0  . النسب المالية مدلوالك منطقيا



  

أن ال يتم االعتماد على نسبة واحدة في تقييم اْلدا  مهما تكؤن أطؤراف تلؤك النسؤبة  (5

، بل ال بد من تع ي ها بنسب مالية أخرى، بحيث تتكد النتيجة وتساهم عؤدة نسؤب 

 . في تقييم اْلدا 
دراسؤة اتجاهؤات المتشؤرات عبؤر زمؤن ضرورة استخدام التحليل المتحرك ْلجؤل  (3

يحدد ويحسب طبيعة موضوع التحليل وأهميتؤه ويسؤتخدم فؤي ذلؤك التحليؤل اْلفقؤي 

 . مرال أو النسب أو المتشرات المالية لعدة سنوات
أهمية وجود ارتباط بؤين الهؤدف مؤن التقيؤيم والنسؤب الماليؤة المسؤتخدمة،  فمقارنؤة  (2

نسبة وبشؤكل ايؤر محؤدد ولكؤن مهؤارة المقؤوم  أو رقم بغيره من القوائم المالية تعد

 . أو المحلل تظهر في اختيار المتشرات اْلكرر مال مة وتعبيراك ْلارال التقييم 
أن المتشؤؤرات الماليؤؤة فؤؤي حؤؤد ذاتهؤؤا ليسؤؤت ذات فائؤؤدة كبيؤؤرة مؤؤا لؤؤم تكؤؤن مقرونؤؤة  (2

 ويبقى استخدام النسؤب الماليؤة بوصؤفها متشؤرات لتقيؤيم. بمعايير أو نسب معيارية

اْلدا  في المصارف التجارية مرهونا بمؤدى قؤدرتها علؤى توصؤيل دالالت علميؤة 

معينؤؤة ومعؤؤؤاٍن تفيؤؤؤد القؤؤؤائمين علؤؤؤى التقيؤؤؤيم للتعؤؤؤرف علؤؤؤى السؤؤؤلبيات واإليجابيؤؤؤات 

 .المصاحبة لعمل المصارف التجارية

 : المؤ رات المالية 2 – 3

يؤؤيم والتؤؤي تمكؤؤن تعؤؤد المتشؤؤرات الماليؤؤة مؤؤن بؤؤين اْلدوات الضؤؤرورية فؤؤي عمليؤؤة التق

اإلدارة مؤؤن التواصؤؤل مؤؤع كؤؤل اْلطؤؤراف المهتمؤؤة بؤؤأدا  البنؤؤك وعملياتؤؤه والتعؤؤرف علؤؤى 

 . العناصر المختلفة المتثرة على المرك  المالي وما حققته من نتائج

فعملية اختيؤار متشؤرات اْلدا  وتركيبهؤا يعؤد مؤن أهؤم مراحؤل عمليؤة تقيؤيم اْلدا  فؤي 

 ة أساسية من ركائ ها فهي تتطلب التحديد الواضح والؤدقيق البنوك التجارية، وتعتبر ركي

لمؤؤؤؤدلوالت المتشؤؤؤؤرات المسؤؤؤؤتخدمة فؤؤؤؤي التقيؤؤؤؤيم وتركيبهؤؤؤؤا وطؤؤؤؤرق حسؤؤؤؤابها والبيانؤؤؤؤات 

المرجؤؤع )والمعلومؤؤات المسؤؤتخدمة فؤؤي بنائهؤؤا ودرجؤؤة تؤؤأثير كؤؤل منهؤؤا علؤؤى اآلخؤؤر ونوعؤؤه 

 (.70سابق ، ص

ليؤؤؤة لتقيؤؤؤيم اْلدا  فؤؤؤي البنؤؤؤوك وسؤؤؤوف يؤؤؤتم التركيؤؤؤ  واالعتمؤؤؤاد علؤؤؤى المتشؤؤؤرات الما

ك، وْلنهؤا تعطؤي صؤورة  التجارية، وذلك لكون مرل هذه المتشرات أكرر اسؤتخداما وشؤيوعا

واضؤؤحة ودقيقؤؤة وشؤؤاملة عؤؤن اْلدا  فؤؤي البنؤؤوك التجاريؤؤة، باإلضؤؤافة إلؤؤى تؤؤوافر البيانؤؤات 

يؤة مؤن والمعلومات اإلحصائية الدقيقة عن تلك المتشرات ، حيث تعد هذه المتشؤرات المال

بؤؤين اْلدوات الضؤؤرورية فؤؤي عمليؤؤة التقيؤؤيم، ذلؤؤك إذا مؤؤا أحسؤؤن اسؤؤتخدامها بدقؤؤة وفسؤؤرت 

نتائجها بعناية كونها تظهر العالقات القائمة بين اْلرقؤام التؤي تتضؤمنها المي انيؤات وقؤوائم 

ك وتعليقؤؤات  نتؤؤائج تحليؤؤل اْلعمؤؤال ، ويكمؤؤن الهؤؤدف مؤؤن حسؤؤاب المتشؤؤرات إصؤؤدار أحكامؤؤا

ك  ك وافيا حول النسب المالية للمنشدت المالية ، فلقد ساهم تطور أجه ة الحاسؤوب إلؤى وشرحا

إنجاز اآلالف من النسب المالية ، والمتشؤرات الماليؤة ممؤا جعؤل مؤن جهؤد المحلؤل ينصؤب 

فقط على إعطا  الشروح والتوضيح لهذه المتشرات والتي توضح مدى كفؤا ة البنؤوك فؤي 

ربؤاح ومواجهؤة االلت امؤات أمؤام العمؤال  ، وبالتؤالي تنفيذ أعمالها وقدرتها علؤى تحقيؤق اْل

 . فان جدوى المتشرات المالية تعتمد في تفسيرها على حد  ومهارة المحلل المالي



  

ولذلك يحتاج المحلل المؤالي فؤي إنجؤاز تحليلؤه إلؤى أداة فنيؤة مناسؤبة لمعالجؤة البيانؤات 

م التؤي تظهرهؤا القؤوائم الماليؤة، المتوفرة لديه، فالتحليل ال يقتصر على مجرد قرا ة اْلرقؤا

فالقوائم المالية بشكلها الرقمي المجرد تعتبر صما  خالية من أو مؤدلول فؤي نظؤر المقؤيم ، 

إال أنها بالنسبة له تعتبر المادة اْلولية إلجرا  التحليالت عليها والقيام بؤربط أرقؤام بعضؤها 

لتحليل، ويعتبر اختيؤار مقؤاييس ببعض ، فعملية اختيار اْلداة قضية أساسية ومهمة لنجاح ا

اْلدا  الفعالة في البنوك التجارية أحد العوامل الرئيسية لضؤمان التفؤوق فؤي هؤذه الصؤناعة 

وكلما كانت هذه المقاييس موضوعية ودقيقؤة ومتكاملؤة كلمؤا كانؤت أكرؤر دقؤة علؤى التحقؤق 

 (.536حماد، مرجع سابق، ص)من مدى وحجم النجاح 

 (.26، ص5007عبدالغني دادن، )ية في عدة أارال منها وتستخدم المتشرات المال

 .معاينة االتجاه بين الفترات المالية لنفس المتسسة  (0

 . معاينة المتسسة مع المتسسات اْلخرى العاملة في نفس القطاع (5

ك  (3  . مقارنة متشرات المتسسة ببعض المتشرات المعيارية المحددة مسبقا

 . المستقبليةمقارنة البيانات الحالية مع التنبتات  (2

 . ولذلك فان جدوى هذه المتشرات يعتمد في تفسيره على حد  ومهارة المحلل

فمتشر اْلدا  ما هو إال وسيلة لت ويد المسؤتويات اإلداريؤة بوسؤائل تكفؤل قيؤا  اْلدا  

واكتشاف االنحرافات وتحليل أسبابها والعمل على تشجيع االنحرافؤات الموجبؤة وتصؤحيح 

 (.70شهبون، مرجع سابق، ص) .االنحرافات السالبة

ليؤة، ومن االعتبارات الواجب مراعاتها عند استخدام أسؤلوب النسؤب والمتشؤرات الما

 : ما يلي( 032العداسي، مرجع سابق، ص)
يجؤؤؤؤب تحديؤؤؤؤد لمؤؤؤؤن سؤؤؤؤوف تسؤؤؤؤتخدم النسؤؤؤؤب والمتشؤؤؤؤرات الماليؤؤؤؤة هؤؤؤؤل للمؤؤؤؤالك أو  -

تالف وجهؤة نظؤر لالدارهاوللمقرضين أو لطوائف أخرى؟ ويرجع ذلك إلى إمكانية اخؤ

تحديؤد الهؤدف                                                               0طائقؤهومصؤالح كؤل 

من استخدام النسب والمتشؤرات الماليؤة أو بمعنؤى اخؤر مؤا هؤي القؤرارات التؤي يسؤعى 

ن المستفيد من نتائج التحليل اتخاذها ، ولعؤل ذلؤك يرجؤع إلؤى أن القؤوائم الماليؤة يمكؤن أ

تستنتج منها عدد ضخم من النسؤب والمتشؤرات الماليؤة بعضؤها قؤد يكؤون مالئؤم لمتخؤذ 

ك له، فعلى سؤبيل المرؤال إذا كؤان القؤرار يتعلؤق  القرار وبعضها اآلخر قد ال يكون مالئما

بتقيؤؤيم ربحيؤؤة المنظمؤؤة فؤؤان نوعيؤؤة المتشؤؤرات سؤؤوف تختلؤؤف عمؤؤا إذا كؤؤان الهؤؤدف هؤؤو 

 . تقييم موقف السيولة

معيؤار الؤذو سؤوف تقؤارن بؤه النسؤب أو المتشؤرات الماليؤة ، ذلؤك ْلن حسؤاب تحديد ال -

أو المتشر المالي بشكل مطلؤق قؤد يكؤون عؤديم الفائؤدة، ولكؤن إذا مؤا تؤم مقارنتؤه النسبة 

بمعيار معين فانه يمكن أن يستدل منؤه علؤى معلومؤات متنوعؤة وبالتؤالي إمكانيؤة الحكؤم 

فؤي هؤذا الصؤدد هنؤاك العديؤد مؤن المعؤايير التؤي على نتيجة النسبة أو المتشؤر المؤالي و

 .يمكن أن تعتمد عليها

 : ومنها الاتي
 مقارنة النسب الفعلية للسنة الحالية مع تلك التي تخص السنة السابقة. 



  

  مقارنؤؤة النسؤؤب الفعليؤؤة مؤؤع النسؤؤب المقؤؤدرة مؤؤن خؤؤالل المي انيؤؤة التقديريؤؤة التؤؤي تعؤؤدها

ك   . الشركة داخليا

 ة مؤؤؤع نسؤؤؤب المتسسؤؤؤة الرائؤؤؤدة فؤؤؤي الصؤؤؤناعة التؤؤؤي تعمؤؤؤل فيهؤؤؤا مقارنؤؤؤة النسؤؤؤب الفعليؤؤؤ

 .المتسسة

 مقارنة النسب الفعلية مع نسب الصناعة التي تعمل المتسسة في مجالها . 

يمكؤن أن يلخؤص اْلدا  الكلؤي للمتسسؤة ، ذلؤك مؤالي أنه ال توجد نسبة أو متشر واحد  -

فعلؤى سؤبيل المرؤال  سسة،ييم مساحة محددة من أدا  المتْلن كل متشر أو نسبة تعد لتق

المتشرات الخاصة بالمبيعات معدة لقيؤا  الخصؤائص المختلفؤة لنشؤاط المبيعؤات دون 

 .نشاط المشتريات
ك لمباد  محاسؤبية  - أن النسب والمتشرات المالية تعتمد على بيانات تاريخية، أعدت وفقا

د؛ لؤذلك قد تكون مختلفة من بلؤد إلؤى اخؤر ، بؤل مؤن متسسؤة ْلخؤرى داخؤل البلؤد الواحؤ

يجب من الفريق القائم بالتحليل المالي معرفة المباد  المحاسبية التي اعتمؤد عليهؤا فؤي 

توليد البيانات المحاسبية خاصة عند االعتماد على أسلوب النسؤب والمتشؤرات الماليؤة 

 . في المقارنة بين أدا  أكرر من متسسة في وقت واحد
ليؤة بؤين أكرؤر مؤن فتؤرة محاسؤبية ذلؤك ْلن يتدو التضخم إلى تدمير مقارنة القؤوائم الما -

هذه القوائم قد تم إعدادها طبقؤا ْلسؤا  التكلفؤة التاريخيؤة، والؤذو يفتؤرل ثبؤات وحؤدة 

النقد وعدم تعرضها للتغيؤرات فؤي القؤوة الشؤرائية اْلمؤر الؤذو يؤنعكس علؤى مؤدى دقؤة 

ت هؤؤذه النتؤؤائج المسؤؤتخرجة منهؤؤا النسؤؤب والمتشؤؤرات الماليؤؤة التؤؤي تعتمؤؤد علؤؤى بيانؤؤا

 . القوائم
أن تغيير م يج منتجات المتسسة يمكن أن يتدو إلى عدم جدوى المقارنؤة بؤين القؤوائم  -

المالية لعدة سنوات مالية ذلك ْلن كل منتج له مساهمة في صافي الدخل السؤنوو ومؤن 

ثم يتدو ذلك إلى احتمال ارتفاع صافي الدخل السؤنوو للمتسسؤة فؤي فتؤرة وانخفاضؤه 

 . في فترة أخرى
أنؤه يجؤب مراجعؤة وفحؤؤص التغيؤرات فؤي الهيكؤل التنظيمؤؤي للمتسسؤة خاصؤة فؤي ظؤؤل  -

حاالت االندماج بؤين المتسسؤات والؤذو مؤن شؤأنه أن ينؤتج عنؤه تبؤاين حؤاد فؤي القؤوائم 

 .المالية من فترة ْلخرى طبقا لظروف التغير في الهيكل التنظيمي 
اسؤؤباقة، ): وهؤؤي لتجاريؤؤةللمتشؤؤرات الماليؤؤة خصؤؤائص عنؤؤد اسؤؤتخدامها مؤؤن قبؤؤل البنؤؤوك او

 (.70مرجع سابق، ص
تبؤين كفؤا ة البنؤوك التجاريؤة فؤي اسؤتخدام اْلمؤوال المتاحؤة وترشؤيد  المتشرات الماليؤة (0

اإلنفاق وتنظيم اإليرادات ، وما يعنيه هذا من تعبير عن مؤدى نجؤاح البنؤوك فؤي إنجؤاز 

 . اْلهداف المخططة والمرسومة لها
التجارية من التحقق من سالمة مراك ها الماليؤة وبيؤان المتشرات المالية تمكن البنوك  (5

مدى تناسؤق اْلمؤوال المتاحؤة وكيفيؤة توزيعهؤا علؤى أوجؤه االسؤترمار المختلفؤة، ومؤدى 

كفاية استغاللها لتلك اْلموال بما يعود على البنؤوك بالعوائؤد المج يؤة ممؤا يمكنهؤا علؤى 

بحيؤؤة والسؤؤيولة فؤؤي البنؤؤوك االسؤؤترمار فؤؤي النشؤؤاطات المختلفؤؤة، وهنؤؤا نقؤؤارن بؤؤين الر

 .التجارية



  

المتشرات المالية تتمكن من متابعة اْلهداف الموضوعية للبنوك التجاريؤة عؤن طريؤق  (3

مقارنة نتائج التنفيذ الفعلي المتحصل عليها مؤن المتشؤرات مؤع التقؤديرات الموضؤوعة 

ك، وكؤذلك حصؤر االنحرافؤات وتحليلهؤا، ومعرفؤة أسؤبابها ومعالجتهؤا فؤي  بوصفها أهدافا

 . الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، والعمل على تالفيها في المستقبل
المتشرات المالية تسمح بقيا  معدل نمو الودائع االدخارية والتعرف على مدى نجاح  (2

 .هذه البنوك في تعبئة مدخراتها لتمويل عملية التنمية االقتصادية
لحؤؤدود االئتمانيؤؤة المقؤؤررة وفقؤؤا المتشؤؤرات الماليؤؤة توضؤؤح التؤؤ ام البنؤؤوك التجاريؤؤة با (2

 . للسياسات النقدية واالئتمانية المستهدفة
المتشرات المالية تساهم في تحقيق الرقابة المالية في البنؤوك التجاريؤة بجميؤع أنواعهؤا  (6

وأشؤؤؤكالها المختلفؤؤؤؤة ، كالرقابؤؤؤة الداخليؤؤؤؤة والرقابؤؤؤة الخارجيؤؤؤؤة ، وبؤؤؤذلك تعمؤؤؤؤل هؤؤؤؤذه 

أو االختراقات التي تحصل في أنشؤطة البنؤوك  المتشرات على منع حدوث التجاوزات

 .التجارية ، مما يتدو لوضع اْلدا  في المسار الصحيح والمخطط لها
المتشرات المالية تعمل على مساندة تحقيق التخطيط المالي في البنوك التجاريؤة ، مؤن  (7

ي خالل ما توفره هذه المتشرات من معرفؤة تامؤة بؤالمراك  الماليؤة للبنؤوك التجاريؤة فؤ

الماضؤؤي والحالؤؤة التؤؤي وصؤؤلت إليهؤؤا فؤؤي المسؤؤتقبل للوقؤؤوف علؤؤى االتجاهؤؤات العامؤؤة 

 .لمصادر اْلموال واستخداماتها لغرل وضع خطط مستقبلية على أسا  سليم

وفؤؤي النهايهالمتشؤؤرات الماليؤؤة سؤؤوف تختلؤؤف مؤؤن مرحلؤؤة إلؤؤى أخؤؤرى اعتمؤؤاداك علؤؤى 

لة البد  أو النمؤو السؤريع أو النضؤج المرحلة التي يمر بها البنك والتي يمكن أن تكون مرح

أو مرحلؤؤة الهبؤؤوط والتؤؤدهور، وبالتؤؤالي فؤؤان القؤؤوة النسؤؤبية لنسؤؤب البنؤؤك تتوقؤؤف بصؤؤورة أو 

طالؤب عؤال  واخؤرون، . )بأخرى على دورة حياة البنك وليس على أدا  فريق اإلدارة فقط

 (.20، ص5000
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 : مقدمة 0 – 2

فؤؤي  النسؤؤب الماليؤؤة مؤؤن أهؤؤم أدوات التحليؤؤل المؤؤالي وأكررهؤؤا انتشؤؤاراك واسؤؤتعماالك  تعؤؤد

علؤى وجؤه  البنؤوكبالمنشؤدت الماليؤة والماليين وهي من أقدم هذه اْلدوات أوساط المحللين 

رن التاسؤع عشؤر عنؤدما االهتمام بالنسب المالية فؤي منتصؤف القؤ تالخصوص حيث ظهر

ر خنفؤ. )ها انذاك المستخدمون وأصحاب الصلة التخاذ قراراتهم االقتصاديةكان يستعين في

 (.057صواخرون، مرجع سابق، 

ولعل أهم ما ساعد على انتشار النسب بين المحللين والمستخدمين سؤهولة اسؤتخراجها 

 .وفهمها وإمكانيةاالعتماد عليها في تقييم اْلدا  وأوجه النشاط المختلفة

إيجاد عالقة حسابية نقدية بين متغيؤرين أحؤدهما بسؤط واآلخؤر : ويقصد بالنسب المالية

المي انيؤة العموميؤة وقائمؤة )وعؤة مؤن الحسؤابات الختاميؤةمقام يمرؤل كؤل منهمؤا فقؤرة ومجم

ك وال تفصؤؤح قؤؤد فاْلرقؤؤام المطلقؤؤة التؤؤي تؤؤرد فؤؤي الحسؤؤابات الختاميؤؤة ( الؤؤدخل ال تعنؤؤي شؤؤيئا

منشدت اْلعمال مما يستدعي ربطها بعضؤها  بوضوح عن الوضع المالي وشكل اْلدا  في

محؤدد يفيؤد فؤي عمليؤة  بشؤكل نسؤبي للحصؤول علؤى نتؤائج ذات مضؤمونمع البعض اآلخر 

 (.62ال بيدو ، مرجع سابق ، ص. )تقييم اْلدا 

وهؤؤي أداة واسؤؤعة الشؤؤيوع يسؤؤتفاد منهؤؤا فؤؤي كشؤؤف العالقؤؤات والؤؤروابط بؤؤين عناصؤؤر 

فهؤؤي ت ودنؤؤا بالمعلومؤؤات المفيؤؤدة عؤؤن الربحيؤؤة ، والسؤؤيولة ، ومؤؤدى كفايؤؤة . القؤؤوائم الماليؤؤة

ة ، ومقدار النمو في أصؤول البنؤك وأموالؤه رأ  المال والكفا ة في توظيف الموارد المتاح

باسؤردة . )ات في تلك البنؤوكوكلها معلومات على درجة كبيرة من اْلهمية لمتخذو القرار

 (. 000، مرجع سابق ، ص

وليس هناك اتفاق بين العلما  والباحرين المتخصصين بالفكر المالي على عدد النسب  

من النسب التي يمكؤن اسؤتخدامها فؤي تقيؤيم أدا  المالية وال على حجمها ، فهناك عدد كبير 

للنسؤب الماليؤة ، وهؤي المشؤكلة اْلساسؤية البنوك التجارية، ومن هنا تبؤرز مشؤكلة االختيؤار

فاختيار النسب التي تتناسب مع احتياجات القائمين على تقييم اْلدا  ستكون صعبة ومعقؤدة 

ك لرؤيؤة كؤل مؤع وجؤود هؤذا العؤدد الكبيؤر مؤن النسؤب المتنوعؤة وبؤذلك ت تعؤدد الخيؤارات تبعؤا

ك لطبيعؤؤة ظؤؤروف وأهؤؤداف التقيؤؤيم ولؤؤذلك ( . 2، ص5000، دمحم أمجؤؤد. )باحؤؤث وكؤؤذلك تبعؤؤا

ك للنسؤب الماليؤة لمعالجؤة البيانؤات والمعلومؤات كلمؤا كانؤت النتؤائج  كلما كان االختيؤار سؤليما

 .موضوعية ودقيقة

في اختيار النسؤب الماليؤة المناسؤبة إال أنه ال بد من التنويه إلى أن نجاح المحلل المالي 

لؤه ، يتوقؤف إلؤؤى حؤد كبيؤؤر علؤى مهارتؤؤه فؤي معرفؤؤة الهؤدف الؤؤذو يريؤد الوصؤؤول إليؤه مؤؤن 

ما ساعد  وهذاخالل استخدامه للنسب المالية والتي تساعده في الوصول إلى تحقيق أهدافه 

سؤؤتخراجها علؤؤى انتشؤؤار اسؤؤتخدام النسؤؤب الماليؤؤة بؤؤين المحللؤؤين والمسؤؤتخدمين هؤؤو سؤؤهولة ا

وبسؤؤاطة فهمهؤؤا حيؤؤث تبقؤؤي عمليؤؤة الوصؤؤول إلؤؤى هؤؤذه النتؤؤائج العمليؤؤة ومعرفؤؤة نقؤؤاط القؤؤوة 

 . والضعف في أدا  البنوك التجارية الهدف النهائي للمحللين الماليين 

وعلؤؤى الؤؤرام مؤؤن أن حسؤؤاب النسؤؤب الماليؤؤة ال يتطلؤؤب إال قؤؤدراك محؤؤدوداك مؤؤن الخبؤؤرة 

حاسؤبية التؤي تظهؤر فؤي القؤوائم الماليؤة، إال أن تفسؤير تلؤك والمهارة والمعرفة بالبيانات الم



  

النسؤؤب وربطهؤؤا بؤؤاْلدا  يتصؤؤف بالصؤؤعوبة ممؤؤا يسؤؤتوجب علؤؤى المحلؤؤل المؤؤالي اإلدراك 

سؤؤعادة، )الجؤؤوهرو لماهيؤؤة النسؤؤب وطبيعؤؤة العالقؤؤة التؤؤي كونتهؤؤا وتغيراتهؤؤا خؤؤالل الؤؤ من 

 (.32مرجع سابق، ص

تي استخدمت النسب المالية في التحليل المؤالي البنوك التجارية من أقدم المتسسات الو

للقوائم المالية بغرل الكشف عن نواحي القوة والضعف في أدا ها وهؤو مؤا يسؤتهدفه هؤذا 

 . في مدينة عدن اليمنيهالبحث بدراسة أدا  البنوك التجارية 

 : النسب المالية مفهوم–2 – 5

تعبيؤر رياضؤي : " عبؤارة عؤن  النسؤب الماليؤةمنهؤا أن تعريفات عديؤده  للنسب المالية 

القوائم المالية المعدة عن الفترة ذاتهؤا وتأخؤذ  دعالقة منطقية بين بندين أو أكرر من بنوعن 

هذه العالقة شكل كسر عادو أو كسر عشرو او نسبة مئوية ، وقؤد تكؤون البنؤود المنسؤوبة 

ك من الجانب ذاته في القائمة المالية أو من جؤانبين مختلفؤ ين مؤن القائمؤة ذاتهؤا لبعضها بعضا

 (. 7، ص 5000رستم مريم، . )وينتمي كل منهما لقائمة تختلف عن اآلخرأ

نقؤؤاط القؤؤوة أو الضؤؤعف فؤؤي عؤؤن كشؤؤف يعبؤؤارة عؤؤن معؤؤدل أو متشؤؤر : فالنسؤؤب الماليؤؤة

عض مع مراعاة ربط أكبؤر عؤدد ممكؤن مؤن النسؤب مؤع بعضؤها الؤبللمنشاهالجوانب المالية 

 (. 02، صة، مرجع سابقطري) التخاذ القرار المناسب 

من أكرر أدوات التحليؤل المؤالي انتشؤاراك واسؤتعماالك : "  كما عرفت النسب المالية بأنها

، إذ تسمح للمحلل بدراسؤة العالقؤات التؤي تؤربط بؤين مختلؤف بنؤود قائمؤة المي انيؤة وقائمؤة 

سؤمح الدخل عن طريق وضع وتصنيف المعلومات والبيانؤات الماليؤة الؤواردة فيهؤا بشؤكل ي

وبمؤؤا أن هؤؤذه النسؤؤب مؤؤا هؤؤي إال أدوات مقارنؤؤة لؤؤذا فانؤؤه يمكؤؤن مؤؤن خاللهؤؤا قيؤؤا  . بتحليلهؤؤا

إنجاز البنك أو أو منشاه خالل فترة معينة ، وكذلك مقارنؤة إنجؤازات البنؤك مؤع ايؤره مؤن 

 (. 20، ص0225ريد، عميرة تغ.)البنوك اْلخرى

محاولة إليجؤاد العالقؤة  : " النسب الماليةبأن ( 52، ص5002)، ويرى الطويل عمار

ك ،  للمنشؤاهبين معلومتين خاصتين، أما بقائمة المركؤ  المؤالي  أو بقائمؤة الؤدخل أو بهمؤا معؤا

المنشؤاهعما لذا فهي ت ود اْلطراف المعنية بعملية التحليؤل المؤالي بفهؤم أفضؤل عؤن حقيقؤة 

 .إذا اعتمدت على تحليل كل معلومة على حدة

إحؤؤدى وسؤؤائل التحليؤؤل ومؤؤن الوسؤؤائل المهمؤؤة : "  اكمؤؤا عرفؤؤت النسؤؤب الماليؤؤة بأنهؤؤ

عالقؤؤة  النسؤؤبة هؤؤيووالمتشؤؤرات للتعؤؤرف علؤؤى المركؤؤ  المؤؤالي ْليؤؤة منشؤؤأة اقتصؤؤادية ، 

مؤن عناصؤر المي انيؤة باعتبؤار أن المي انيؤة مؤن القؤوائم ( فقؤرتين)مترابطة بين عنصؤرين 

النسؤب مفيؤدة ومعقولؤة أو  ولكي تكون نتائج المقارنة عن طريؤق المالية التي تعدها المنشأة

مقبولؤؤة فؤؤان المقارنؤؤة يجؤؤب أن تؤؤتم لؤؤنفس الفتؤؤرة ال منيؤؤة وأن تكؤؤون المشؤؤاريع أو المنشؤؤدة 

مؤؤن الصؤؤناعة أو مؤؤن حيؤؤث كبؤؤر ( نفؤؤس القطؤؤاع)االقتصؤؤادية متشؤؤابهة فؤؤي طبيعؤؤة عملهؤؤا 

 (.27،صواخرون، مرجع سابقالراوو ) .حجمها

عالقؤة رياضؤية "هؤي نسؤب الماليؤة بؤأن ال، (62،صمرجع سابقأسباقه خالد، )ويرى 

تجمع بين رقمؤين أحؤدهما بسؤط واآلخؤر مقؤام ، ومرؤل هؤذه العالقؤة ال تكؤون ذات معنؤى إال 



  

تجؤؤارو  لبنؤكالتجؤارو نفسؤؤه ولسؤنوات سؤؤابقة، أو  للبنؤكمؤن خؤالل مقارنتهؤؤا بؤذات النسؤؤب 

ك كالبنكالتجارياخر، أو للقطاع الذو يعمل فيه  أهؤداف ، أو مع مستويات نسب محؤددة مسؤبقا

 ". ة من محكمين أو خبرا رنتها مع مستويات نسب موضوعأو مقا

متشؤر لقيؤا  وتقيؤيم اْلدا  فؤي مختلؤف المجؤاالت الماليؤة مؤن ": وتعرف النسب بأنهؤا

المختلفة للقوائم المالية حيؤث يؤتم مقارنتهؤا مؤع النسؤب الماليؤة  دالعالقة بين البنوبيان خالل 

 (.22مرجع سابق ، صباسردة، . )"في الفترات السابقة

وعلى الرام من تعدد تعاريف النسب المالية إال أنها جميعها تهدف إلى معرفؤة وضؤع 

وبؤر  الباحؤث   .سؤبةاف المهتمؤة باتخؤاذ القؤرارات المناالمنشأة المالي حتى يتسؤنى لاطؤر

بان النسب الماليه هي  وسيله  علميه رياضيه تساعد المحلل في الكشف عؤن  العالقؤه بؤين 

 نود المختلفه للقوائم الماليه لمعرفه مكامن القوه والضعف في ادا  البنكالب

ويمكن تلخيص أهمية النسؤب الماليؤة كؤأداة مؤن أدوات التحليؤل  –3 – 2

 (.22مرجع سابق،صال): في
 . رته على مواجهة الت اماته لالخرينتمكن البنك من تحديد قد  (0

لكشؤف علؤى مؤواطن القؤوة تمكن البنك من قيا  درجة نمؤوه وتسؤاعده علؤى ا  (5

 . والضعف 

تمكؤن البنؤك مؤؤن قيؤا  أدائؤه ، إذ أن النسؤؤب تسؤتخدم كمتشؤرات لتقيؤؤيم اْلدا    (3

 . المنصرم 

تساعد في تقييم الشركات والمنشدت المختلفة ، بما فيهؤا البنؤوك تقييمؤا شؤامالك   (2

يمكن من خالله الحكم عليها ، ومعرفة إذا كانؤت ستسؤتمر فؤي حياتهؤا أم أنهؤا 

 . ستتعرر وتعلن إفالسها

يؤة لعمالئهؤا ، فهؤي توضؤح مؤدى البنكتستخدمها البنوك عنؤد مؤنح التسؤهيالت   (2

قؤؤدرة العمؤؤال  علؤؤى الوفؤؤا  بالت امؤؤاتهم المترتبؤؤة علؤؤى التسؤؤهيالت االئتمانيؤؤة 

 .المختلفة

تمكؤؤن البنؤؤك مؤؤن معرفؤؤة موقفؤؤه بالنسؤؤبة للبنؤؤوك اْلخؤؤرى المماثلؤؤة ، وموقفؤؤه   (6

 .وذلك من خالل المقارنات بالنسبة للماضي ، 

تساعد البنك في القيام بالرقابة الفعالة ، واتخؤاذ اإلجؤرا ات الالزمؤة لمنؤع أو   (7

 . انحراف عن الخطط الموضوعة وذلك بما توفره من بيانات ومعلومات
تسؤؤاعد علؤؤى تؤؤوفير البيانؤؤات والمعلومؤؤات الالزمؤؤة التخؤؤاذ القؤؤرارات ورسؤؤم   (2

 .التقديرية وإجرا  المقارنات المختلفةالسياسات وإعداد المي انيات 
مسؤؤؤاعدة البنؤؤؤك فؤؤؤي الحكؤؤؤم علؤؤؤى مؤؤؤدى كفؤؤؤا ة إدارتؤؤؤه ، وصؤؤؤالحية سياسؤؤؤته   (2

 .وإستراتيجيته المتبعة
 . تساعد على قيا  الفعالية الكلية للبنك  (00
 

 تؤؤوفر عؤؤدد مؤؤن ولكؤؤي تحقؤؤق عمليؤؤة التحليؤؤل بالنسؤؤب الماليؤؤة أهؤؤدافها ال بؤؤد مؤؤن– 2 –2

 (.56الكحلوث، مرجع سابق، ص)أهمها المقومات الرئيسية 



  

وذلك من خالل فهؤم البيانؤات الؤواردة بؤالقوائم :  إن تكون أهداف التحليل واضحة  (أ 

الماليؤة لتكؤوين قاعؤدة مؤن المعلومؤات تسؤاعد المحلؤل المؤالي فؤي اتخؤاذ القؤؤرارات 

 ويكمن دور التحليل المالي بالنسب في تحليل البيانات المالية إلى أقل مؤا. الرشيدة

 يمكن،  

لكي يتم تركيؤب النسؤب بطريقؤة مناسؤبة ال بؤد مؤن : تركيب النسب بطريقة مناسبة  (ب 

تؤوافر مجموعؤة مؤن اْلسؤؤس التؤي تسؤتخدم عنؤد اسؤؤتخراج النسؤب الماليؤة بطريقؤؤة 

تعكس العالقة المنطقية بين المقارنات كنسبة الدخل إلى االسؤترمارات التؤي كانؤت 

 . سبب فيها 

ال توجد حدود للوضع إال نسب لكل نسبة ْلن هناك : المالية التفسير السليم للنسب  (ج 

حدود مقبولة لكل نسبة ، ف يادة السيولة بشكل عام ال يعني أنها جيدة ، ْلن زيؤادة 

نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعني ذلك تعطيالك للموارد ويتعارل مؤع هؤدف 

مقارنتها مؤع النسؤب الربحية ولهذا ظهرت الحاجة إلى وجود نسب معيارية يمكن 

سترشؤاد بهؤا فؤي تفسؤير حيث يؤتم االللمنشؤاهالمستنبطة مؤن خؤالل التحليؤل المؤالي 

 . معاني النسب

 : أنواع النسب المالية– 2 – 2

هناك تقسيمات عدة للنسب المستخدمة في قيا  اْلدا  وسنشير هنا إلى النسب الماليؤة 

ك واسؤؤتخدام فؤؤي تحليؤؤل القؤؤوائم الماليؤؤ ة للمركؤؤ  المؤؤالي وسؤؤنرك  علؤؤى النسؤؤب اْلكرؤؤر شؤؤيوعا

 : المالية المعتمدة في البنوك التجارية لما لها من أهمية في هذه الدراسة منها

 

 :نسب السيولة: أولاً 

". قابليؤة اْلصؤل للتحويؤل إلؤى نقديؤة بسؤرعة وبؤدون خسؤائر"  :وتعرف السؤيولة بأنهؤا

 (. 23، ص5002، صالحميالد )

مؤؤدى قؤؤدرة البنؤؤك علؤؤى الوفؤؤا  بالت اماتؤؤه : " السؤؤيولةأمؤؤا علؤؤى مسؤؤتوى البنؤؤك فيقصؤؤد ب

المالية عند استحقاقها السيما تلك االلت امات القصيرة اْلجل ، ومؤدى كفايؤة أمؤوال النقديؤة 

 ( .000باسردة، مرجع سابق، ص". )وشبه النقدية للوفا  بهذه اْلعبا 

لؤؤؤى تلبيؤؤؤة ع البنؤؤؤكقؤؤؤدرة :" ، بأنهؤؤؤا (62اإلريؤؤؤاني ، مرجؤؤؤع سؤؤؤابق، ص)كمؤؤؤا عرفهؤؤؤا 

 " . المسحوبات للمودعين لحظة طلبها

عنؤد قدرة البنك على تحويل تعهداته إلؤى نقؤد حاضؤر : " وهناك من يرى السيولة بأنها

الطلب، بمعنى أن العميل يستطيع أن يسحب نقداك باستخدام ودائعه لدى البنؤك فؤي أو وقؤت 

اته، والدفع نقداك عند الطلؤب يراب والسيولة ال تقتصر على قدرة البنك على اإليفا  بالت ام

لتغطية ما يطلب المودعون من مسحوبات، بل يجب أال يترتب على عملية تحويل اْلصؤل 

، 5003جمعؤؤؤة خالؤؤؤد ، ) .إلؤؤؤى نقؤؤؤد حاضؤؤؤر تحمؤؤؤل البنؤؤؤك نفقؤؤؤات أو تعرضؤؤؤه إلؤؤؤى خسؤؤؤائر

 (.36ص



  

 على دفع الت اماتهؤا القصؤيرة المنشاهتقيس مدى قدرة : " ومن تعريفات السيولة بأنها 

بؤأن مفهؤوم ( 23، مرجؤع سؤابق ، صواخؤرونطالؤب )بينمؤا يؤرى " اْلجل عند استحقاقها 

التجؤارو علؤى تحويؤل جؤ   مؤن أموالؤه شؤبه النقديؤة إلؤى نقؤد  البنؤكقدرة : " السيولة يعني 

بؤؤأقرب وقؤؤت ممكؤؤن وأقؤؤل خسؤؤارة تسؤؤمح بمواجهؤؤة السؤؤحوبات، وإال فؤؤان التعؤؤرل لؤؤنقص 

البنؤوك ، فالسيولة سمة حيويؤة تمتؤاز بهؤا البنكدعين بالسيولة سيتدو إلى زع عة ثقة المو

، ففي الوقت الذو تستطيع تلؤك المتسسؤات تأجيؤل سؤداد اير المالية التجارية عن المنشات

الت اماتها ولو لبعض الوقت ال يمكن للبنؤك فعؤل ذلؤك، فبمجؤرد إشؤاعة عؤدم تؤوفر السؤيولة 

 لدى بنك

 .الهم مما يتدو إلى إفالسهتجارو قد يتدو إلى تدافع المودعين لسحب أمو

وللسيولة أشؤكال متعؤددة وهنؤاك العديؤد مؤن متشؤرات الماليؤة لتحديؤد مسؤتوى السؤيولة 

 ( 005صباسردة ، مرجع سابق ، : )المطلوبة ومن أهم هذه المتشرات 

 : نسبة الرصيد النقدو (0

اماتؤه توضح هذه النسبة العالقة بين اْلصول النقدية التي يحؤتفظ بهؤا البنؤك وقيمؤة الت 

المالية تجاه اآلخؤرين وتتكؤون اْلصؤول النقديؤة مؤن النقديؤة فؤي خؤ ائن البنؤك ، واْلرصؤدة 

، أمؤا االلت امؤات ( المسؤتحق علؤى البنؤك)لدى البنك المرك و ، ولدى البنوك والمراسؤلين 

ويؤتم حسؤاب هؤذه النسؤبة (. المسؤتحق للبنؤوك) فتتمرل فؤي ودائؤع اْلفؤراد ، وودائؤع البنؤوك 

 : كاآلتي

 =سبة الرصيد النقدون
 أرصدة لدى البنك المرك و والبنوك والمراسلين+ نقدية

 ×000 
 بنوك ومراسلين+ الودائع 

وأن المعيار النقدو يبين مدى كفاية اْلصول النقدية فؤي سؤداد الودائؤع ، ويمرؤل عالقؤة 

 .بين ما يملكه البنك من موارد نقدية سائلة ، ومجموع الت اماته المالية

 

 : االحتياطي القانونينسبة  (5

وتمرل هؤذه النسؤبة العالقؤة بؤين مؤا يحؤتفظ بؤه البنؤك مؤن أرصؤدة لؤدى البنؤك المركؤ و 

التؤي تقتؤرب مؤن صؤفة  وبعض بنود الخصوم المكونة مؤن الودائؤع ، وااللت امؤات اْلخؤرى

الؤؤؤدفع إضؤؤؤافة إلؤؤؤى اْلرصؤؤؤدة الشؤؤؤيكات والخطابؤؤؤات الدوريؤؤؤة المسؤؤؤتحقة الودائؤؤؤع مرؤؤؤل 

 :، ويتم حساب هذه النسبة وفق المعادلة التالية للبنوك.المستحقة

 =نسبة االحتياطي القانوني

 اْلرصدة لدى البنك المرك و 

شيكات وحواالت وخطابات دورية + الودائع  000× 

 المستحق للبنوك+ مستحقة الدفع 

وحجؤؤؤم االحتيؤؤؤاطي القؤؤؤانوني يتؤؤؤأثر بحجؤؤؤم الودائؤؤؤع التؤؤؤي يتعامؤؤؤل بهؤؤؤا البنؤؤؤك، ونسؤؤؤبة 

 . ي القانوني التي يفرضها البنك المرك و االحتياط



  

وتسعى البنوك جاهدة إلدارة االحتياطي القانوني بكفؤا ة، بحيؤث ال تعمؤل علؤى خفؤض 

كمؤؤا أنهؤؤا ال تحؤؤتفظ . هؤؤذه النسؤؤبة وإال تعرضؤؤت للعقوبؤؤات التؤؤي يفرضؤؤها البنؤؤك المركؤؤ و 

ركؤ و ، ْلن برصيد ي يد عؤن مقؤدار االحتيؤاطي القؤانوني المفؤرول عليهؤا مؤن البنؤك الم

 . في ذلك ضياع أرباح كان من الممكن على البنك تحقيقها إذا ما تم توظيفها 

 :نسبة السيولة القانونية (3

ومؤدى قدرتؤه  البنؤكوهي من المتشرات المالية الهامؤة لدراسؤة وتحليؤل وتقيؤيم سؤيولة 

التؤي على الوفا  بسحوبات المودعين عند طلبهم وتمرل هؤذه النسؤبة العالقؤة بؤين اْلرصؤدة 

يحتفظ بها البنك لؤدى البنؤك المركؤ و واْلصؤول ايؤر النقديؤة شؤديدة السؤيولة مؤن ناحيؤة ، 

وبعض الخصوم المكونة من الودائع ، باإلضافة إلى االلت امات اْلخرى التؤي تقتؤرب مؤن 

صفة الودائع والقيمة اير المغطاة من خطابؤات الضؤمان المصؤدرة وكمبيؤاالت المراسؤلين 

إذ يحؤق للبنؤك المركؤ و تحديؤد نسؤبة اْلمؤوال السؤائلة ونوعهؤا . أخؤرى المقبولة مؤن ناحيؤة

ي ، فهؤي البنكؤالتي يجؤب علؤى البنؤك أن يحؤتفظ بهؤا وذلؤك بهؤدف تنظؤيم عمليؤات االئتمؤان 

مقيا  لمدى قدرة االحتياطيات اْلولية والرانوية على الوفا  بااللت امات الماليؤة المسؤتحقة 

النسؤبة علؤى النسؤبة التؤي يحؤددها البنؤك المركؤ و يعؤد  على البنؤك ، ولؤذا فؤان ارتفؤاع هؤذه

ويؤتم حسؤاب هؤذه النسؤبة . عؤن أو احتمؤال للعسؤر المؤالي البنؤكضمانة للمودعين، وابتعؤاد 

 :وفق المعادلة اآلتية

 =نسبة السيولة القانونية
  

 ×000 
 ص 

 : حيث أن 

لماليؤؤة لؤؤدى اْلوراق ا+ الرصؤؤيد لؤؤدى البنؤؤك المركؤؤ و + نقديؤؤة فؤؤي الصؤؤندوق =   

اْلوراق التجارية لدى البنك التي تسؤتحق الؤدفع خؤالل + ذهب + أذونات الخ انة + البنك 

 . ت التحصيل شيكات وحواالت وكوبونات تح+ لبنوك المستحق على ا+ ثالثة أشهر

شيكات وحواالت وخطابات اعتماد دوريؤة مسؤتحقة الؤدفع + ودائع العمال  = أما ص 

 . يمة اير المغطاة نقداك من خطابات الضمان المصدرةالق+ المستحق للبنوك + 

 

 (:معيار السيولة)نسبة السيولة العامة  (2

تعني السيولة العامة قدرة البنك على تحصيل القؤرول والسؤلفيات التؤي لؤدى العمؤال  

ها بؤدون خسؤارة والتوفيؤق بؤين تؤواريخ تحصؤيل هؤذه القؤرول قعلى وفق تؤواريخ اسؤتحقا

وسؤؤلفيات جديؤؤدة ، وعليؤؤه يتوجؤؤب علؤؤى البنؤؤك دراسؤؤة وتحليؤؤل  والسؤؤلفيات ، ومؤؤنح قؤؤرول

موقؤؤف العمؤؤال  ، واسؤؤتبعاد مؤؤن يتضؤؤح عؤؤدم قدرتؤؤه عؤؤن سؤؤداد القؤؤرل مؤؤن نسؤؤبة السؤؤيولة 

على الوفا  بالت اماته عنؤد السؤحوبات  البنكالعامة ويستخدم هذا المتشر لقيا  مدى قدرة 

 . المفاجئة



  

تفوق النسبة القانونية المفروضؤة عليهؤا وتحرص البنوك على توفير نسبة من السيولة 

الل أيؤة فرصؤة جديؤدة للتوظيؤف تؤدر عليهؤا عائؤداك غ، وذلك بهؤدف تؤدعيم الرقؤة فيهؤا، واسؤت

ك ويحسب هذا المعيار كالتالي  : عاليا

معيار 

 =السيولة

 أوراق حكومية وأوراق مضمونة  من الحكومة+ أذون الخ انة+ نقدية 
 ×000 

 بنوك ومراسلين +ودائع وحسابات جارية 

ويشؤؤير هؤؤذا المعيؤؤار إلؤؤى مؤؤدى كفايؤؤة اْلمؤؤوال السؤؤائلة فؤؤي سؤؤداد الودائؤؤع ، والمسؤؤتحق 

 .للبنوك

 :نسبة اْلصول السائلة وشبه السائلة إلى إجمالي اْلصول (2

وهذه النسبة تشير إلى مقدار تغطية البنك اللت اماته من اْلصول السائلة وشبه السائلة 

 :مخاطر السيولة وتقا  هذه النسبة كما يلي وبارتفاع هذه النسبة تقل

= 
 اْلوراق المالية قصيرة اْلجل+مستحق على البنوك+ نقدية

 ×000 
 إجمالي اْلصول 

وليسؤؤت هنؤؤاك نسؤؤبة نمطيؤؤة محؤؤددة، وإنمؤؤا يحؤؤدد كؤؤل بنؤؤك النسؤؤبة التؤؤي يراهؤؤا ، وذلؤؤك 

مؤال  ْلمؤوالهم للوقوف على النسبة التؤي يمكؤن أن يسؤتخدمها مؤن اْلصؤول لتلبيؤة طلؤب الع

لخطؤؤر  البنؤؤكمؤؤن الودائؤؤع قصؤؤيرة اْلجؤؤل ، ونقؤؤص النسؤؤبة عؤؤن معؤؤدالتها ، يعنؤؤي مواجهؤؤة 

 .  البنكالسحب وزيادة النسبة تعني توافر أرصدة نقدية بدون تشغيل ، مما يقلل من أرباح 

 : نسبة التداول (6

ك مؤن حيؤث اسؤتخدامها فؤي قيؤا  مؤدى تؤوفر السؤيول ة وهي أكرر النسؤب الماليؤة شؤيوعا

 . لدى البنك 

. س هذه النسبة مدى قدرة أصول البنك المتداولة علؤى تغطيؤة الت اماتؤه المتداولؤة يوتق

 : ويتم حساب هذه النسبة كاآلتي

 =نسبة التداول 
 اْلصول المتداولة 

 ×000 
 الخصوم المتداولة 

 ذلؤؤك علؤؤى أن اْلصؤؤول المتداولؤؤة كافيؤؤة لسؤؤدادكلمؤؤا دل وكلمؤؤا ارتفعؤؤت هؤؤذه النسؤؤبة 

أو أن تكؤون  0:   5وقد جرت العادة على أن تكون النسؤبة المعياريؤة . الخصوم المتداولة 

 .اْلصول المتداولة ضعف االلت امات المتداولة

وهذه النسبة تمرل المدى الذو يمكن أن تنخفض فيه قيمة اْلصول المتداولؤة للبنؤك وال 

هذه اْلصول يمكن تحويلها إلى على افترال أن . زال بمقدوره تسديد مطلوباته المتداولة 

 . نقد بسهولة ودون خسائر كبيرة مقارنة باْلصول الرابتة 

 

 :نسبة الودائع الجارية إلى الودائع االدخارية (7



  

تساعد هذه النسبة في معرفؤة مقؤدار الودائؤع الجاريؤة والتؤي تمرؤل أكبؤر أنؤواع الودائؤع 

السؤؤائلة لتلبيؤؤة السؤؤحوبات تعرضؤؤا للسؤؤحب ومؤؤن ثؤؤم تحديؤؤد احتياجؤؤات البنؤؤك مؤؤن النقديؤؤة 

الودائؤع الجاريؤة إلؤى الودائؤع المتوقعة فؤي أو لحظؤة وتجؤدر اإلشؤارة إلؤى أنؤه كلمؤا زادت 

اْلرصؤدة السؤائلة التؤي يجؤب أن يحؤتفظ بهؤا البنؤك والعكؤس صؤحيح االدخارية كلمؤا زادت 

 :وتقا  هذه النسبة كما يلي

نسبة الودائع الجارية إلى الودائع 

 =االدخارية

 ع الجارية الودائ
 ×000 
 الودائع االدخارية

 

 : نسبة النقدية إلى الودائع الجارية (2

تتكون النقدية لدى أو بنك من النقدية في خ ينة البنك ، ورصيد البنك مؤن االحتيؤاطي 

لؤؤدى البنؤؤك المركؤؤ و ، وأمؤؤوال البنؤؤك لؤؤدى البنؤؤوك اْلخؤؤرى ، وتحسؤؤب هؤؤذه النسؤؤبة وفؤؤق 

 : المعادلة اآلتية

 ة إلى الودائع الجاريةنسبة النقدي
 النقدية

 ×000 
 الودائع الجارية

وهذه النسبة تعكس قدرة النقدية في البنؤك علؤى مواجهؤة طلبؤات السؤحوبات التؤي يقؤوم 

 .بها أصحاب الودائع الجارية

وارتفؤؤاع هؤؤذه النسؤؤبة يعنؤؤي قؤؤدرة النقديؤؤة علؤؤى مواجهؤؤة السؤؤحوبات مؤؤن الودائؤؤع تحؤؤت 

 . الطلب

 :جموع الودائعنسبة النقدية إلى م (2

ودائؤؤع سؤؤوا  وهؤؤذه النسؤؤبة تبؤؤين قؤؤدرة النقديؤؤة علؤؤى تغطيؤؤة جميؤؤع سؤؤحوبات أصؤؤحاب ال

أو ْلجل ، فهي متشر عن مدى توفير السؤيولة لؤدى البنؤك لمواجهؤة  كانت جارية أو توفير

سحوبات أصحاب الودائع وهي أشمل من سابقتها في عملية التغطية ، وبالتأكيد فانؤه ال بؤد 

 : النقدية أكبر من النسبة السابقة وتحسب على وفق المعادلة التالية  أن يكون رصيد

إلى مجموع الودائع  نسبة النقدية

= 

 النقدية
 ×000 
 مجموع الودائع

 

 :جموع الودائعمنسبة االسترمارات قصيرة اْلجل إلى  (00

ط إذا كان البسط فؤي النسؤبتين السؤابقتين مقتصؤراك علؤى االحتياطيؤات اْلوليؤة فؤان البسؤ

 .في هذه النسبة يمتد ليشمل ج   من االحتياطيات الرانوية

ك من سابقت ها فهي تقيس مقدار اْلصول التؤي يمكؤن أن يؤتم يإذ أن هذه النسبة أقل تحفظا

استرمارها اسؤترماراك مفيؤداك ، وفؤي الوقؤت نفسؤه يمكؤن تحويلهؤا بسؤرعة إلؤى نقديؤة لمواجهؤة 

صر على النقد السائل في خ ائن البنك لتلبيؤة وهذه النسبة ال تقت. سحوبات أصحاب الودائع

طلبات السحب من قبل المودعين ، إنما تأخذ في الحسبان تلك اْلصول التي يمكؤن أن تؤدر 



  

لها بسؤؤرعة، وبؤؤدون خسؤؤارة تؤؤذكر، لتغطيؤؤة يعائؤؤداك للبنؤؤك، وفؤؤي الوقؤؤت نفسؤؤه يمكؤؤن تسؤؤي

 :ادلة اآلتيةسحوبات المودعين، إذا تطلب اْلمر لذلك ، ويتم احتسابها وفق المع

نسبة االسترمارات قصيرة اْلجل إلى مجموع 

 الودائع

 االسترمارات قصيرة اْلجل
 ×000 

 مجموع الودائع

 

  



  

 :الربحيةنسب : ثانياً 

ك   زيؤؤؤادة اإليؤؤؤرادات الكليؤؤؤة خؤؤؤالل مؤؤؤدة معينؤؤؤة ، :" هؤؤؤو عبؤؤؤارة عؤؤؤنالؤؤؤربح محاسؤؤؤبيا

ك  حققؤة تتضمن زيادة اإليرادات المال يادة في الرروة التي ت:"هو عبارة عنوالربح اقتصاديا

ك إليها تكاليف الفرص البديلة   ( . 20ميالد، مرجع سابق،ص)عن تكاليفها مضافا

البنؤؤك فهؤؤي المقيؤؤا  الحقيقؤؤي لنجؤؤاح  ا دوتعؤؤد نسؤؤبة الربحيؤؤة مؤؤن المتشؤؤرات الهامؤؤة ْل

وال إدارة البنك أو إخفاقها ويقصد بالربح الفائض من اْلموال المحقق نتيجة اسؤتغالل اْلمؤ

باسؤردة ، مرجؤؤع . )وايرهؤؤا ،واالسؤترمار ،المتاحؤة للبنؤك فؤؤي عمليؤات مصؤؤرفية كاالئتمؤان

 ( . 007سابق ، ص

وتعد متشرات الربحية من أهم المتشرات المالية في تقييم أدا  البنوك التجاريؤة علؤى 

تحقيق عائد نهائي صؤافي علؤى اْلمؤوال المسؤترمرة وذلؤك يعنؤي أن هؤذه المتشؤرات تركؤ  

ربح الذو يعتبر المحور الفعال في استمرار البنؤوك التجاريؤة وتوسؤعاتها مؤن خؤالل على ال

الدور الرائد واْلساسي لارباح المحققة في تحقيق النمو المستمر للبنك، ممؤا يعؤ ز قدرتؤه 

عؤاملين على البقا  وعلى المنافسة وضمان االستقرار من خالل تع ي ها لرقة العمال  والمت

 (.2، مرجع سابق، صدمحم) .مع البنك التجارو

ويجدر اإلشارة إلى أن هناك الكرير مؤن المتشؤرات التؤي تقؤيس ربحيؤة البنؤك وكفا تؤه 

 (2مرجع سابق، صال) :وسوف نرك  على المتشرات اْلكرر استعماالك وانتشاراك وهي 

 =نسبة هامش الربح  (0
 هامش الربح 

 ×000 
 إجمالي اْلصول 

 الفوائد المدفوعة  –لمحصلة الفوائد ا= إذ أن هامش الربح 

وتقؤؤيس هؤؤذه النسؤؤبة العائؤؤد الصؤؤافي مؤؤن الفوائؤؤد التؤؤي حققتهؤؤا اْلصؤؤول للبنؤؤك وزيادتهؤؤا 

 . تعني زيادة قدرة اْلصول على توليد أرباح أو هامش ربح للبنك التجارو وبالعكس

 =معدل العائد على حقوق المساهمين (5
 صافي اْلرباح بعد الضرائب 

 ×000 
 ين حقوق المساهم

ك اومؤويعد هذا المعدل من أهم متشرات قيؤا  كفؤا ة اْل ل ويعمؤل البنؤك التجؤارو دائمؤا

علؤؤى زيادتؤؤه بمؤؤا يتناسؤؤب وحجؤؤم اْلخطؤؤار التؤؤي يتحملهؤؤا مسؤؤاهمو البنؤؤك ، ويوضؤؤح هؤؤذا 

التؤي حققهؤا ( العائؤد)المعدل ما تحققه كل وحدة مؤن حقؤوق المسؤاهمين فؤي صؤافي اْلربؤاح

 . البنك

بهذا المتشر إذ أن زيادة را  المال مع عدم زيادة اْلرباح بالمعدل ويهتم المساهمون 

نفسه سؤيتدو دون شؤك إلؤى انخفؤال معؤدل العائؤد علؤى حؤق الملكيؤة ؛ فالوضؤع الطبيعؤي 

يحؤؤتم أن يكؤؤون معؤؤدل العائؤؤد علؤؤى حؤؤق الملكيؤؤة أكبؤؤر مؤؤن معؤؤدل العائؤؤد علؤؤى رأ  المؤؤال 

 . من معدل الفائدة المدفوعة للديون –ل أو أق –المسترمر، وإال أصبح عائد الملكية يساوو 

ويعاب على هذا المقيا  أن حقوق الملكية ليست هي المصؤدر التمؤويلي الوحيؤد الؤذو 

 (.002باسردة ، مرجع سابق، ص)يحقق اْلرباح 



  

 =معدل العائد على إجمالي اْلصول (3

صافي الربح بعد 

 000×  الضرائب 

 إجمالي اْلصول 

ل وحؤدة مؤن اْلصؤول مؤن صؤافي الؤربح بعؤد الضؤرائب ويقيس هذا المعؤدل نصؤيب كؤ

وزيادة هذا المعدل تعني كفا ة استخدام اْلموال المسؤترمرة فؤي اْلصؤول االيراديؤة وتشؤير 

 . إلى كفا ة إدارة البنك في استغالل اْلصول وإدارتها 

 =نسبة صافي الربح إلى إجمالي اإليرادات (2

صافي الربح بعد 

 000×  الضرائب

 راداتإجمالي اإلي

وتبين هذه النسبة اْلهمية النسبية لصافي اْلربؤاح التؤي حققهؤا البنؤك التجؤارو بالنسؤبة 

إلى إجمالي اإليرادات وزيادتها تعني زيؤادة كفؤا ة اْلدا  المؤالي بؤالنظر إلؤى زيؤادة تحقيؤق 

 . معدالت أكبر من اْلرباح بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات 

 =يليةنسبة هامش صافي العمليات التشغ (2
 صافي اإليرادات التشغيلية

 ×000 
 إجمالي اْلصول 

المصؤؤروفات التشؤؤغيلية،  –اإليؤؤرادات التشؤؤغيلية = إذ أن صؤؤافي اإليؤؤرادات التشؤؤغيلية 

وتقيس هذه النسبة إمكانية اْلصول على تحقيق إيرادات للبنك التجارو وزيادة هذه النسؤبة 

 .التشغيلية  تعني زيادة قدرة اْلصول على تحقيق اإليرادات

نسبة اْلرباح الموزعة للمساهمين إلى صافي  (6

 =اْلرباح

اْلرباح الموزعة على 

 000×  المساهمين

 صافي الربح بعد الضرائب

وتوضؤؤح هؤؤذه النسؤؤبة حجؤؤم التوزيعؤؤات التؤؤي يحصؤؤل عليهؤؤا المسؤؤاهمون مؤؤن صؤؤافي 

يؤر مؤن المسؤاهمين اْلرباح السنوية للبنك التجارو وبذلك تكون هذه النسبة مجال اهتمام كب

 . 

 =معدل العائد على الودائع (7
 صافي الربح بعد الضرائب 

 ×000 
 إجمالي الودائع

ويسؤؤتخدم هؤؤذا المعؤؤدل فؤؤي قيؤؤا  كفؤؤا ة البنؤؤك علؤؤى توليؤؤد اْلربؤؤاح مؤؤن الودائؤؤع التؤؤي 

اسؤؤتطاع الحصؤؤول عليهؤؤا ويقؤؤيس هؤؤذا المعؤؤدل نصؤؤيب كؤؤل وحؤؤدة مؤؤن وحؤؤدات الودائؤؤع مؤؤن 

 . بنك التجارو بعد دفع الضرائبصافي الربح المحقق لل

 =معدل العائد للسهم (2
 صافي اْلرباح بعد الضرائب

 ×000 
 عدد اْلسهم

صؤافي ويوضح هذا المعؤدل نصؤيب السؤهم الواحؤد مؤن رأ  مؤال البنؤك التجؤارو مؤن 

الربح بعد الضرائب سوا  على صؤورة توزيعؤات نقديؤة علؤى المسؤاهمين ، أو فؤي صؤورة 

 .  موزعة احتياطيات وأرباح اير



  

 =معدل التوزيعات النقدية (2
 التوزيعات النقدية على المساهمين

 ×000 
 عدد اْلسهم

يبؤؤين هؤؤذا المعؤؤدل نصؤؤيب كؤؤل سؤؤهم مؤؤن أسؤؤهم رأ  مؤؤال البنؤؤك التجؤؤارو مؤؤن اْلربؤؤاح 

الموزعة نقداك على المساهمين وزيادة هذا المعؤدل تعنؤي زيؤادة العوائؤد التؤي يحصؤل عليهؤا 

 . س أصحاب اْلسهم وبالعك

 نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي اْلصول  (00
×  إجمالي اإليرادات 

 إجمالي اْلصول  000

يعبر هذا المعدل عن قدرة اْلصول على تحقيق اإليرادات وكلمؤا ارتفعؤت هؤذه النسؤبة 

 . دل على تحقيق البنك لقدر كبير من اإليرادات في ظل ما هو متوفر لديه من أصول 

ابلة للتوزيع على إجمالي معدل اْلرباح الق (00

 =اْلصول

 اْلرباح القابلة للتوزيع
 ×000 

 إجمالي اْلصول 

ويوضح هذا المعؤدل ربحيؤة كؤل وحؤدة مؤن أصؤول البنؤك مؤن اْلربؤاح القابلؤة للتوزيؤع 

 . الذو يمرل صافي الربح بعد استقطاع التكاليف والضرائب على الدخل

 =معدل العائد على رأ  المال المدفوع (05
 الربح بعد الضرائبصافي 

 ×000 
 رأ  المال المدفوع

ويبؤؤين هؤؤذا المعؤؤدل نصؤؤيب كؤؤل وحؤؤدة مؤؤن وحؤؤدات رأ  المؤؤال المؤؤدفوع مؤؤن اْلربؤؤاح 

المحققؤؤة بعؤؤد دفؤؤع الضؤؤرائب ومقارنؤؤة هؤؤذا المعؤؤدل مؤؤع الفتؤؤرات ال منيؤؤة المختلفؤؤة يعطؤؤي 

 . متشراك لقيا  التطور في العائد على رأ  المال المدفوع 

 =على الموارد معدل العائد (03
 صافي اْلرباح بعد الضرائب

×000 
 حقوق المساهمين+إجمالي الودائع 

إن هؤؤذا المعؤؤدل يبؤؤين نصؤؤيب كؤؤل وحؤؤدة مؤؤن وحؤؤدات المؤؤوارد سؤؤوا  أكانؤؤت ذاتيؤؤة أم 

خارجيؤؤة مؤؤن صؤؤافي الؤؤربح المحقؤؤق وبؤؤذلك فؤؤان هؤؤذا المعؤؤدل يبؤؤين كفؤؤا ة البنؤؤك فؤؤي تحقيؤؤق 

 . اْلرباح من الموارد المتاحة له 

 =نسبة الفوائد المكتسبة إلى الفوائد المستحقة (02
 الفوائد المكتسبة

×000 
 الفوائد المستحقة

ويبين هذا المتشر نسبة الفوائد المكتسبة نتيجة لعمل البنك التجارو في منح القؤرول 

إلى الفوائد المستحقة على القرول التي حصؤل عليهؤا البنؤك مؤن اآلخؤرين وكلمؤا ارتفعؤت 

 . على تحقيق إيرادات أكبر للبنك التجاروالنسبة دل ذلك 

 = نسبة ربحية العامل بالبنك (02
 صافي اْلرباح بعد الضرائب 
 ×000 
 عدد العاملين الدائمين 

ويوضح هذا المتشر ربحية العامل الفرد في البنك التجارو وزيؤادة هؤذه النسؤبة تعنؤي 

د التفكيؤر فؤي تعيؤين عمالؤة كفا ة عنصر العمل في تحقيق اْلرباح ، وهذا المتشؤر يفيؤد عنؤ

 . جديدة ، إذ يتعين التأكد من زيادة ربحية العامل الجديد



  

 : كفاءة رأس المالنسب : ثالثا

ك فؤؤؤي بقؤؤؤا   ك ومهمؤؤؤا وضؤؤؤمان  البنؤؤؤكيلعؤؤؤب المعؤؤؤدل المالئؤؤؤم لؤؤؤرا  المؤؤؤال دوراك  حيويؤؤؤا

عؤرل المخاطر التي يتمواجهة استمراره وحمايته من الخسائر وحماية أموال المودعين و

علؤى تع يؤ   البنؤوكير معؤدالت سؤعر الفائؤدة وتعمؤل البنك مرل مخؤاطر اإلفؤال  أو تغؤـّ لها

يحمي البنؤك،فهوصافي حق الملكية ، حيث أن رأ  المال المالئم ي يد من ثقة العمال  فؤي 

جئة أو اير المتوقعة من العمال ، والتي قد تتدو بالبنك إلى من حاالت السحب المفا البنك

 (.26يالد، مرجع سابق ، صم).اإلفال 

بمسؤتوى رأ  مؤال مناسؤب يؤتدو إلؤى رفؤع قؤدرة القطؤاع  البنؤوكومن ثم فان احتفاظ 

ي ويسهم في تع ي  الرقة به وفي حفظ استقرار النظام المالي ككل ، عليؤه يتعؤين علؤى البنك

امؤؤتالك إجؤؤرا ات لتقيؤؤيم متطلبؤؤات رأ  المؤؤال الالزمؤؤة لهؤؤا بمؤؤا يتوافؤؤق ومجمؤؤل  البنؤؤوك

 . خاطر الموجودة وإستراتيجية المحافظة على مستوى رأ  المال الم

التجاريؤة  البنؤوكة رأ  المال إذ تحدد نسبة معينؤة وعلؤى وتهتم البنوك المرك ية بكفاي

وتقؤا  %  2بؤـ 5االلت ام بها حماية ْلموال المودعين والدائنين ، حيث حددتها لجنة بازل 

 (. 26، صمرجع سابق، واخرونطالب )الية  المال من خالل النسب التكفاية رأنسب 

 =نسبة رأ  الممتلك إلى إجمالي الموجودات (0
 رأ  المال الممتلك 

 ×000 
 إجمالي الموجودات 

علؤؤؤى حقؤؤؤوق الملكيؤؤؤة فؤؤؤي تمويؤؤؤل إجمؤؤؤالي  البنؤؤؤكوتعكؤؤؤس هؤؤؤذه النسؤؤؤبة مؤؤؤدى اعتمؤؤؤاد 

ن حمايؤؤة الموجؤؤودات ، وإن ارتفؤؤاع هؤؤذه النسؤؤبة يحقؤؤق مؤؤا يصؤؤبو إليؤؤه البنؤؤك المركؤؤ و مؤؤ

ْلمؤوال المؤودعين ، إال أن ارتفاعهؤؤا بنسؤبة أكرؤؤر مؤن المطلؤؤوب يؤتدو إلؤؤى انخفؤال نسؤؤبة 

االحتفاظ بهؤذه النسؤبة عنؤد  البنكالعائد إلى حق الملكية وهذا ضد رابة المالكين ، ويحاول 

 . معدالتها الرابتة 

 =نسبة رأ  الممتلك إلى إجمالي الودائع (5
 رأ  المال الممتلك 
 ×000 

 الي الودائعإجم

علؤؤى الودائؤؤع كمصؤؤدر مؤؤن مصؤؤادر التمويؤؤل ،  البنؤؤكوتبؤؤين هؤؤذه النسؤؤبة مؤؤدى اعتمؤؤاد 

ك تبؤؤين مؤؤدى قدرتؤؤه علؤؤى رد الودائؤؤع التؤؤي حصؤؤل عليهؤؤا مؤؤن اْلمؤؤوال المملوكؤؤة لؤؤه ،  وأيضؤؤا

وكلما زادت هذه النسؤبة كؤان ذلؤك مصؤدر أمؤان للمؤودعين والعكؤس بؤالعكس ، والمقصؤود 

 . البنوكوالحسابات الجارية بأنواعها مضافا إليها مستحق إجمالي  بالودائع هنا الودائع

 =الممتلك إلى إجمالي القرولالمال  نسبة رأ   (3
 رأ  المال الممتلك 
 ×000 
 إجمالي القرول

على مواجهة المخاطر المتمرلة في عؤدم اسؤترداد  البنكوتوضح هذه النسبة مدى قدرة 

س هؤذه النسؤبة درجؤة الخطؤر المتوقؤع فؤي محفظؤة وتعكؤ ،ج   مؤن اْلمؤوال تؤم اسؤترمارها

 . القرول

 000×  رأ  المال الممتلك نسبة رأ  الممتلك إلى االسترمار  في اْلوراق  (2



  

 إجمالي االسترمارات في اْلوراق المالية  =المالية

على مواجهة حالة االنخفؤال فؤي القيمؤة السؤوقية  البنكوتعكس هذه النسبة مدى قدرة 

 .الية لاوراق الم

نسبة رأ  الممتلك إلى الموجودات المرجحة  (2

 =بالمخاطر

 رأ  المال الممتلك 

الموجودات المرجحة  000× 

 بالمخاطر

تبين هذه النسبة قدرة رأ  المال على مواجهة مخاطر االسترمار الناشؤئة عؤن احتمؤال 

موجؤودات عدم الوفؤا  بالت اماتؤه فؤي الموجؤودات الخطؤرة ، والمقصؤود بؤالخطرة جميؤع ال

اْلخؤؤؤرى واْلوراق الماليؤؤؤة والسؤؤؤندات  البنؤؤؤوكمطؤؤؤروح منهؤؤؤا النقؤؤؤد فؤؤؤي الصؤؤؤندوق وفؤؤؤي 

 .الحكومية

 نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات الرابتة (6
 حقوق الملكية 

 ×000 
 صافي الموجودات الرابتة 

 وتقيس هذه النسبة مقدار اعتماد البنك على حقوق الملكية في تمويؤل موجوداتؤه الرابتؤة

 . مقارنة بمصارف التمويل اْلخرى وبالتحديد الودائع

 نسبة حقوق الملكية إلى الديون  (7
 حقوق الملكية 

 ×000 
 المجموع الكلي لاللت امات الخارجية

وتوضح هذه النسبة مستوى الضمان الذو يوفره البنؤك للؤدائنين أو المؤدى الؤذو عنؤده 

 . نك تستطيع أموال المساهمين سداد كل الت امات الب

 : نسبة كفاية رأ  المال  (2

ك نسؤؤبة  وتقؤؤيس هؤؤذه النسؤؤبة حقؤؤوق الملكيؤؤة إلؤؤى اْلصؤؤول الخطؤؤرة ( بؤؤال)وتسؤؤمى أيضؤؤا

تكفؤي لتغطيؤة  للبنؤكوتهدف هذه النسبة إلى توفير أموال ذاتية . المرجحة بأوزان مخاطرة 

ت نسبة الموجودات الخطؤرة المرجحؤة تتناسؤب مؤع طبيعيؤة التمويؤل الممنؤوح واالسؤترمارا

 : ويتم حساب هذه النسبة كاآلتي

 ( =بال)نسبة كفاية رأ  المال 
 رأ  المال 

 ×000 
 اْلصول الخطرة المرجحة بأوزان مخاطرة

وتمتاز هذه النسبة بقدرتها علؤى التمييؤ  بؤين اْلنؤواع المختلفؤة لاصؤول حسؤب درجؤة 

ي ، وكؤذا البنكؤاط مخاطرها ، والربط بين متطلبات رأ  المال واْلخطار الناتجة من النشؤ

باسردة ، مرجؤع سؤابق . )ية وسياسات اإلشرافالبنكتوحيد قواعد المنافسة وطرق الرقابة 

 (.002، ص

 : توظيف الأموالنسب : رابعاً 
ي إذ تقؤؤيس البنكؤؤتوظيؤف مؤؤن المتشؤرات الهامؤؤة للحكؤم علؤؤى نشؤاطه متشؤؤرات ال وتعؤد

ا  مؤؤدى كفايؤؤة اسؤؤتخدام مؤؤدى فعاليؤؤة البنؤؤك فؤؤي اسؤؤتخدام مؤؤوارده الماليؤؤة مؤؤن خؤؤالل قيؤؤ

مقيؤا   ي، فهؤلسلف وأوجه االسترمارات المختلفةفي القرول واالمالية المصادر المتاحة 

 ( . 007باسردة ، مرجع سابق ، ص. )لكفا ة البنك في استخدام الموارد المتاحة لديه



  

 ( 76، صمرجع سابق، اسباقة) :ومن متشرات توظيف اْلموال

 =جمالي االسترماراتنسبة إجمالي اإليرادات إلى إ (0
 إجمالي اإليرادات

 ×000 
 إجمالي االسترمارات 

فؤؤي االسؤؤترمار ، أو كلمؤؤا ارتفعؤؤت هؤؤذه النسؤؤبة كلمؤؤا  البنؤؤكوهؤؤذه النسؤؤبة تبؤؤين كفؤؤا ة 

 . من االسترمارات المختلفة  البنكارتفعت حصيلة اإليرادات التي يحصل عليها 

 =نسبة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي الموجودات (5
 إجمالي اإليرادات

 ×000 
 إجمالي الموجودات

التجارو في تشغيل الموارد المتاحة وكفا تؤه فؤي  البنكوتقيس هذه النسبة معدل كفا ة 

يؤؤة كافؤؤة التؤؤي يتمرؤؤل البنكتشؤؤغيل اإلمكانيؤؤات البشؤؤرية والماديؤؤة اْلخؤؤرى فؤؤي أدا  الخؤؤدمات 

 . عائدها أو ج   منها في العموالت والفوائد المحققة

 إجمالي القرول =بة إجمالي القرول إلى إجمالي الودائعنس (3
 ×000 

 إجمالي الودائع

التجارو على توظيؤف الودائؤع  البنكوتعتبر هذه النسبة من المتشرات الرئيسية لقدرة 

 .من إجمالي ودائع العمال   البنكها ضح حجم اْلموال التي استخدمها ووظف، وهي تو

 لي االسترمارات إجما = معدل استرمار الودائع (2
 ×000 

 إجمالي الودائع

التجؤارو وهؤذا يفيؤد فؤي الحكؤم علؤى  البنؤكهذا المعدل يقيس مدى توظيف الودائع فؤي 

 .فيما إذا كانت توسعية أم انكماشية  البنكطبيعة سياسة 

معدل العائد على االسترمار من اْلوراق  (2

 = المالية

 صافي العائد المحصل من اْلوراق المالية 
 ×000 
 إجمالي االسترمارات في اْلوراق المالية 

التجؤارو نتيجؤة لالسؤترمار فؤي  البنكويوضح هذا المعدل مقدار العائد المتحصل عليه 

اْلوراق المالية وأن انخفال هذا المعدل يعنؤي انخفؤال االسؤترمار فؤي اْلوراق الماليؤة ، 

 . رف ويتوجب النظر في إعادة تشكيل المحفظة االسترمارية للمص

 إجمالي االسترمارات  = معدل توظيف الموارد  (6
 ×000 

 حق الملكية+ إجمالي الودائع 

التجؤارو مؤن  البنكوما يوظفه  ،هذا المعدل يبين عالقة االسترمارات بمصادر التمويل

 البنؤكأموال نشاطه المالي ، ويعتبر هذا المتشر من المتشرات المهمة في توضيح سياسة 

 . في التوظيف 

 القرول والسلفيات  = معدل إقرال الموارد  (7
 ×000 

 حق الملكية + إجمالي الودائع 

التجارو من قرول وسؤلفيات مؤن مصؤادر  البنكويوضح هذا المعدل نسبة ما يوظفه 

 . للبنكالتمويل الخارجية والداخلية ويشير هذا المعدل إلى نمط السياسة اإلقراضية 

 000×  الفوائد المحصلة من القرولمعدل العائد على إجمالي محفظة  (2



  

 إجمالي القرول =القرول

التجارو في مجال االقؤرال  البنكهذا المعدل يقيس نسبة الفوائد المتحصلة من نشاط 

 .  البنكإلى إجمالي القرول التي قدمها 

 التجارو   البنكمعدل مساهمة  (2

 =وشركات تابعة بنوكفي  

 ركات تابعةالقيمة االسمية لالسهم في مصارف وش
 ×000 

 االحتياطيات + را  المال 

 . أو شركات أخرى  بنوكالتجارو لاسهم في  البنكويوضح هذا المعدل مدى امتالك 
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 : المقدمة –0–2

إن الغرل من هذا الفصل هو الت ود باإلطار النظرو لادا  ، فال يمكؤن تقيؤيم اْلدا  

 . دون اإلحاطة باإلطار النظرو لادا  

ذو تنصؤب حولؤه جهؤود كافؤة المنظمؤات فهؤو يشؤكل ويعتبر اْلدا  المحور الرئيسي ال

 . أهم أهدافها والذو يتمحور من خالل قيا  اْلدا  الفعلي ومقارنته باْلدا  المخطط

واْلدا  هؤؤؤام وجؤؤؤوهرو لجميؤؤؤع منظمؤؤؤات اْلعمؤؤؤال ويكؤؤؤاد يكؤؤؤون الظؤؤؤاهرة الشؤؤؤمولية 

د اْلكرؤر والعنصر المحورو لجميع فروع حقول المعرفة اإلدارية ، فضؤالك عؤن كونؤه البعؤ

أهمية لمختلف منظمات اْلعمؤال والؤذو يتمحؤور حولؤه وجؤود المنظمؤة مؤن عؤدمها، فلكؤل 

منظمؤؤة اايؤؤة تتمسؤؤك بهؤؤا وهؤؤي الخلؤؤود واالسؤؤتمرار فؤؤي عؤؤالم اْلعمؤؤال وال تبلغهؤؤا إال مؤؤن 

خالل رسالة محددة عليها أدائها بدقة وموضوعية ليتسؤنى لهؤا البقؤا  فؤي السؤوق لممارسؤة 

 هذه الدراسهعلى االدا  المالي للبنوك التجاريه نشاطها وستف تقتصر

 : ماهية الأداء–5–2

فاْلدا  هؤو انعكؤا  لكيفيؤة اسؤتخدام المنظمؤة لمواردهؤا الماديؤة والبشؤرية واسؤتغاللها 

بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهؤدافها وهؤو المسؤتوى الؤذو تتمتؤع بؤه مخرجؤات 

تها فاْلدا  هو مخرجات اْلنشطة واْلحداث التؤي المنظمة بعد إجرا  العمليات على مدخال

 (20، ص5002الخفاجي نعمة واخرون، )تشكل داخل المنظمة

ك ْلن تكون في أفضل صورة لها، سوا  كان ذلك أمام المؤالك أو  وتسعى المنظمة دوما

العمال  أو الجمهور ولكي تتمكن من ذلؤك عليهؤا االهتمؤام بتحسؤين أدائهؤا وبالصؤورة التؤي 

تتفوق على المنافسين لها ، وهي تبحث دائما عن الوسيلة المناسبة التي تمكنهؤا مؤن تجعلها 

تقييم أدائها بشكل متكامل وموضوعي ، من أجل تحقيق أهدافها ومعرفة مدى قدرتها علؤى 

 .استغالل مواردها 

فاْلدا  يعبر عن قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها طويلؤة اْلجؤل ومؤدى قؤدرتها علؤى 

واردها نحو تحقيق اْلهداف المنشودة، وهو المراة التؤي تعكؤس وضؤع المنظمؤة استغالل م

 .في مختلف جوانبها وعن إطار اْلهداف المخططة

ويعتمؤؤد أدا  أو منظمؤؤة وبدرجؤؤة كبيؤؤرة علؤؤى معرفؤؤة أهؤؤدافها وإسؤؤتراتيجياتها والتؤؤي 

البشؤرو  تختلف من منظمة ْلخرى ، وال نعني بؤاْلدا  فقؤط اْلدا  المؤالي، بؤل حتؤى اْلدا 

واْلدا  اإلنتاجي، بتعبيؤر اخؤر اْلدا  الكلؤي والشؤامل للمنظمؤة ، وال تسؤتطيع المنظمؤة مؤن 

تقيؤؤؤيم أدائهؤؤؤا إال إذا تؤؤؤوفرت المعلومؤؤؤات الصؤؤؤحيحة والبيانؤؤؤات المتعلقؤؤؤة بؤؤؤالمرك  المؤؤؤالي 

 (.22، ص5007شهبون لميا ،.)والمرك  النقدو وهيكل الموجودات

كانؤؤت المعلومؤؤات والبيانؤؤات المحاسؤؤبية حقيقيؤؤة  وتقتضؤؤي اإلشؤؤارة هنؤؤا إلؤؤى أنؤؤه كلمؤؤا

ودقيقة كلما كانت النتائج التي يمكن أن نصل إليهؤا فؤي التحليؤل المؤالي تتسؤم بالموضؤوعية 

 (. 22المرجع السابق، ص.)والحيادية



  

وبشؤؤؤكل عؤؤؤام ينظؤؤؤر إلؤؤؤى اْلدا  مؤؤؤن أنؤؤؤه سلسؤؤؤلة مؤؤؤن النشؤؤؤاطات المرتبطؤؤؤة بوظيفؤؤؤة 

ال بيؤدو، مرجؤع سؤابق، . )دارة لتحقيؤق هؤدف معؤينمتخصصة أو نشاط ج ئي تقوم به اإل

 (. 22ص

يؤتم التوصؤل لؤم  وث والدراسات التي تتناول اْلدا ، إال أنؤهوعلى الرام من كررة البح

وال ( 32، ص5002أمجؤد،  طويقؤات)محدد لادا ،محدد حول مفهوم أو اتفاق إلى إجماع 
شؤؤة القواعؤؤد اْلساسؤؤية لؤؤه يؤؤ ال البؤؤاحرون مشؤؤغولون بمناقشؤؤة اْلدا  كمصؤؤطلح فنؤؤي ومناق

ويعؤؤ و الؤؤبعض هؤؤذا االخؤؤتالف حؤؤول مفهؤؤوم اْلدا  ينبؤؤع مؤؤن اخؤؤتالف المعؤؤايير والمقؤؤاييس 

التي تعتمد في دراسة اْلدا  وقياسه والتي يستخدمها المديرون والمنظمات ويتكون مفهؤوم 

ي تتميؤ  والمنظمؤة التؤ( الفاعلية والكفا ة واإلنتاجية: )اْلدا  من ثالث مكونات رئيسية هي

، المرجؤؤع السؤؤابق. )بؤؤأدا  أفضؤؤل هؤؤي التؤؤي تجمؤؤع بؤؤين هؤؤذه العوامؤؤل وتسؤؤيرها بشؤؤكل جيؤؤد

 ( .32ص

ويحتؤؤل تقيؤؤيم اْلدا  مكانؤؤة متميؤؤ ة فؤؤي الوقؤؤت الحاضؤؤر، لمؤؤا لؤؤه مؤؤن أهميؤؤة كبيؤؤرة فؤؤي 

تحديؤؤد كفؤؤا ة الوحؤؤدة االقتصؤؤادية، ومؤؤدى تحقيقهؤؤا ْلهؤؤدافها وإسؤؤتراتيجياتها ، حيؤؤث يسؤؤاعد 

على الكشف المبكر عن سؤالمة أدا  مختلؤف اْلنشؤطة والوظؤائف فؤي الوحؤدة، تقييم اْلدا  

ومن ثم الكشؤف عؤن اْلدا  المؤنخفض ومحاولؤة معرفؤة أسؤبابه والعمؤل علؤى تالفيؤه وذلؤك 

 ( 0، صمرجع سابق، رستم. )متاحة للوحدة االقتصادية لتحقيق أفضل استخدام للموارد ال

  



  

 : أداء ال مفهوم–3–2
ومفاهيم دقيقة للمصطلحات واالتفؤاق عليهؤا يعؤد مؤن اْلهؤداف التؤي  إن تحديد تعاريف

يصعب تحقيقها وخاصة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن بين هذه المصطلحات التؤي 
ك وحيؤؤداك وشؤؤامالك مصؤؤطلح اْلدا ، بؤؤل هنؤؤاك مؤؤن يسؤؤتخدم مصؤؤطلحات عؤؤدة  لؤؤم تلقؤؤى تعريفؤؤا

 (.02، ص 5000عشي عادل ، . )ات لهكالكفا ة والفاعلية واإلنتاجية لتعتبر كمرادف
التنفيؤذ الفعلؤي لمراحؤل العمؤل ، كمؤا : "إلى( PERFORMANCE)وتشير كلمة اْلدا  

الدليمي، مرجع سؤابق، " . )درجة أو مستوى المهارة والمجهود المبذول في التنفيذ" تعني 
 ( 07ص

ن علؤى أنؤه وعلى الرام مؤن تبؤاين ارا  المختصؤين حؤول مفهؤوم اْلدا  إال أنهؤم يتفقؤو
انعكؤؤا  إلمكانيؤؤة المنظمؤؤة مؤؤن تحقيؤؤق مؤؤا تصؤؤبو إليؤؤه مؤؤن أهؤؤداف، ويكمؤؤن اخؤؤتالفهم فؤؤي 
تعريفهم لادا  لتنوع اتجاهاتهم وأهدافهم، وكؤذلك اخؤتالف المعؤايير المسؤتخدمة مؤن قؤبلهم 

 : في دراسة اْلدا  ، وهناك تعاريف عديدة لادا  ومن هذه التعريفات بأنه
ه مخرجؤؤات المنظمؤؤة بعؤؤد إجؤؤرا  العمليؤؤات علؤؤى مؤؤدخالتها ، المسؤؤتوى الؤؤذو تتمتؤؤع بؤؤ"

طويقؤات، مرجؤع ". )فاْلدا  هو مخرجات اْلنشؤطة واْلحؤداث التؤي تشؤكل داخؤل المنظمؤة
 (.36سابق، ص

ك بأنؤؤؤه انعكؤؤؤا  لكيفيؤؤؤة اسؤؤؤتخدام المنظمؤؤؤة لمواردهؤؤؤا الماديؤؤؤة : " ويعؤؤؤرف اْلدا  أيضؤؤؤا
الخفؤؤاجي، ". )ة علؤؤى تحقيؤؤق أهؤؤدافهاوالبشؤؤرية، واسؤؤتغاللها بالصؤؤورة التؤؤي تجعلهؤؤا قؤؤادر

 (.20مرجع سابق، ص
ك بأنؤؤه مصؤؤطلح يحمؤؤل فؤؤي طياتؤؤه معنؤؤى القيؤؤا  والعمؤؤل : "ومؤؤن تعؤؤاريف اْلدا  أيضؤؤا

 (23االرياني، مرجع سابق، ص(. )جيداك أو سيئك )ونوعيته 
كمؤؤا يعؤؤرف اْلدا  بأنؤؤه يعبؤؤر عؤؤن النتؤؤائج التؤؤي تراؤؤب المنظمؤؤة فيهؤؤا وتسؤؤعى إلؤؤى 

 (20مي، مرجع سابق، صالدلي".)تحقيقها
النشؤؤاط الشؤؤمولي المسؤؤتمر والؤؤذو يعكؤؤس نجؤؤاح المنظمؤؤة : "ومؤؤن تعريفؤؤات اْلدا  بأنؤؤه

واسؤؤتمراريتها وقؤؤدرتها علؤؤى التكيؤؤف مؤؤع البيئؤؤة أو فشؤؤلها وانكماشؤؤها وفؤؤق أسؤؤس ومعؤؤايير 
ك لمتطلبات نشاطاتها وفي ضو  اْلهؤداف طويلؤة اْلمؤد  طالؤب )محددة تضعها المنظمة وفقا

 (62مرجع سابق، صواخرون، 
وفؤؤؤي النهايؤؤؤة فؤؤؤان اْلدا  ْلو منظمؤؤؤة يعتمؤؤؤد وبدرجؤؤؤة كبيؤؤؤرة علؤؤؤى معرفؤؤؤة أهؤؤؤدافها 

 . وإستراتيجياتها والتي تختلف من منظمة ْلخرى

 :أهمية الأداء–2–2
تأتي أهمية اْلدا  من كؤون المنظمؤات تواجؤه تحؤديات اقتصؤادية واجتماعيؤة وسياسؤية 

تصؤف تعمؤل فؤي ظؤل بيئؤة ايؤر مسؤتقرة ت تهافهينتيجه اتساع حجمها وتشعب انشؤتطكبيرة
بالتعقيؤؤد والتقلؤؤب والمنافسؤؤة  وهؤؤي احؤؤد  السؤؤمات الرئيسؤؤية لبيئؤؤة االعمؤؤال الحديرؤؤة والتؤؤي 
تسعى الى احداث التغيير والتطو ير في سياستها من خالل اال نتقال من الوضع القؤائم الؤئ 

لقيؤؤؤا   وتقيؤؤؤيم  وضؤؤؤع افضؤؤؤل فؤؤؤي المسؤؤؤتقبل والؤؤؤذو يتطلؤؤؤب منهؤؤؤا  القيؤؤؤام بؤؤؤاجرا ت 
االدا داويحتؤؤل موضؤؤوع تقيؤؤيم اْلدا  فؤؤي اْلدب اإلسؤؤتراتيجي أهميؤؤة حرجؤؤة العتبؤؤارات 
ك لتخمؤين نجؤاح وفشؤل المنظمؤات فؤي قراراتهؤا وخططهؤا  تتعلق أوالك بكونه محؤوراك مرك يؤا
ك تواجؤؤؤؤه دراسؤؤؤؤة اْلدا  تحؤؤؤؤديات عديؤؤؤؤدة السؤؤؤؤيما فؤؤؤؤي المواضؤؤؤؤيع  اإلسؤؤؤؤتراتيجية ، ثانيؤؤؤؤا

مرل في تباين المفهوم ومتشرات قياسه على وفؤق تبؤاين أهؤداف المنظمؤات اإلستراتيجية تت
(. 37طويقؤؤات، مرجؤؤع سؤؤابق، ص. )وطبيعتهؤؤا واخؤؤتالف أهؤؤداف اْلطؤؤراف المرتبطؤؤة بهؤؤا



  

ولهذا تبرز أهمية اْلدا  بصفته الكاشف الحقيقي لوضع المنظمة في السوق ومدى نجاحها 
فؤؤان تحسؤؤين وتطؤؤوير اْلدا  لؤؤم يعؤؤد أمؤؤراك فؤؤي تحقيؤؤق أهؤؤدافها الداخليؤؤة والخارجيؤؤة ولؤؤذلك 

ك وجوهريا لكي تتمكن المنشات من البقا  ك أساسيا ك ولكن أصبح شرطا  .اختياريا

 : أهداف الأداء–2–2

يعتبر اْلدا  المحور الرئيسي الذو تنصب حوله جهود كافة المنظمات فهو يشكل أهؤم 

ذولؤة مؤن قبؤل اإلدارة والعؤاملين أهدافها ، ويعد اْلدا  القاسؤم المشؤترك لجميؤع الجهؤود المب

ك إلؤؤى تحقيؤؤق أهؤؤدافها  ك وحؤؤديرا فؤؤي إطؤؤار منظمؤؤات اْلعمؤؤال ، ولقؤؤد سؤؤعت الشؤؤركات قؤؤديما

المتمرلؤؤة بالكفؤؤا ة والفاعليؤؤة التؤؤي تمؤؤت صؤؤيااتها لديمومؤؤة الشؤؤركة واسؤؤتمراريتها فؤؤي ظؤؤل 

ظؤؤؤروف وتحؤؤؤديات حرجؤؤؤة للغايؤؤؤة كازديؤؤؤاد حؤؤؤدة المنافسؤؤؤة واسؤؤؤتخدام تقنيؤؤؤة المعلومؤؤؤات 

االتصؤؤؤاالت، فضؤؤؤالك عؤؤؤن البحؤؤؤث عؤؤؤن أسؤؤؤاليب جديؤؤؤدة ومعاصؤؤؤرة تنسؤؤؤجم والتطؤؤؤورات و

الحاصؤؤلة علؤؤى مسؤؤتوى البيئةالخارجيؤؤة كانتشؤؤار ظؤؤاهرة العولمؤؤة وايرهؤؤا مؤؤن المفؤؤاهيم 

 (.63طالب واخرون، مرجع سابق، ص.)اإلدارية الحديرة

 : مجالات الأداء الرئيسية–6–2

ك  ك تسعى الشركة لتحقيقه ولقؤد تؤم تحديؤد لادا  مجاالت معينة تعكس كل منها هدفا معينا

 (22اإلرياني، مرجع سابق، ص: )مجاالت اْلدا  في اآلتي

 : الربحية (0

إن الربحية هي ااية أية منشأة وتسعى إلى تعظيم القيمة السوقية وهنؤاك عؤدة مقؤاييس 

؛ ومقيؤؤا  العائؤؤد علؤؤى (ROE)لقيؤؤا  الربحيؤؤة وهؤؤي مقيؤؤا  العائؤؤد علؤؤى حقؤؤوق الملكيؤؤة

ك اسؤؤؤتخدام هؤؤؤامش صؤؤافي الفائؤؤؤدة ( ROA)ل اْلصؤؤو وهؤؤؤي مقيؤؤؤا  للعائؤؤؤد ( NIM)وأيضؤؤؤا

 . الصافي من الفوائد القادم من اْلصول العاملة

 : الحصة السوقية (5

إن الحصة السوقية تعبر بشكل كبير عن أدا  المنشأة حيؤث أن زيؤادة الحصؤة السؤوقية 

طهؤا اإلسؤتراتيجية يعد متشر مهم لقيا  مدى تفاعؤل المنشؤأة وتطورهؤا ومؤدى صؤحة خط

وقؤؤوة خطؤؤط المنشؤؤأة بالنسؤؤبة للمنشؤؤدت المنافسؤؤة ، وتقؤؤا  الحصؤؤة السؤؤوقية بحجؤؤم الودائؤؤع 

 . للمنشأة بالنسبة لحجم الودائع للقطاع ككل

 : المنتج القائد  (3

وفي هذا المجال من مجاالت قيا  اْلدا  يتم قيؤا  أهميؤة وقؤدرات كؤل منؤتج بالنسؤبة 

ة فؤؤؤي السؤؤؤوق وقؤؤؤدرة إدارة الهندسؤؤؤة واإلنتؤؤؤاج والجؤؤؤودة إلؤؤؤى المنتجؤؤؤات البديلؤؤؤة المنافسؤؤؤ

 والتسويق، واإلدارة على إبراز المنتج وجعله قائداك للمنتجات اْلخرى في السوق 

 . وقيا  هذا بما خططت له اإلدارات المختلفة لتطوير المنتجات المختلفة

 : اْلدا  للمديرين وتطويرهم (2

عمؤؤل الموكؤؤل إلؤؤيهم ونسؤؤبة إنجؤؤازهم لهؤؤذا وهنؤؤا يؤؤتم قيؤؤا  قؤؤدرات المؤؤديرين بالنسؤؤبة لل

العمل، ونوعية الدورات والتدريبات التؤي يحتاجونهؤا لتطؤوير أدائهؤم وقؤدراتهم والوصؤول 

 . بهم إلى مستوى الكفا ة المطلوب ومدى نجاح برامج التدريب في ذلك 



  

 : المسئولية العامة (2

ي تحمؤؤؤل وضؤؤؤمن هؤؤؤذا المجؤؤؤال يؤؤؤتم إعؤؤؤداد متشؤؤؤرات لتقؤؤؤويم مؤؤؤدى نجؤؤؤاح المنشؤؤؤأة فؤؤؤ

مسئولياتهم نحو العؤاملين والمؤوردين والمجتمؤع المحلؤي ، بمعنؤى اخؤر تقؤويم دور المنشؤأة 

فؤؤي تؤؤوفير حاجؤؤات أفؤؤراد المجتمؤؤع ورابؤؤاتهم وذلؤؤك مؤؤن خؤؤالل أعمؤؤال تؤؤتدو إلؤؤى تع يؤؤ  

 .التصور العام عن المنشأة 

 : مجاالت أخرى (6

ون مجؤاالك لؤادا  ، مع نمو المنشأة وتطور أعمالهؤا قؤد تنشؤأ أمؤور أخؤرى يمكؤن أن تكؤ

ومن هذه اْلمور قيا  اإلبداع ومقارنة اْلهداف المختلفة للمنشأة والتخطيط لجؤذب القؤوى 

العاملؤؤة المناسؤؤبة، وأيضؤؤا التخطؤؤيط للمؤؤوارد الماليؤؤة وقؤؤدرة المنشؤؤأة علؤؤى اجتؤؤذاب اْلمؤؤوال 

 وكفؤؤا ة المنشؤؤأة فؤؤي اسؤؤتخدام مواردهؤؤا المختلفؤؤة وأيؤؤة مجؤؤاالت أخؤؤرى قؤؤد توجؤؤدها طبيعؤؤة

 .ومجال عمل المنشأة ونوعية الخدمات التي تقدمها

 : خصائص مفهوم الأداء–7–2

 ( 76م، ص5000زينب بوقابه، : )لادا  مجموعة من الخصائص تكمن في اآلتي

يختلؤؤؤؤف مفهؤؤؤؤوم اْلدا  بؤؤؤؤاختالف الجماعؤؤؤؤات واْلفؤؤؤؤراد الؤؤؤؤذين  :اْلدا  مفهؤؤؤؤوم واسؤؤؤؤع (أ 

ربؤؤاح، أمؤؤا بالنسؤؤبة للمسؤؤير فيعنؤؤي قؤؤد يعنؤؤي اْل المنشؤؤاهيسؤؤتخدمونه ، فبالنسؤؤبة لمؤؤالكي 

المردوديؤؤة والقؤؤدرة التنافسؤؤية، أمؤؤا بالنسؤؤبة للفؤؤرد العامؤؤل ، قؤؤد يعنؤؤي اْلجؤؤور الجيؤؤدة أو 

مناخ العمل المالئم ، في حين قد يعني لل بون نوعية الخدمات والمنتجات التي توفرهؤا 

جماعؤة ْلخؤرى لذا يبقى اْلدا  مسألة إدراك تختلف من فرد إلى اخر ومؤن . المنشاهله 

ك لمعؤؤايير  منشؤؤاهومؤؤن  ْلخؤؤرى ، وهؤؤذا مؤؤا يطؤؤرح إشؤؤكالية صؤؤعوبة ضؤؤبطه وقبولؤؤه وفقؤؤا

 .المنشاهمعتمدة من جميع الفاعلين داخل وخارج 
إن مكونؤؤات اْلدا  تتطؤؤور عبؤؤر الؤؤ من ، إذ أن المعؤؤايير التؤؤي : اْلدا  مفهؤؤوم متطؤؤور (ب 

أو تلك التي تحؤددها البيئؤة  هللمنشايتحدد اْلدا  على أساسها سوا  كانت معايير داخلية 

فؤي المرحلؤة اْلولؤى  المنشؤاهالخارجية الدائمة التغيير ، فالعوامل التي تتحكم في نجاح 

تمؤر  منشؤاهيمكن أن تكون ايؤر مالئمؤة للحكؤم علؤى أدا   –االنطالق  –لدخول السوق 

، والماليؤة كما أنه قد توجد توليفة من العوامل البشرية التقنيؤة . بمرحلة النمو أو النضج

ك فؤؤي موقؤؤف أو ظؤؤرف معؤؤين دون أن يكؤؤون ذلؤؤك فؤؤي  ، والتنظيميؤؤة تجعؤؤل اْلدا  مرتفعؤؤا

مواقف أو ظروف اخر ، ْلن هذه التوليفؤات متعؤددة ومتغيؤرة عبؤر الؤ من ، لؤذلك فؤان 

يتمرؤؤؤل فؤؤؤي إيجؤؤؤاد التوليفؤؤؤة المناسؤؤؤبة لتحقيؤؤؤق اْلدا   المنشؤؤؤاةالتحؤؤؤدو اْلساسؤؤؤي إلدارة 

 . المرتفع 
يفضؤل بعؤض البؤاحرين اسؤتخدام مؤدخل شؤامل عنؤد دراسؤة اْلدا  : م شامل اْلدا  مفهو (ج 

لذا يقترح القائمين بتقييم اْلدا  مجموعة واسعة من المتشؤرات المتكاملؤة لقياسؤه حيؤث 

أن المعؤؤايير عالقؤؤة باْلهؤؤداف العديؤؤدة للمنشؤؤاة اإذ يوضؤؤح بعضؤؤها الؤؤبعض ، وهؤؤي ذات

، لؤؤذلك علؤى القؤؤائمين عؤؤن أدا  المنشؤاة ر كاملؤة للتعبيؤرالماليؤة وحؤدها ايؤؤر كافيؤة وايؤؤ

بتقيؤؤيم اْلدا  أن يسؤؤتخدموا إلؤؤى جانبهؤؤا معؤؤايير ايؤؤر ماليؤؤة وخاصؤؤة المعؤؤايير البشؤؤرية 



  

واالجتماعيؤؤة لتكاملهؤؤا ، وهؤؤي تشؤؤكل أسؤؤا  النجؤؤاح فؤؤي المسؤؤتقبل لكونهؤؤا تؤؤوفر نظؤؤرة 

 .شاملة ، وضرورية عن اْلدا  في مجاالت متعددة 
إن اْلدا  تحدده مجموعة من العوامل ، منها ما يكمؤل : ات اْلدا  مفهوم اني بالتناقض (د 

ك ، ويظهؤؤر هؤؤذا التنؤؤاقض مؤؤرالك عنؤؤدما  تسؤؤعى بعضؤؤها الؤؤبعض ومنهؤؤا مؤؤا يكؤؤون متناقضؤؤا

تحقيؤق تحقيق هدف خفض تكاليف اإلنتاج، والسعي في نفس الوقؤت إلؤى  المنشاةإدارة 

ف أعبؤا  العؤاملين هدف تحسين النوعية في الخدمات والسؤلع، أو السؤعي لخفؤض تكؤالي

لؤذلك فؤان مكونؤات اْلدا  . والحفاظ في نفس الوقت علؤى الؤروح المعنويؤة العاليؤة لهؤم 

ك  وبما أن مكونات اْلدا  ليس لديها كلها نفس اْلهميؤة النسؤبية ، .تتطلب تحكيما مستديما

 .أخذ اْلولويات بعين االعتبار، إضافة إلى محاولة التوفيق بينهما  المنشاهلذا على 

، (المسؤتولين)يؤتثر سؤلوك المتسسؤة علؤى سؤلوك أعضؤا  المتسسؤة : لتغذية العكسؤيةا (ه 

فاذا كانت النتائج المحققة بعيدة عن اْلهداف المسطرة فانه يتوجب عليهم إعؤادة النظؤر 

في البرامج والخطط وحتى في الخيارات اإلسؤتراتيجية ، لؤذلك فمعرفؤة مسؤتوى اْلدا  

اتخؤؤاذ اإلجؤؤرا ات التصؤؤحيحية لبلؤؤو  اْلهؤؤداف عؤؤن طريؤؤق قياسؤؤه وتقييمؤؤه يهؤؤدف إلؤؤى 

 .المسطرة

 

 : داء الجيدأمقومات ال–2–2

تعتبؤؤر عمليؤؤة قيؤؤا  وتقيؤؤيم اْلدا  الجيؤؤدة الؤؤركن اْلساسؤؤي لنجؤؤاح المنظمؤؤة فؤؤي تحقيؤؤق 

، 5003نؤؤديم مؤؤريم، :)إسؤؤتراتيجياتها وأهؤؤدافها المنشؤؤودة ومؤؤن بؤؤين مقومؤؤات اْلدا  الجيؤؤدة

 (33ص

هؤي ذلؤك اْلسؤلوب الؤؤذو مؤن خاللؤه تقؤوم اإلدارة العليؤا ببنؤؤا  : راتيجيةاإلدارة اإلسؤت:  أوالك 

إستراتيجيات المنظمة بتحديد التوجهؤات طويلؤة اْلجؤل وتحقيؤق اْلدا  مؤن خؤالل التصؤميم 

 . الدقيق لكيفية التنفيذ المناسب، والتقييم المستمر لإلستراتيجيات الموضوعة

ك  لمعلومؤؤات، ومعرفؤؤة اليؤؤات اتخؤؤاذ القؤؤرار هؤؤي الحؤؤق فؤؤي الوصؤؤول إلؤؤى ا: الشؤؤفافية: ثانيؤؤا

المتسسي ، وحق الشفافية مطلب ضرورو لوضع معايير أخالقية وميرؤاق عمؤل متسسؤي 

 . لما تتدو إليه من الرقة والمساعدة في اكتشاف اْلخطا  

ك  ك مؤن اإلدارات العليؤا كمبؤدأ مكمؤل لتقيؤيم : الفعالة المسا لهإقرار مبدأ : ثالرا وممارسته فعليؤا

 ، فؤالموظف الؤذو يعطؤي مسؤئوليات وصؤالحيات أدا  وظيفيؤة محؤددة يكؤون مسؤئوالك اْلدا

ك، فعنؤد اسؤتخدام المسؤا لة كدليؤة لتقيؤيم  عن أدا  مهام تلك الوظيفؤة طبقؤا لمؤا هؤو محؤدد سؤلفا

اْلدا  يكؤؤون التركيؤؤ  علؤؤى كؤؤل مؤؤن مسؤؤتوى اْلدا  الؤؤذو تؤؤم تحقيقؤؤه ، ومؤؤدى فعاليؤؤة نظؤؤام 

 .ظل توفر عناصر تطبيق المسألة الفعالة المسألة الذو تم اتباعه في

ك  إذ أن وجؤؤود نظؤؤام محاسؤؤبي سؤؤليم ومتطؤؤور يمكؤؤن مؤؤن : تطؤؤوير الؤؤنظم المحاسؤؤبية: رابعؤؤا

الحصؤؤول علؤؤى البيانؤؤات الماليؤؤة والمحاسؤؤبية السؤؤليمة التؤؤي تعتبؤؤر إحؤؤدى مرتكؤؤ ات رقابؤؤة 

ليؤؤة التؤؤدقيق اْلدا ، كمؤؤا أنؤؤه يسؤؤاهم فؤؤي بيؤؤان مؤؤدى التقيؤؤد بالقواعؤؤد المطبقؤؤة، ويسؤؤهل عم

والرقابة التي تمارسها الجهات المختصة ، هؤذا إلؤى جانؤب اسؤتخدام هؤذه الؤنظم فؤي إعؤداد 



  

الموازنات الخاصة بالمنظمات لت ويد متخذو القرار بالبيانات والمعلومات الالزمة للحكؤم 

 . على كفا ة استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق اْلهداف 

، 5000صؤالح حسؤام، ):مجموعؤة مؤن المواصؤفات فؤي مقؤاييس اْلدا  منهؤاويجب أن تتوفر 

 (.56ص

 .أن تكون واضحة ومفهومة من قبل العاملين  (0
 . ترتبط بأهداف المنظمة  (5
 . موضوعية وسهلة القيا  (3
 . تعكس أدا  اْلنشطة اْلساسية  (2
 . يجب أن تكون عملية وواقعية  (2
 . 

 

 (05رستم، مرجع سابق، ص) :يةاالنتقادات الموجهة لألساليب التقليد–5– 9

هؤي انعكؤا  للنتؤائج  –المالية المستخدمة فؤي أنظمؤة تقيؤيم اْلدا  التقليديؤة  أن المقاييس (0

التاريخية وهي اير قادرة على التنبت بدقة باْلدا  المستقبلي، أو أنهؤا تبؤين مؤاذا حؤدث 

ارة الوحؤؤدة فؤؤي الفتؤؤرة الماضؤؤية دون اإلشؤؤارة إلؤؤى الكيفيؤؤة التؤؤي تسؤؤتطيع مؤؤن خاللهؤؤا إد

 .تطوير اْلدا  مستقبالك 

أن اْلنظمؤؤة التقليديؤؤة لتقيؤؤيم اْلدا  تتجاهؤؤل العوامؤؤل الخارجيؤؤة مؤؤن المنافسؤؤين ورضؤؤا   (5

العمال  ، أو أن هذه اْلنظمة فشؤلت فؤي ت ويؤد اإلدارة بمعلومؤات عؤن أدا  المنافسؤين 

 .ورابات العمال 

اْلدا  علؤى مؤدى نجؤاح الوحؤدة  ترك  المقؤاييس الماليؤة التقليديؤة عؤن اسؤتخدامها لتقيؤيم (3

االقتصادية في تحقيق اْلهداف المحددة لها خؤالل فتؤرة زمنيؤة قصؤيرة والتؤي عؤادة مؤا 

ك واحؤؤداك دون االهتمؤؤام بقيؤؤا  مسؤؤببات النتؤؤائج ومحركؤؤات اْلدا  فؤؤي  ك ماليؤؤا تكؤؤون عامؤؤا

 .اْلجل الطويل

ين محاور قيؤا  اْلدا  أن اْلنظمة التقليدية لتقييم اْلدا  ، ال تتضمن عناصر التداخل ب (2

فؤؤي الوحؤؤدة االقتصؤؤادية، أو تسؤؤتطيع هؤؤذه اْلنظمؤؤة قيؤؤا  أدا  الوحؤؤدة االقتصؤؤادية مؤؤن 

محاور منفؤردة علؤى حؤدة، وكؤذلك تقيؤيم أدا  اْلقسؤام أو الوحؤدات بشؤكل مسؤتقل ، فؤي 

حين أن تداخل وترابط هذا اْلدا  بين اْلطؤراف المختلفؤة كؤاْلفراد والمنافسؤين والبيئؤة 

ة ، ال يتوفر لدى اْلنظمؤة التقليديؤة والبيئؤة المحيطؤة أسؤاليب وأدوات تقيؤيم هؤذا المحيط

 . اْلدا 

أن اْلنظمة التقليدية لتقيؤيم اْلدا  فشؤلت فؤي ربؤط عمليؤة التقيؤيم والمقؤاييس المسؤتخدمة  (2

 . باْلهداف اإلستراتيجية للوحدة االقتصادية

فقؤؤط، مرؤؤل تحقيؤؤق اْلربؤؤاح تهؤؤدف هؤؤذه اْلنظمؤؤة إلؤؤى تلبيؤؤة احتياجؤؤات حؤؤاملي اْلسؤؤهم  (6

 . وارتفاع قيمة الوحدة االقتصادية في السوق



  

 .ترك  هذه اْلنظمة على اْلهداف المالية للمنظمة مرل زيادة الربحية (7

ال تتناسب هذه اْلنظمة مع اْلساليب اإلدارية اإلستراتيجية الحديرؤة، أو بعبؤارة أخؤرى  (2

 .ال تتال م مع بيئة أعمال اليوم

أن مؤؤن أهؤؤم مشؤؤاكل الطؤؤرق التقليديؤؤة ( 20ني، مرجؤؤع سؤؤابق ، صالسؤؤعد)بينمؤؤا تؤؤرى 

تتعلؤؤق بالتحليؤؤل المؤؤالي فؤؤي ظؤؤل التضؤؤخم، وراؤؤم تلؤؤك العيؤؤوب واالنتقؤؤادات فؤؤان أحؤؤداك ال 

يستطيع أن ينكر الدور الهام الذو لعبته وتلعبه تلك المقاييس المالية فؤي الحكؤم علؤى اْلدا  

 . المالي

 :  لأداء الاتجاهات الحديثة لتحسين ا–00–2

نتيجؤؤة للتحؤؤديات التؤؤي تواجؤؤه أعمؤؤال المنظمؤؤات وْلن التغييؤؤر جؤؤ   أساسؤؤي مؤؤن حيؤؤاة 

طويقؤؤات ، مرجؤؤع : )المنظمؤؤات ، اْلمؤؤر الؤؤذو دفؤؤع بالمنظمؤؤات لتبنؤؤي بؤؤرامج جديؤؤدة منهؤؤا

 ( 23سابق، ص

والمتمرلؤؤة بمسؤؤابقات تتنؤؤافس فيهؤؤا اْلجهؤؤ ة الحكوميؤؤة باالسؤؤتناد إلؤؤى : جؤؤوائ  اْلدا : أوالك 

يي  من خالل جودة الخدمات التي تقدمها وارتقا  نظم وأساليب العمل والعالقات التم

يح فرصة التحسن والتطوير المستمر، ويعتمد أسؤلوب التنظيمية السائدة فيها والتي تت

الجوائ  على استخدام قوائم رصد ، أما عن طريق مقارنة أعمال وخؤدمات المنظمؤة 

الخؤدمات، أو بوضؤع جؤداول لمقارنؤة النجؤاح بأعمال وخدمات منافسة في تقديم هؤذه 

الذو أمكن تحقيقه لكل جهة من الجهات المتسؤابقة فؤي ضؤو  مجموعؤة مؤن المعؤايير 

ومؤؤن أشؤؤهر جؤؤوائ  التمييؤؤ  جؤؤائ ة . أو المتشؤؤرات التؤؤي يؤؤتم تطويرهؤؤا لهؤؤذا الغؤؤرل

 .لجائ ة الكندية ، وجائ ة بالدريجديمنج ، وا

ك  متمرلؤؤة فؤؤي التطؤؤوير والمحافظؤؤة علؤؤى إمكانؤؤات المنظمؤؤة الو: إدارة الجؤؤودة الشؤؤاملة : ثانيؤؤا

باستمرار لتحسين الجودة ، والوفؤا  بمتطلبؤات المسؤتفيد وتجاوزهؤا ، وكؤذلك البحؤث 

عؤؤن الجؤؤودة وتطبيقهؤؤا فؤؤي أو مظهؤؤر مؤؤن مظؤؤاهر العمؤؤل ، بؤؤدأ مؤؤن التعؤؤرف علؤؤى 

 . لهاحتياجات المستفيد وانتها  بمعرفة مدى رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة 

ك  وهؤي مقيؤا  عؤالمي إلدارة الجؤودة صؤدر (: ISO 9000)سلسلة مواصؤفات االيؤ و : ثالرا

ة مجموعؤة مؤن المقؤاييس تتنؤاول كافؤك، م0227ظمؤة العالميؤة للمقؤاييس عؤام عن المن

عؤؤدد مؤؤن العناصؤؤر والتأكؤؤد مؤؤن مطابقتهؤؤا  جوانؤؤب العمليؤؤات فؤؤي الشؤؤركات لتحليؤؤل

، ولؤؤذلك فمؤؤن الصؤؤعوبة الؤؤبعضعضؤؤها ببللمقؤؤاييس وتتعلؤؤق معظؤؤم عناصؤؤر االيؤؤ و 

التعامل مع عنصر دون أخذ بقية العناصر ، حيث تهؤدف شؤهادة اْليؤ و إلؤى ضؤمان 

 . حصول العمال  على المنتج أو الخدمة التي يرابونها بطريقة فعالة واير مكلفة 

ك  ق والتي تهدف إلى مساعدة المنظمؤة علؤى مقارنؤة اْلدا  المتحقؤ: المقارنة المرجعية: رابعا

 . دة في وضع الهدف وتجاوز العقباتمع أدا  المنظمات اْلخرى والمساع



  

 

 المبحث الثاني

 التقييم

 

 . المقدمة  ( 0 – 6)

 . ماهية التقييم  ( 8 – 6)

 . مفهوم التقييم  ( 3 – 6)

 أهمية التقييم واْلسبابالضرورية لها ( 4 – 6)

 . أهداف التقييم  ( 9 – 6)

 . التي تمر بها عملية تقييم اْلدا  المراحل  ( 6 – 6)

 عملية  التقييم مهمة  وضرورية                         (7– 6)

 .متطلبات نظام تقييم اْلدا  الجيد ( 6-2)

 . معوقات عملية التقييم  ( 5– 6)

  

 

  



  

 المبحث الثاني

 التقييم

 

 : المقدمة–0 – 6

الحاضؤر لمؤا لؤه مؤن أهميؤة كبؤرى يمرل تقييم اْلدا  مكانة متمي ة في الوقت 

فؤؤي تحديؤؤد الوحؤؤدة االقتصؤؤادية ومؤؤدى تحقيقهؤؤا ْلهؤؤدافها وإسؤؤتراتيجياتها، حيؤؤث 

يسؤؤؤاعد تقيؤؤؤيم اْلدا  علؤؤؤى الكشؤؤؤف المبكؤؤؤر عؤؤؤن سؤؤؤالمة أدا  مختلؤؤؤف اْلنشؤؤؤطة 

والوظائف في الوحؤدة، ومؤن ثؤم الكشؤف عؤن اْلدا  المؤنخفض ومحاولؤة معرفؤة 

لتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحؤة للوحؤدة أسبابه والعمل على تالفيه وذلك 

 (.0رستم، مرجع سابق، ص. )االقتصادية

وهو ج   من سلسلة العمل اإلدارو المتواصل ، والذو يشمل مجموعة من 

اإلجؤؤرا ات التؤؤي يتخؤؤذها جهؤؤاز اإلدارة سؤؤوا  علؤؤى مسؤؤتوى مراكؤؤ  الربحيؤؤة أو 

تاحة تسؤتخدم بكفؤا ة وفعاليؤة الوحدة االقتصادية، وذلك للتأكد من أن الموارد الم

ك  ك للمعؤؤؤايير الفنيؤؤؤة واالقتصؤؤؤادية المحؤؤؤددة سؤؤؤابقا سؤؤؤعادة، مرجؤؤؤع سؤؤؤابق، )وطبقؤؤؤا

 (.52ص

ولذلك تعؤد عمليؤة تقيؤيم اْلدا  واحؤدة مؤن الموضؤوعات الرئيسؤية فؤي الفكؤر 

اإلدارو واالقتصؤؤادو وذلؤؤك بهؤؤدف تقيؤؤيم النتؤؤائج التؤؤي توصؤؤلت إليهؤؤا المنشؤؤأة 

 . الموضوعة وتبيان نقاط القوة والضعف في أدائها بالمقارنة مع اْلهداف

م 0255ولقد عرفت ظاهرة تقييم اْلدا  في الواليات المتحدة اْلمريكية عؤام 

وبدأ إجرا  الدراسات والبحؤوث عليهؤا مطلؤع اْلربعينيؤات مؤن القؤرن المنصؤرم 

، بهؤدف قيؤؤا  النتؤؤائج التؤي توصؤؤلت إليهؤؤا (55م، ص5003الشخشؤير فؤؤرا ، )

 . مع اْلهداف الموضوعة وتبيان نقاط القوة والضعف ومقارنتها

وتعتبر عملية تقييم اْلدا  من اْلمور الهامة التي ال يمكن ْلو منظمة ومنها 

من االستغنا  عنها في عملية متابعة تحقيق أهؤدافها ، وبؤذلك أصؤبح  –البنوك  –

ات موضؤؤوع تقيؤؤيم اْلدا  مؤؤن المفؤؤاهيم اْلساسؤؤية للمؤؤديرين فؤؤي كافؤؤة المسؤؤتوي

الهرميؤؤة، ْلن مخرجؤؤات تقيؤؤيم اْلدا  قؤؤد تكؤؤون ضؤؤارة بالمتسسؤؤة أو قؤؤد تكؤؤون 

أساسية لبقائها واستمرارها ، وبالرام من تعدد وتنوع مقؤاييس اْلدا  إال أن كؤل 

منظمؤؤة تبحؤؤث عؤؤن المتشؤؤرات والمقؤؤاييس التؤؤي تلخؤؤص أدائهؤؤا بصؤؤورة مؤؤوج ة 

هؤؤا مؤؤع اْلهؤؤداف ومختصؤؤرة، بهؤؤدف قيؤؤا  النتؤؤائج التؤؤي توصؤؤلت إليهؤؤا ومقارنت

 . الموضوعة وتبيان نقاط القوة والضعف

 



  

 : ماهية التقييم –5–6

يعد تقييم اْلدا  المرحلة اْلخيرة من سلسلة العمل اإلدارو المستمر ويشؤمل 

مجموعؤؤؤة مؤؤؤن اإلجؤؤؤرا ات التؤؤؤي تتخؤؤؤذها اإلدارة سؤؤؤوا  علؤؤؤى مسؤؤؤتوى الوحؤؤؤدة 

ن أن النتؤائج تتحقؤق االقتصؤادية أو علؤى مسؤتوى القطاعؤات المختلفؤة ، للتأكؤد مؤ

علؤؤؤى النحؤؤؤو المرسؤؤؤوم وبمسؤؤؤتوى الكفؤؤؤا ة المتوقؤؤؤع وهؤؤؤو أحؤؤؤد خطؤؤؤوات عمليؤؤؤة 

 (5م، ص5005عبد المقصود إبراهيم، .)الرقابة

فؤؤان عمليؤؤة تقيؤؤيم اإلدارة هؤؤي عمليؤؤة شؤؤاملة تسؤؤتخدم فيهؤؤا جميؤؤع البيانؤؤات 

ي المحاسؤؤبية وايرهؤؤا للوقؤؤوف علؤؤى الحالؤؤة الماليؤؤة للمنشؤؤأة وتحديؤؤد الكيفيؤؤة التؤؤ

أديؤؤرت بهؤؤا مواردهؤؤا خؤؤالل فتؤؤرة زمنيؤؤة معينؤؤة، لؤؤذا يكتسؤؤب تقيؤؤيم أدا  البنؤؤوك 

التجارية أهمية كبرى نظرا لدوره الذو يلعبه في االقتصؤاد القؤومي ويؤأتي تقيؤيم 

اْلدا  في مجال البنوك التجارية بهدف قيا  مدى كفا تؤه فؤي اسؤتخدام المؤوارد 

اْلدا  إال مؤن خؤالل القيؤام بعؤدد مؤن المتاحة لديه، وال يمكن تحقيق عمليؤة تقيؤيم 

 (22ال بيدو ، مرجع سابق ، ص: )المراحل منها 

 . وضع المعايير التي سوف تستخدم في قيا  اْلدا   .0
 . قيا  اْلدا  الفعلي ومقارنته مع اْلدا  المخطط .5
 . اتخاذ اإلجرا ات الالزمة لتحسين اْلدا   .3

لمؤة التقيؤيم أو التقؤويم فؤي ولقد أثير جؤدل أو عؤدم تفؤاهم تؤام حؤول اسؤتخدام ك

اللغة العربية، ولكي نفرق بين اللفظؤين تقيؤيم اْلدا  وتقؤويم اْلدا  ، فؤالتقويم فؤي 

ك ، قؤؤدر قيمتؤؤه، والتقؤؤويم: اللغؤؤة  قؤؤوم المعؤؤوج ، عدلؤؤه وأزال : قؤؤيم الشؤؤي  تقييمؤؤا

ك فؤؤي اللغؤؤة االسؤؤتقامة أو اعتؤؤدال  عوجؤه، والسؤؤلعة سؤؤعرها وضؤؤمنها وتعنؤؤي أيضؤؤا

 . ا ه وكلمة تقويم أجازها مجمع اللغة العربية النتشار استخدامهاالشي  واستو

؛ فهؤي كلمؤة شؤاع اسؤتخدامها وتعنؤي عمليؤة تجديؤد قيمؤة أو درجؤة أما التقيؤيم

ك . النجؤؤاح ، 5003علمؤؤي ياسؤؤين، )فؤؤي إنجؤؤاز اْلهؤؤداف التؤؤي تؤؤم اعتمادهؤؤا سؤؤابقا

لمؤؤؤة فؤؤؤي البحؤؤؤث كمرادفؤؤؤة لك( التقيؤؤؤيم)لؤؤؤذلك سؤؤؤيكون اسؤؤؤتعمال كلمؤؤؤة (. 73ص

 (56عشي، مرجع سابق، ص. )، ونفي أو فرق يمكن أن يكون بينهما(التقويم)

 : مفهوم  التقييم–3–6
توجؤؤد تعؤؤاريف متعؤؤددة للتقيؤؤيم تكؤؤاد تكؤؤون متشؤؤابهة حيؤؤث أنهؤؤا تحمؤؤل نفؤؤس 
المعنؤى، علؤى الؤرام مؤن أن بعضؤها أوسؤؤع مفهومؤا مؤن الؤبعض اآلخؤر، فعمليؤؤة 

تأديتؤه فؤي كؤل قسؤم مؤن أقسؤام المنشؤأة  التقييم تهدف إلى قيؤا  النشؤاط الؤذو يؤتم
 ومعرفة نتائجه وبيان كون 

 



  

ك فؤؤي نتائجؤؤه، واْلهؤؤداف التؤؤي تسؤؤعى المنظمؤؤة إلؤؤى تحقيقهؤؤا   هؤؤذا النشؤؤاط متفقؤؤا
وتعؤؤد مرحلؤؤة مؤؤن مراحؤؤل العمليؤؤة اإلداريؤؤة، نحؤؤاول فيهؤؤا مقارنؤؤة اْلدا  الفعلؤؤي 

وك إلى اخؤتالف باستخدام متشرات محددة، ويشير االختالف في اْلدا  بين البن
فلسؤؤفة اإلدارة وكؤؤذلك االخؤؤتالف فؤؤي اْلسؤؤواق العاملؤؤة ، فعؤؤادة مؤؤا تعتمؤؤد البنؤؤوك 
الكبيرة على منشدت اْلعمال التجارية،بينما ترك  البنوك الصغيرة على اإلفؤراد 

 (.007، ص5000جماد طارق، )
قيا  اْلعمال المنج ة ومقارنتها بما كؤان يجؤب " : ويعرف تقييم اْلدا  بأنه

ك، أمالك في اكتشاف جوانب القؤوة أو تحديؤد نقؤاط  أن ك للتخطيط المعد مسبقا يتم وفقا
الضؤعف، والكشؤؤف عؤؤن االنحرافؤؤات واقتؤراح الحلؤؤول المناسؤؤبة، بمؤؤا يعؤؤ ز أدا  

 (.62، ص5002رشيدة، . )البنك بمواصلة البقا  واالستمرار في العمل
ومقارنؤؤة النتؤؤائج قيؤؤا  اْلدا  الفعلؤؤي، : " ومؤؤن بؤؤين تعريفؤؤات التقيؤؤيم بأنؤؤه

المحققة بالنتائج المطلوب تحقيقها أو الممكن الوصول إليها حتؤى تتكؤون صؤورة 
حيه لما حدث ولما يحدث فعالك ومدى النجاح في تحقيق اْلهداف وتنفيؤذ الخطؤط 

رسؤتم ، مرجؤع )الموضوعة بما يكفل اتخاذ اإلجرا ات المالئمؤة لتحسؤين اْلدا  
 (. 0سابق، ص

ك بأنؤهكما يعرف تقيؤيم اْل مجموعؤة مؤن اإلجؤرا ات التؤي تقؤارن " : دا  أيضؤا
النتائج المحققة للنشاط بأهدافه المقررة بقصد بيان مدى انسؤجام تلؤك النتؤائج مؤع 
اْلهؤؤداف المحؤؤددة لتقؤؤدير مسؤؤتوى فعاليؤؤة اْلدا  كمؤؤا يقؤؤارن عناصؤؤر مؤؤدخالت 

" الكفؤا ة النشاط بمخرجاته للتأكد من أدا  النشاط البنكي قد تم بدرجة عاليؤة مؤن
 (.052نديم، مرجع سابق، ص)

حيث تستخدم البنوك عدة أسؤاليب للتالعؤب فؤي القؤوائم الماليؤة مرؤل تضؤمين 
المعامالت اير العادية، والتحي  في تفسير القوائم المالية بمؤا يخؤدم وجهؤة نظؤر 

 (000حماد، مرجع سابق، ص. )إدارة البنك

إداريؤة دوريؤؤة هؤدفها قيؤؤا  عمليؤة " : بينمؤا عؤّرف اخؤؤرون تقيؤيم اْلدا  بأنؤؤه

نقاط القوة والضعف في الجهود التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي يمارسها فؤي 

ك  الشخشؤير، " )موقف معين وفي تحقيق هدف معؤين خططؤت لؤه المنظمؤة مسؤبقا

 (. 53مرجع سابق، ص

تقديم حكم ذو قيمة علؤى إدارة المؤوارد " : ومن بين تعريفات تقييم اْلدا  أنه

عيؤة والماديؤؤة والماليؤة المتاحؤؤة إلدارتهؤؤا وبالطريقؤة التؤؤي تؤتدو إلؤؤى إشؤؤباع الطبي

 (.033م، ص5002إبراهيم أشرف، " )رابات أطرافه المختلفة

: بؤؤؤأن تقيؤؤؤيم اْلدا ( 72طالؤؤؤب واخؤؤؤرون، مرجؤؤؤع سؤؤؤابق، ص)بينمؤؤؤا يؤؤؤرى 

وظيفة إدارية تمرل الحلقة اْلخيرة من سلسلة العمل اإلدارو المستمر، وتشؤمل "

 ة من مجموع



  

االجؤؤرا ات التؤؤي يتخؤؤذها جهؤؤاز اإلدارة للتأكؤؤد مؤؤن أن النتؤؤائج تتحقؤؤق علؤؤى  

النحؤؤو المرسؤؤوم وبؤؤأعلى درجؤؤة مؤؤن الكفؤؤا ةوير  الباحؤؤث بؤؤان  تقيؤؤيم االدا  هؤؤو 

واالهداف المنفؤذة لمعرفؤه  -عملية مقارنه ما بين االهداف المتضوعة المخططة

 نفذة بما هو مستهدف ومخططجوانب القصوة  ومعالجتها ليتطابق  االعمال الم

 

 :أهمية التقييم–2–6

يعتبر موضوع التقييم من أكرر المفاهيم أهمية ْلنه ينطؤوو علؤى العديؤد مؤن 

المواضؤؤيع المتعلقؤؤة بنجؤؤاح أو فشؤؤل أو شؤؤركة، حيؤؤث يحتؤؤل تقيؤؤيم اْلدا  مكانؤؤة 

متميؤؤ ة فؤؤي الوقؤؤت الحاضؤؤر لمؤؤا لؤؤه مؤؤن أهميؤؤة كبؤؤرى فؤؤي تحديؤؤد كفؤؤا ة الوحؤؤدة 

ة، ومدى تحقيقها ْلهؤدافها وإسؤتراتيجياتها ، حيؤث يسؤاعد تقيؤيم اْلدا  االقتصادي

على الكشؤف المبكؤر عؤن سؤالمة أدا  مختلؤف اْلنشؤطة والوظؤائف فؤي الوحؤدة، 

ومن ثم الكشف عن اْلدا  المنخفض ومحاولة معرفة أسبابه والعمل على تالفيه 

رسؤؤتم، . )يةوذلؤؤك لتحقيؤؤق أفضؤؤل اسؤؤتخدام للمؤؤوارد المتاحؤؤة للوحؤؤدة االقتصؤؤاد

 (. 0مرجع سابق، ص

ولقؤؤد زاد موضؤؤوع التقيؤؤيم لؤؤادا  أهميؤؤة كبؤؤرى وذلؤؤك نتيجؤؤة للتنؤؤاقض بؤؤين 

 .البيانات المحاسبية الصادرة من البنوك وأدا ها الحقيقي والفعلي

 (: 5المرجع سابق، ص) ومن أهم أسباب تقييم األداء

 ات اكتشؤؤؤاف االنحرافؤؤؤات ومعرفؤؤؤة اسؤؤؤبابها  لكؤؤؤي يؤؤؤتم اتخؤؤؤاذ  االجؤؤؤرا (0

 .التصحيحية منعا لتكرارها 
ترشؤؤيد االنفؤؤاق عؤؤن طريؤؤق متابعؤؤة  كيفيؤؤة اسؤؤتخدام الوحؤؤدة االقتصؤؤادية   (5

 .لمواردها  المتاحة وهل كان هذا االستخدام بدون هدر او ضياع
مسا عدة المدرا  على اتخاذ القرارات بشكل افضل  وذلك باالعتماد على  (3

 .بيانات مطابقة للواقع
سؤؤتولية ورفؤؤع مسؤؤتوى الؤؤوعي لؤؤدى العؤؤاملين  فؤؤي تع يؤؤ  االحسؤؤا  بالم (2

 .الوحدة االقتصادية 
من خالل  تقييم اْلدا  يمكن  الدارة الوحؤدة االقتصؤادية  ان تعؤرف  فيمؤا   (2

اذا كانت تشبع حاجؤات  عمالئهؤا  ورابؤاتهم أو لمعرفؤة فيمؤا  اذا  كانؤت 

 .كما يرابها العمال  –المنتجات  -تقوم  بتوفير الخدمات



  

ادارة الوحؤؤدة االقتصؤؤادية علؤؤى فهؤؤم جميؤؤع االنشؤؤطة والعمليؤؤات مسؤؤاعدة   (6

المنفذة حيث يمكن للوحؤدة  مؤن خاللؤه التاكؤد ممؤا تعرفؤه واكتشؤاف مؤا ال 

 .تعرفه 
مسؤؤاعدة ادارة الوحؤؤدة االقتصؤؤادية علؤؤى معرفؤؤة التحسؤؤينات والتطؤؤورات   (7

 .الحقيقية التي حققتها 

أشؤكال الرقابؤة يركؤ  علؤى  وينظر إلى عملية تقييم اْلدا  على أنه شؤكل مؤن

تحليؤؤل النتؤؤائج التؤؤي تؤؤم التوصؤؤل إليهؤؤا مؤؤن خؤؤالل الجهودالمبذولؤؤة علؤؤى مختلؤؤف 

 (20ص  ,مرجع سابق ,ال بيدو . )المستويات

 : أهداف تقييم الأداء –2–6

تهؤؤدف عمليؤؤة تقيؤؤيم اْلدا  إلؤؤى قيؤؤا  وفحؤؤص وتحليؤؤل للنتؤؤائج المحققؤؤة مؤؤن 

ك  للتوصل إلى العوامل الرئيسية المتثرة  خالل مقارنتها باْلهداف المخططة سعيا

، وفي ضو  المقارنة بؤين اْلدا  (002ميالد، مرجع سابق، ص)في تلك النتائج 

الفعلؤؤي والمخطؤؤط فانؤؤه ال بؤؤد مؤؤن العمؤؤل علؤؤى تشؤؤخيص أسؤؤباب االنحؤؤراف أو 

شؤؤؤؤؤؤماع واخؤؤؤؤؤؤرون، . )االبتعؤؤؤؤؤؤاد عؤؤؤؤؤؤن الخطؤؤؤؤؤؤط والمعؤؤؤؤؤؤايير المنبرقؤؤؤؤؤؤة عنهؤؤؤؤؤؤا

ال بيؤدو ، : )يم إلى تحقيق اْلهداف التالية، وتسعى عملية التقي(350،ص5006

 ( 25مرجع سابق، ص

ك لمؤدى نجؤاح المنشؤأة مؤن خؤالل سؤعيها لمواصؤلة  (أ  يوفر تقيؤيم اْلدا  مقياسؤا

نشاطها بغية تحقيق أهدافها ، أن النجاح مقيا  مركب يجمع بؤين الفاعليؤة 

والكفؤؤا ة وبالتؤؤالي فهؤؤو أشؤؤمل مؤؤن أو منهمؤؤا وفؤؤي كلتؤؤا الحؤؤالتين تسؤؤتطيع 

 . لمنشأة أن تواصل البقا  واالستمرار في العملا
يوفر نظام تقييم اْلدا  معلومات لمختلف المستويات اإلدارية فؤي المنشؤأة  (ب 

ْلارال التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المستندة على حقؤائق علميؤة 

 .وموضوعية
يظهر تقييم اْلدا  التطور الذو حققتؤه المنشؤأة فؤي مسؤيرتها نحؤو اْلفضؤل  (ج 

ك فؤؤي  أو نحؤؤو اْلسؤؤوأ وذلؤؤك عؤؤن طريؤؤق نتؤؤائج التنفيؤؤذ الفعلؤؤي لؤؤادا  زمانيؤؤا

ك بالنسبة للمنشدت المماثلة  . المنشأة من مدة ْلخرى ومكانيا
يسؤؤاعد علؤؤى إيجؤؤاد نؤؤوع مؤؤن المنافسؤؤة بؤؤين اْلقسؤؤام واإلدارات والمنشؤؤدت  (د 

 . المختلفة وهذا بدوره يدفع المنشأة لتحسين مستوى أدائها 
شف عن العناصر الكفو ة وتحديد العناصر التؤي تحتؤاج إلؤى يتدو إلى الك (ه 

 . مساعدة من أجل النهول بأدائها 
 . أن تقويم اْلدا  يتدو إلى تحقيق اْلهداف المحددة  (و 



  

وبشكل عام يمكن القؤول أن الهؤدف اْلساسؤي مؤن عمليؤة التقيؤيم هؤو تحسؤين 

القؤوة وتؤدعيمها  اْلدا  وتطويره ومعرفة المسار المالي للمنظمة لتحديؤد جوانؤب

وجوانب الضعف ومعالجتها وتعد ممارسة القيا  الفعلي لادا  من خالل التنبت 

بما سؤيكون عليؤه الواقؤع الفعلؤي مسؤتقبالك حالؤة متطؤورة فؤي أدا  فعاليؤة الرقابؤة، 

ك  وتعد اإلجرا ات المتخذة لتصحيح اْلدا  قبؤل االنتهؤا  مؤن تنفيؤذ الخطؤط أسؤلوبا

 .من الرقابة الوقائية 

 

هذا بالمقارنؤة مؤع فعاليؤات الرقابؤة التؤي تؤتم ( أوالقبلية أو السابقة أو المانعة)

خالل أو أثنا  االدا  والتي يطلق عليها مسمى الرقابؤة المت امنؤة وهؤي ذات أثؤر 

الشؤؤماع واخؤؤرون، مرجؤؤع سؤؤابق، . )كبيؤؤر فؤؤي تجؤؤاوز االنحرافؤؤات قبؤؤل وقوعهؤؤا

 (.302ص
 

 : يم الأداء المراحل التي تمر بها عملية تقي–6–6

: تمر عمليؤة تقيؤيم اْلدا  بعؤدد مؤن المراحؤل التؤي يمكؤن تلخيصؤها فؤي اآلتؤي

 (02ص 5006جابر علي، )

 :جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية: أوالك 
يتم الحصول على البيانات والمعلومات اإلحصائية من القوائم المالية متمرلؤة 

لتؤؤدفق النقؤؤدو والقؤؤوائم اْلخؤؤرى بقائمؤؤة المركؤؤ  المؤؤالي وقائمؤؤة الؤؤدخل وقائمؤؤة ا

إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالسنوات . والمالحظات المرفقة بالتقارير المالية

 . السابقة، والبيانات المتعلقة بأنشطة المنشدت المشابهة 

ك   : تحليل ودراسة البيانات والمعلومات اإلحصائية المتعلقة بالنشاط : ثانيا

الموثوقيؤة واالعتماديؤة فؤي هؤذه البيانؤات وقؤد حيث يتعين توفير مستوى من 

يتم االستعانة ببعض الطؤرق اإلحصؤائية المعروفؤة لتحديؤد مؤدى الموثوقيؤة بهؤذه 

 .البيانات

ك   : إجرا  عملية التقويم : ثالرا

باستخدام المعايير والنسب المالئمة للنشاط الذو تمارسه الوحدة االقتصؤادية 

العؤؤام للوحؤؤدة االقتصؤؤادية وذلؤؤك بهؤؤدف  علؤؤى أن تشؤؤمل عمليؤؤة التقؤؤويم النشؤؤاط

 . التوصل إلى حكم موضوعي ودقيق يمكن االعتماد عليه 

ك   : تحديد االنحرافات : رابعا



  

وذلك بمقارنة نتائج التقويم مع اْلهداف المخططة للوحؤدة، وأن االنحرافؤات 

التؤؤي حصؤؤلت فؤؤي النشؤؤاط قؤؤد تؤؤم حصؤؤرها وتحديؤؤد أسؤؤبابها وأن الحلؤؤول الالزمؤؤة 

االنحرافات قد اتخذت وأن الخطؤط وضؤعت للسؤير بنشؤاط الوحؤدة نحؤو لمعالجة 

 .اْلفضل في المستقبل 

ك   : متابعة العمليات التصحيحية لالنحرافات : خامسا

وذلؤؤك بت ويؤؤد نتؤؤائج التقؤؤويم إلؤؤى اإلدارات المختلفؤؤة داخؤؤل الوحؤؤدة لالسؤؤتفادة 

 .منها في رسم الخطط القادمة وزيادة فعالية المتابعة والرقابة 

: التاليدةوتعد عملية تقيؤيم أدا  البنؤوك عمليؤة ضؤرورية ومهمؤة لاسؤباب -6-7 

 (.56جمعة، مرجع سابق، ص)

أن تقييم اْلدا  في البنوك التجاريؤة يبؤين قؤدرتها علؤى تنفيؤذ مؤا خطؤط لؤه مؤن  (0

أهداف ، من خالل مقارنة النتائج المتحققة مع المستهدف منها، والكشف عن 

الجات الالزمة لها ، ممؤا يعؤ ز أدا  البنؤك التجؤارو االنحرافات واقتراح المع

 . واستمراره في العمل

يسؤؤاعد تقيؤؤيم اْلدا  فؤؤي الكشؤؤف عؤؤن التطؤؤور الؤؤذو حققؤؤه البنؤؤك التجؤؤارو فؤؤي  (5

مسيرته نحو اْلفضل أو اْلسؤوأ، ذلؤك عؤن طريؤق نتؤائج اْلدا  الفعلؤي زمنيؤا 

 .خرىفي البنك من مدة إلى أخرى، وجغرافيا بالبنوك المماثلة اْل

يظهؤؤر تقيؤؤيم اْلدا  المركؤؤ  اإلسؤؤتراتيجي للبنؤؤك التجؤؤارو ضؤؤمن إطؤؤار البيئؤؤة  (3

القطاعيؤؤؤة التؤؤؤي يعمؤؤؤل فيهؤؤؤا ، ومؤؤؤن ثؤؤؤم تحديؤؤؤد اْلولويؤؤؤات وحؤؤؤاالت التغييؤؤؤر 

 .المطلوبة لتحسين المرك  اإلستراتيجي للبنك

يساعد تقييم اْلدا  في اإلفصاح عن درجة الموا مة واالنسجام بؤين اْلهؤداف  (2

 . يجيات المعتمدة، وعالقتها بالبيئة التنافسية للبنك التجاروواإلسترات

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 . يوضح  تقييم اْلدا  كفا ة تخصيص واستخدام الموارد المتاحة للبنك التجارو  (2

يساعد تقييم اْلدا  على تحقيق اْلهداف المحؤددة فؤي الخطؤط والعمؤل علؤى إيجؤاد نظؤام  (6

 . ل والحواف  سليم وفعال لالتصا

يعمل تقييم اْلدا  على إيجاد نوع من المنافسة بين اْلقسام المختلفة فؤي البنؤك التجؤارو  (7

 . وفروعه ، مما يساهم في تحسين مستوى اْلدا  فيه 

يكشؤؤف تقيؤؤيم االدا  عؤؤن مؤؤدى إسؤؤهام البنؤؤك التجؤؤارو فؤؤي عمليؤؤة التنميؤؤة االقتصؤؤادية  (2

العوائؤؤد بأقؤؤل التكؤؤاليف والؤؤتخلص مؤؤن  واالجتماعيؤؤة ، مؤؤن خؤؤالل تحقيؤؤق أكبؤؤر قؤؤدر مؤؤن

 . عوامل الهدر وضياع الوقت والجهد والمال

ك لكيفيؤؤة أدا  مهؤؤامهم الوظيفؤؤة  (2 يقؤؤدم تقيؤؤيم اْلدا  للعؤؤاملين فؤؤي البنؤؤك التجؤؤارو ، توضؤؤيحا

 . وتوجيه الجهود لتحقيق اْلدا  الناجح الذو يمكن قياسه والحكم عليه
 

 : يدمتطلبات نظام تقييم الأداء الج  –2–6

إن أو قصور في المعلومات التؤي يقؤدمها نظؤام تقيؤيم اْلدا  لؤه انعكاسؤات سؤلبية علؤى 

رسؤتم، : )عمل المنظمة لذلك ال بد من توافر بعض الشروط لضمان نجاح هذا النظام منهؤا

 (02مرجع سابق، ص

  أن يوفر البيانات الالزمة والضرورية لمتخذ القرار . 

  ك من قبل ك واضحا  . مستخدميهأن يكون مفهوما

 أن يقوم بقيا  النتائج بصورة واضحة ودقيقة. 

 يجب أن يوضح العالقة القائمة بين مقاييس اْلدا  المتنوعة. 

 ينبغي توخي الدقة والموضوعية في اختيار المقاييس وفي وضع النتائج . 

 : معوقات عملية التقييم –2–6

ك على نتؤائج  تواجه عملية تقييم اْلدا  بعض المعوقات أثنا  أدا  العمل مما ينعكس سلبا

 ( . 25، ص5002موسى الطيب ، : )تقييم اْلدا  ومنها 

 . صعوبة تحديد المعايير المساهمة في اْلدا  الفعال واير الفعال (أ 

 . صعوبة تحديد أدا  الفرد ومدى مسئوليته من هذا اْلدا   (ب 

 . صعوبة تحديد اْلدا  الفعلي للفرد  (ج 

ك من االنتقادات  الميل إلى إعطا  تقديرات متوسطة (د   .تهربا

 . اللين أو التماطل والتشدد  (ه 

 . التأثر بالهالة تأثير جانب قوى على كل جوانب أدا  العامل  (و 

 .االهتمام بالنتائج  دون اعتبار الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه النتائج  (ز 
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 المبحث الثالث

 الماليأداء تقييم ال

 : المقدمة–0–7

دام اْلدا  المالي القاسؤم المشؤترك بؤين الكتؤاب والبؤاحرين والمؤديرين ، سؤوا  يعد استخ

كان ضمن الدراسات التطبيقية والنظريؤة فؤي عمليؤة قيؤا  اْلدا  أو ضؤمن الواقؤع العملؤي 

 . في مختلف منظمات اْلعمال 

بأن اْلدا  المالي سيبقي المقيا  المحدد لمدى نجاح المنظمؤات، وأن ( Lynch)ويرى

حقيؤؤؤق المنظمؤؤؤات اْلدا  المؤؤؤالي بالمسؤؤؤتوى اْلساسؤؤؤي المطلؤؤؤوب يعؤؤؤرل وجودهؤؤؤا عؤؤؤدم ت

 (. 32طويقات، مرجع سابق، ص. )واستمرارها للخطر

ويذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في التأكيد على أهمية اْلدا  المؤالي وذلؤك إلؤى 

 . حد اعتباره الهدف اْلهم بالمنظمة

شرات مالية لقيؤا  مؤدى تؤوفر المؤوارد الماليؤة ويرتك  اْلدا  المالي على استخدام مت

للبنك ومصادرها وكلفتها ومدى الكفا ة في اسؤتخدامها لتحقيؤق اْلهؤداف ويسؤاهم ذلؤك فؤي 

إتاحة الموارد المالية للبنك خاصة وأن اْلدا  نشاط شمولي مستمر وعلى قدرة البنك علؤى 

. ى أهؤؤداف طويلؤؤة اْلجؤؤلاسؤؤتغالل  إمكانياتؤؤه وفؤؤق أسؤؤس ومعؤؤايير يضؤؤعها البنؤؤك بنؤؤا ك علؤؤ

 (52م، ص5002الرفاعي حسين، )

وتعتمد متسسات اْلعمال بصفة عامة ، والمتسسات البنكية بصفة خاصؤة فؤي عمليؤة 

 قيا  اْلدا  على المتشرات المالية والمقاييس المحاسبية 

وقؤؤد بؤؤدأت اإلدارة المعاصؤؤرة فؤؤي عمليؤؤة البحؤؤث عؤؤن أهؤؤم العوامؤؤل التؤؤي تحكؤؤم أدا  

ل عام ، وهذه العوامل قد تكون داخليؤة تقؤع ضؤمن نقؤاط سؤيطرة المتسسؤة المتسسات بشك

المنؤؤاخ التنظيمؤؤي الؤؤذو تعمؤؤل المتسسؤؤة فؤؤي ظلؤؤه ، الهيكؤؤل التنظيمؤؤي المصؤؤمم لهؤؤذه : مرؤؤل 

 .المتسسة أو مدى استخدام المتسسة للتكنولوجيا واليتها في تقديمها لخدماتها ومنتجاتها 

ن نطؤاق سؤيطرة المتسسؤة وتؤتثر علؤى أدائهؤا أو قد تكون عوامل خارجية ال تقع ضؤم

مرؤؤؤل التغيؤؤؤرات التؤؤؤي تحؤؤؤدثها البيئؤؤؤة، والتغيؤؤؤرات االقتصؤؤؤادية والسياسؤؤؤية واالجتماعيؤؤؤة 

 (.052م، ص5002، يناير الرفائعهعبد،العدد اْلول).والتشريعات وايرها

 لكون البنوك من أهم المتسسات المالية وأكررها تأثيرا من خالل خدماتها التؤي تقؤدمها

لافراد والمتسسات من خالل تأثير هذه الخدمة علؤى حركؤة السؤوق وبالتؤالي علؤى حركؤة 

 . االقتصاد ككل

 : الماليأداء ال مفهوم–5–7

يعد مفهوم اْلدا  المالي أحد المفاهيم المهمة لدراسة العمؤل البنكؤي حيؤث أصؤبح محؤل 

  .اهتمام العدد من المتعاملين وأصحاب المصالح مع البنوك التجارية

أحد العناصر اْلساسية للعملية اإلدارية ، حيث يؤوفر : "حيث يعرف اْلدا  المالي بأنه

لإلدارة معلومات وبيانات تسؤتخدم فؤي قيؤا  مؤدى تحقيؤق أهؤداف المنشؤأة والتعؤرف علؤى 



  

". اتجاهات اْلدا  فيها، ولهذا يوفر اْلسا  في تحديؤد مسؤيرة المنشؤأة ونجاحهؤا ومسؤتقبلها

 (.52صجمعة، مرجع سابق، )

المعبؤؤر عؤؤن أدا  اْلعمؤؤال باسؤؤتخدام متشؤؤرات ماليؤؤة : "و ُعؤؤرف اْلدا  المؤؤالي بأنؤؤه

" كالربحيؤؤة مؤؤرالك ، ويمرؤؤل الركيؤؤ ة اْلساسؤؤية لمؤؤا تقؤؤوم بؤؤه المنظمؤؤات مؤؤن أنشؤؤطة مختلفؤؤة

 ( .62طالب واخرون ، مرجع سابق ، ص)

لفؤة والجهؤود الوسؤائل الالزمؤة وأوجؤه النشؤاط المخت: "كما عؤرف  اْلدا  البنكؤي بأنؤه 

المبذولؤؤة لقيؤؤام البنؤؤوك بؤؤدورها، وتنفيؤؤذ وظائفهؤؤا فؤؤي ظؤؤل البيئؤؤة المحيطؤؤة لتقؤؤديم الخؤؤدمات 

ويؤر   الباحؤث بؤان االدا  (07الؤديلمي ، مرجؤع سؤابق، ص. )البنكية التي تحقؤق اْلهؤداف

 المالي هو القلب النابض الذو يحدد مستو  نشاط المنشاةومد  تحقيقها الهدافها

 : الماليداء أتقييم ال–3–7

يحتل تقييم اْلدا  المالي مكانؤة بالغؤة اْلهميؤة فؤي االبيؤة االقتصؤاديات، حيؤث ركؤ ت 

عليه الكريؤر مؤن الدراسؤات واْلبحؤاث المحاسؤبية واإلداريؤة ، وذلؤك بسؤبب النؤدرة النسؤبية 

 (.22ال بيدو، مرجع سابق، ص. )للموارد المالية
وتحليؤؤل للنتؤؤائج المحققؤؤة مؤؤن خؤؤالل عمليؤؤة قيؤؤا  وفحؤؤص : "ويعؤؤرف تقيؤؤيم اْلدا  بأنؤؤه

مقارنتها باْلهداف المخططة سعيا للتوصل إلى العوامل الرئيسية المؤتثرة فؤي تلؤك النتؤائج 

، وأنه من خالل السياسات والطرق المحاسبية كاستخدام النسؤب علؤى القؤوائم الماليؤة وفؤق 

التجؤؤارو وتحديؤؤد المبؤؤاد  المحاسؤؤبية المتعؤؤارف عليهؤؤا يؤؤتم معرفؤؤة اْلدا  المؤؤالي للبنؤؤك 

 (.002ميالد،مرجع سابق، ص. )االنحرافات لمعالجتها في المستقبل

 

 : الماليأداء أهمية تقييم ال–2–7

يعتبر موضؤوع تقيؤيم اْلدا  للبنؤوك ذو أهميؤة بالغؤة فؤي ظؤل التطؤورات التؤي يشؤهدها 

مؤن تقيؤيم القطاع البنكي، إذ يهدف التحليل المالي للبنوك إلى إتاحة المعلومؤات التؤي تمكؤن 

اْلدا  والتخطيط ورسم السياسات والمتابعة والتعؤرف علؤى مؤدى قؤدرة البنؤك علؤى الوفؤا  

الوكيؤل عبؤدهللا، " )بالت اماته قبؤل المؤودعين ومؤدى قدرتؤه علؤى مؤنح االئتمؤان للمقترضؤين

 (.20، ص0227

 وكون البنوك تعيش في بيئة سريعة التغيير في المتطلبات والمؤوارد ممؤا يسؤتل م منهؤا 

االسؤؤؤتجابة السؤؤؤريعة لتطؤؤؤوير تقنياتهؤؤؤا وإسؤؤؤتراتيجياتها لتكؤؤؤون قؤؤؤادرة علؤؤؤى مواجهؤؤؤة تلؤؤؤك 

 .المتغيرات بأبعادها المختلفة 

ولؤؤذلك يتوقؤؤف اْلدا  المؤؤالي اإليجؤؤابي علؤؤى قؤؤدرة البنؤؤك علؤؤى تشؤؤكيل التوليفؤؤة المرلؤؤى 

التعؤرف  للهكيل المالي ومدى استخدام المصادر التمويلية المتاحة بؤوتيرة عاليؤة مؤن خؤالل

علؤؤى مؤؤدى سؤؤالمة المراكؤؤ  الماليؤؤة لتلؤؤك البنؤؤوك والهياكؤؤل التمويليؤؤة لهؤؤا ومؤؤدى الت امهؤؤا 

المرجؤؤؤع السؤؤؤابق، )بنسؤؤؤبتي االحتيؤؤؤاطي والسؤؤؤيولة والحؤؤؤدود المتعلقؤؤؤة بالتوسؤؤؤع االئتمؤؤؤاني 

 . ، ولتحقيق هذا بكفا ة وفاعلية ظهرت أهمية قيا  وتقييم اْلدا  للبنوك(20ص



  

اد القؤؤوائم الماليؤة بصؤورة مناسؤؤبة تجعلهؤا قؤؤادرة علؤى إعطؤؤا  اْلمؤر الؤذو يتطلؤؤب إعؤد

صؤؤورة واضؤؤحة عؤؤن اليؤؤة العمؤؤل البنكؤؤي وتقؤؤديم معلومؤؤات مهمؤؤة عؤؤن اْلدا  المؤؤالي لهؤؤذه 

البنؤؤوك وتقييمهؤؤا لمعرفؤؤة مسؤؤتوى اْلربؤؤاح ومسؤؤتوى السؤؤيولة وقؤؤدرة البنؤؤوك علؤؤى سؤؤداد 

إلؤى تقيؤيم الموجؤودات وعلؤؤى  الت اماتهؤا نحؤو اْلخؤرين ومقؤدرتها علؤى االئتمؤؤان باإلضؤافة

 : (22، مرجع سابق ، صاسباقة)ذلك فان أهمية تقييم اْلدا  المالي تنبع من خالل اآلتي

 .متابعة ومعرفة نشاط البنك وطبيعته  .0
 .متابعة ومعرفة الظروف المالية واالقتصادية المحيطة به  .5
 .اليةالمساعدة في إجرا  عملية التحليل والمقارنة وتقييم البيانات الم .3
 . المساعدة في فهم التفاعل بين البيانات المالية .2

  



  

 : المالي في البنوكأداء أهداف ال–2–7

يهؤدف تقيؤؤيم اْلدا  فؤؤي مجؤؤال البنؤؤوك إلؤؤى قيؤا  مؤؤدى كفايؤؤة هؤؤذه البنؤؤوك فؤؤي اسؤؤتخدام 

الموارد المتاحة لديها، حيث أن تقيؤيم اْلدا  المؤالي للبنؤوك يعتبؤر مؤن الضؤمانات الرئيسؤية 

ك فؤؤي الحيؤؤاة االقتصؤؤادية فهؤؤي والالزمؤؤ ة لنمؤؤو واسؤؤتمرار البنؤؤوك، فؤؤالبنوك تلعؤؤب دوراك مهمؤؤا

 . أسا  النظام االقتصادو الحديث

وبشؤؤؤكل عؤؤؤام فالهؤؤؤدف اْلساسؤؤؤي مؤؤؤن عمليؤؤؤة تقيؤؤؤيم اْلدا  المؤؤؤالي هؤؤؤو تحسؤؤؤين اْلدا  

وتطؤؤويره معرفؤؤة المسؤؤار المؤؤالي للبنؤؤك لتحديؤؤد جوانؤؤب القؤؤوة وتؤؤدعيمها وجوانؤؤب الضؤؤعف 

 .تهاومعالج

ولتحسؤؤين كفؤؤا ة أدا  البنؤؤوك تؤؤم إدخؤؤال إصؤؤالحات جديؤؤدة واالعتمؤؤاد علؤؤى معؤؤؤايير 

وكؤل هؤذه اإلصؤالحات ( 3)ثؤم بؤازل( Z)إلؤى بؤازل ( I)ومتشرات دولية حديرة من بؤازل 

 .تسعى للمحافظة على هذه البنوك من حاالت اإلفال  والتعرر

وتطؤؤوير اْلدا  ومعرفؤؤة  فالهؤؤدف اْلساسؤؤي مؤؤن عمليؤؤة تقيؤؤيم اْلدا  المؤؤالي هؤؤو تحسؤؤين

المعوقؤؤات واالنحرافؤؤات ومظؤؤاهر الضؤؤعف والقصؤؤور التؤؤي تسؤؤفر عؤؤن عمليؤؤة المعوقؤؤات 

واالنحرافؤؤات للوصؤؤول إلؤؤى الطؤؤرق الكفيلؤؤة بعالجهؤؤا ومنؤؤع حؤؤدوثها فؤؤي المسؤؤتقبل، فعنؤؤدما 

يطبق تقييم اْلدا  بصورة جيدة وصحيحة فانه ال يوضح مستوى اْلدا  الحؤالي فقؤط وإنمؤا 

 . انعكاسات إيجابية على اْلدا  المستقبلي المتوقع يكون له 

 : الماليأداء خصائص ال–6–7

أسؤباقة، : )ولادا  المالي مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها في بيئتهؤا وهؤي

 (22مرجع سابق، ص

 : الصدق أو السالمة:  أوالك 

وضوعية، هؤي تتمرل سالمة أدا  القيا  في تمكنها من إعطا  الحقيقة والمتشرات الم

أدوات قيا  صادقة عكس المتشرات الذاتية، هذه اْلخيرة توجد بكررة عندما يتعلق اْلمر 

بقيا  أدا  الموارد البشرية، ْلن أداة التقيؤيم هؤي اْلفؤراد، إذن الصؤدق أو السؤالمة محققؤة 

 .طالما كانت أدوات القيا  موضوعية

 

ك   : الحساسية: ثانيا

ن اْلدا ، هذا يعني إن وجؤد اخؤتالف بؤين ادائؤين فؤان القدرة على تميي  عدة درجات م

 .المتشر يستطيع تدارك ذلك 

ك   : الكفاية: ثالرا

تتمرل في القدرة على تقييم جميع جوانب اْلدا  ، مرل اْلدا  المالي ، اْلدا  التجؤارو، 

 .اْلدا  االجتماعي ، اْلدا  اإلنتاجي



  

ك  للمؤؤوارد اسؤؤتخدامها فؤؤي تحديؤؤد مسؤؤتوى  يعؤؤد اْلدا  المؤؤالي إسؤؤتراتيجية مهمؤؤة يمكؤؤن: رابعؤؤا

 .ره من نقاط قوة داخلية شفضال عن ما يت ،اْلدا  الكلي في المنظمة

 : الماليأداء محددات ال–7–7

يتأثر اْلدا  المالي للبنوك بمجموعؤة مؤن العوامؤل او المحؤددات يمكؤن توضؤيحها فيمؤا 

 ( 57جمعة ، مرجع سابق، ص: )يأتي

 : العوامل الذاتية ( أ

ها العوامل الداخلية الخاصة بالبنؤك، ومؤن أهؤم العوامؤل الذاتيؤة المؤتثرة علؤى ويقصد ب

 :البنك هي

وهؤؤو انعكؤؤا  لحجؤؤم المؤؤوارد المتاحؤؤة للبنؤؤك ، ويتؤؤأثر الحجؤؤم بطبيعؤؤة النشؤؤاط : الحجؤؤم (0

االقتصادو الذو يعمل به البنك، والبنوك كبيرة الحجم ال تتأثر كريراك بفرد أو مجموعؤة 

ا أو من خارجها ، لذلك فان تغيير اإلدارة العليا للبنؤك لؤن يكؤون لؤه اْلفراد العاملين فيه

تأثير كبير على أدائها مقارنة بالبنوك صغيرة الحجم ، كذلك فؤان البنؤوك كبيؤرة الحجؤم 

تستطيع أن تحقق إنتاجية ونسب ربحية أعلى، أو توجد عالقة إيجابية بؤين حجؤم البنؤك 

 .استقرار أكبر ي يد من قدرتها على البقا  وربحيته خاصة وأن البنوك الكبيرة تمتلك
حيؤث تؤرتبط قؤدرة البنؤك علؤى زيؤادة إنتاجيتؤه ، بمؤدى إعتمؤاد البنؤك علؤى : التكنولوجيا (5

التكنولوجيا الحديرة في إدارة البنك ، حيث كلمؤا ارتفؤع معؤدل اسؤتخدام التكنولوجيؤا فؤي 

لبنؤك، وكلمؤا ازدادت عمليات البنك، كلما تطلب ذلؤك اسؤترماراك أكبؤر لؤرأ  المؤال فؤي ا

كلؤف وي يؤد مؤن هذا بدوره سيقلل مؤن الالكفا ة في تحويل المدخالت إلى مخرجات ، و

 . الربحية
 : العوامل الخارجية ( ب

يتأثر البنك بمجموعة مؤن العوامؤل الخارجيؤة والتؤي هؤي خؤارج نطؤاق سؤيطرته ومؤن هؤذه 

 . العوامل 

دوات السياسؤة النقديؤة، ومؤن التشؤريعات المنظمؤة لعمؤل البنؤوك، خاصؤة فيمؤا يتعلؤق بؤأ (0

ضمنها نسب السيولة القانونية والؤتحكم فؤي السؤقوف االئتمانيؤة وأسؤعار الفائؤدة المدينؤة 

 . والدائنة

اْلحوال االقتصادية، وتتمرل في اْلحوال التي يمر بها االقتصاد فؤي الؤدول بشؤكل عؤام  (5

 : ، وما يصاحب ذلك من التأثير على ربحية البنك وذلك من خالل
فاع معدالت التضخم ، وأثر ذلك على ارتفاع الفوائد على الودائع ، اْلمر الؤذو ارت .أ 

 . يتدو زيادة الفوائد على القرول 
حيث يتأثر اْلدا  المالي للبنك بالوضع االقتصؤادو العؤام : الناتج المحلي اإلجمالي  .ب 

 .للدولة، حيث أنه من المتوقع أن يحسن اْلدا  عند وجود معدالت نمو اقتصادو
لمنافسة بين البنوك التجارية من جهة، والمتسسات المالية من جهة أخؤرى، حيؤث ا .ج 

أصبحت بعض المتسسات المالية تقدم خدمات كانت سابقا حكراك على البنؤوك، إمؤا 

لعؤؤدم قؤؤدرة المتسسؤؤات الماليؤؤة علؤؤى تقؤؤديم هؤؤذه الخؤؤدمات فؤؤي السؤؤابق لضؤؤعف أو 



  

لمتسسؤؤات الماليؤؤة القيؤؤام محدوديؤؤة المؤؤوارد، أو لتغيؤؤر التشؤؤريعات التؤؤي سؤؤمحت ل

 . ببعض أعمال البنوك التجارية

 :الماليأداء مقاييس ال–2–7

تعتمد متسسة اْلعمال بصفة عامة والمتسسات البنكية بصفة خاصة في عملية قيؤا  

 . اْلدا  على المتشرات المالية والمقاييس المحاسبية

حؤؤد العوامؤؤل الرئيسؤؤية ويعتبؤؤر اختيؤؤار مقؤؤاييس اْلدا  الفعالؤؤة فؤؤي البنؤؤوك التجاريؤؤة أ

لضمان التفوق في هؤذه الصؤناعة، وكلمؤا كانؤت هؤذه المقؤاييس موضؤوعية ودقيقؤة متكاملؤة 

كلما كانت أكرر قدرة على التحقق مؤن مؤدى وحجؤم النجؤاح اإلسؤتراتيجي لهؤذه المتسسؤات 

، وليس هناك اتفاق بؤين البؤاحرين المتخصصؤين علؤى عؤدد ( 536حماد مرجع سابق، ص)

ة وال على حجمها فهناك عدد كبير من النسب التي يمكن اسؤتخدامها فؤي تقيؤيم النسب المالي

أدا  البنؤؤوك التجاريؤؤة، ومؤؤن هنؤؤا تبؤؤرز مشؤؤكلة االختيؤؤار وهؤؤي المشؤؤكلة اْلساسؤؤية للنسؤؤب 

 (2دمحم أمجد، مرجع سابق، ص. )المالية

متشؤؤرات وال يمكؤؤن أن تقؤؤوم قائمؤؤة للتقيؤؤيم الجيؤؤد لؤؤادا  إذا لؤؤم يؤؤتم اختيؤؤار المعؤؤايير وال

 .المناسبة 

فاختيؤؤار المتشؤؤرات والمعؤؤايير ال يؤؤتم بأسؤؤلوب عشؤؤوائي وإنمؤؤا تسؤؤتل م عمليؤؤة اختيؤؤار 

متشؤؤرات اْلدا  المناسؤؤبة فؤؤي مجؤؤال البنؤؤوك الكريؤؤر مؤؤن الجهؤؤد والتطؤؤوير وذلؤؤك العتمؤؤاد 

 .البنوك على تلك المقاييس في تحقيق العديد من أارال المنظمة

إال أن كل منظمة تبحث عن المتشرات والمقؤاييس  وبالرام من تنوع مقاييس المنظمة

 . التي تلخص أدائها بصورة موج ة ومختصرة

وإن الباحث سوف يرك  هنؤا علؤى المقؤاييس الماليؤة الرئيسؤية المسؤتخدمة فؤي التحليؤل 

المالي للبنوك، وأن كان بعض الباحرين ينصح أنه لتحقيق منافع أفضؤل لقيؤا  أدا  البنؤوك 

 .المقاييس المالية والمقاييس اير الماليةيجب الجمع ما بين 

ولقد تعرضت نظم قيا  اْلدا  المالي للنقد من قبل بعؤض البؤاحرين ، لمؤا تتناولؤه هؤذه 

النظم في قيا  اْلدا  من جانب واحد فقؤط، وهؤو الجانؤب المؤادو الملمؤو ، والؤذو يمكؤن 

و ، والؤذو يتعؤذر قياسؤه قياسه باالعتماد على القوائم الماليؤة متجؤاهالك الجانؤب ايؤر الملمؤ

ك ، مرل العالقة مع الموردين ومدى قيام المنظمة بالؤدور االجتمؤاعي لهؤا نحؤو المجتمؤع  كميا

الؤؤذو تعمؤؤل فيؤؤه، وبؤؤالرام مؤؤن النقؤؤد الموجؤؤه للمقؤؤاييس الكميؤؤة إال أنؤؤه يفضؤؤل اسؤؤتخدامها 

 (.20السعدني، مرجع سابق، ص.)

 

 

 

 : أداء الماليالتقييم الشروط الواجب توافرها في معايير –2–7



  

تحظؤؤؤى البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة بأهميؤؤؤة كبؤؤؤرى باعتبارهؤؤؤا أحؤؤؤد الؤؤؤدعائم الرئيسؤؤؤية للتطؤؤؤور 

االقتصادو واالجتماعي ونتيجة للضغوط والتحديات التي يشهدها قطؤاع البنؤوك وفؤي ظؤل 

سعي هؤذه البنؤوك إلؤى اكتسؤاب أسؤواق جديؤدة لتعظؤيم ثؤروة المؤالكين ، ومؤن خؤالل العمؤل 

مخؤاطرة، لؤذلك فؤان عمليؤة اختيؤار معؤايير اْلدا  المناسؤبة تسؤتل م الكريؤر بقانون العائد وال

مؤن الجهؤد والتطؤؤوير لضؤمان سؤالمة أعمؤؤال البنؤك ، فاختيؤار المعؤؤايير والمتشؤرات ال يؤؤتم 

بشكل عشوائي ، ولذا يعتبر اختيار معايير اْلدا  الفعالة في البنوك التجاريؤة أحؤد العوامؤل 

ذا المجال وكلما كانت هذه المعؤايير موضؤوعية ودقيقؤة كلمؤا الرئيسية لضمان التفوق في ه

 . كانت أكرر قدرة على التحقيق من مدى وحجم النجاح اإلستراتيجي لهذه المتسسات 

ومن المعلوم أنه بعد تحديد اْلهداف المراوب في تحقيقهؤا يؤتم تحديؤد معؤايير لتقيؤيم اْلدا  

التأويؤؤل فالوضؤؤوح يسؤؤاعد فؤؤي إنجؤؤاز  وال بؤؤد أن تكؤؤون هؤؤذه المعؤؤايير واضؤؤحة وال تحتمؤؤل

العمل وتحديد مستوى اْلدا  المطلوب والرقابة عليه بنا  على اْلسؤس والمعؤايير المحؤددة 

 . 

 : وظائف تقييم الأداء المالي–00–7

اقتضؤؤؤت أهميؤؤؤة وظؤؤؤائف تقيؤؤؤيم اْلدا  المؤؤؤالي علؤؤؤى نشؤؤؤاط المتسسؤؤؤات الماليؤؤؤة تؤؤؤدخل 

البنكؤؤي يقتضؤؤي ضؤؤرورة تحديؤؤد ثؤؤالث أمؤؤور الحكومؤؤة وقؤؤد كؤؤان لتنظؤؤيم الحكومؤؤة للنشؤؤاط 

 : رئيسية كاآلتي

وضع تعريف محؤدد للبنؤوك وبالتؤالي صؤفات خاصؤة للمتسسؤات التؤي يمكؤن لهؤا أن  -

 . تمار  وظائف البنوك
وتحديد الوظائف المختلفة التي تقوم بها البنوك وتقسيمها إلؤى أنؤواع محؤددة ويقتصؤر  -

رر من هذه الوظائف ، وبنا  على هؤذه كل نوع منها على ممارسة وظيفة واحدة أو أك

 .المعايير الرالرة
البنؤؤوك التجاريؤؤة، :نجؤؤد أن معظؤؤم المجتمعؤؤات قؤؤد قسؤؤمت البنؤؤوك إلؤؤى مجموعؤؤات هؤؤي

 ( 57الشراح واخرون، مرجع سابق، ص).والبنوك المتخصصة، والبنوك المرك ية

 : نهااْلدا  المالي للبنوك من بيهناك عدد من الوظائف التي يقوم بها تقييم و

 .إظهار مدى النشاط البنكي أو مستوى توظيفه ْلمواله 
ك بالمقارنؤة مؤع البنؤوك اْلخؤرى، أو للجهؤاز  (0 إظهار تطور المركؤ  المؤالي للبنؤك تاريخيؤا

 . البنكي ككل
بيان مواطن القوة والضؤعف فؤي البنؤك واسؤتخدام ذلؤك كأسؤا  للتخطؤيط المؤالي للبنؤك  (5

 . ورسم صورة مستقبلية له
حية المجاالت المختلفة لتوظيفات اْلموال ممؤا يسؤاعد علؤى توجيؤه هؤذه إظهار مدى رب (3

 (.22، ص5007الحداد جمال، . ) اْلموال في االتجاه السليم
 (: 5، مرجع سابق، صرستم) ومن بين وظائف تقييم اْلدا  المالي أيضا 

ك  (0 اكتشاف االنحرافات ومعرفة أسبابها لكي يؤتم اتخؤاذ اإلجؤرا ات التصؤحيحية منعؤا

 . كرارها لت
ترشيد اإلنفؤاق عؤن طريؤق متابعؤة كيفيؤة اسؤتخدام الوحؤدات االقتصؤادية لمواردهؤا  (5

 . أو هل كان هذا االستخدام بدون هدر أو ضياع ؟المتاحة



  

مساعدة المدرا  على اتخاذ القؤرارات بشؤكل أفضؤل وذلؤك باالعتمؤاد علؤى بيانؤات  (3

 . مطابقة للواقع 
الؤؤوعي لؤؤدى العؤؤاملين فؤؤي الوحؤؤدة تع يؤؤ  اإلحسؤؤا  بالمسؤؤئولية ورفؤؤع مسؤؤتوى  (2

 .االقتصادية

 النماذج العالمية لتقييم الأداء المالي –00–7

يوجد عدد من النماذج العالمية لتقييم اْلدا  المالي التي قام بهؤا عؤدد مؤن البؤاحرين وتؤم 

والؤذو   نشر أبحاثهم فؤي هؤذا السؤياق خؤالل العقؤدين السؤابقين لمعالجؤة تقيؤيم االدا  المؤالي

يحتؤؤوو  علؤؤى عؤؤدد مؤؤن المتشؤؤرات لتقيؤؤيم ادا  البنؤؤوك التجاريؤؤة مرؤؤل متشؤؤرات  السؤؤيولة 

ومتشرات الربحية  ومتشرات كفلية را  المال ومتشؤر توظيؤف االمؤوال ومؤن بؤين هؤذه 

 ( ( ALTMAN   1968نمؤذج  التمان        -0-االبحاث   

كؤل منهؤا الؤى نسؤبة مؤن نسؤب ينتمي 0ويقوم هذا النموذج على خمسة متغيرات مستقلة

يمرؤؤل دليؤؤل اسؤؤتمرارية المنشؤؤاة ويتخؤؤذ نمؤؤتذج التمؤؤان (  ( Zومتغيؤؤر تؤؤابع 0التحليؤؤل المؤؤالي

 :الشكل التالي  

z = 1.2x1+ 1. 4x2+ 3.3x3 +0.6x4+0.99x5 

 :حيث ان   

Z  :     دليل او متشر استمرارية   المنشاة 

X1   :اجمالي  االصول/ صافي را  المال العامل 

X2   :اجمالي االصول /رصيد االرباح المحتج ة في المي انية 

   :X3اجمالي االصول   /"  ربح التشغيل "صافي الربح قبل ف ول 

  x4   :مجموع المطلوبات /القيمة السوقية لحقوق المساهمين 

X5  :اجمالي االصول /صافي المبيعات 

 :ث مجموعؤات  كمؤا يلؤي  وبنا  على قيمة دليل المتشر يتم تصنيف المنشات الؤى ثؤال

وهي الي تكون فيها قيمؤة دليؤل "الناجحة"  المنشات القابلة لالستمرار: المجموعة االولى  

 ( Z >2.992.99 ( اكبر من (  Z)المتشر 

المجموعؤؤة الرانيؤؤة المنشؤؤات التؤؤي يصؤؤعب التنبؤؤت بتعررهؤؤا وتتطلؤؤب م يؤؤد مؤؤن الدراسؤؤة 

 .  (z<2.99>1.81))2.99و 1.81بين    والتي تقع قيمة دليل المتشر با النسبة لها

  1.81المجموعة الرالرة المنشاتالمتوفع تعررها وهنا تكون  قيمة دليل المتشر اقؤل مؤن 
  (1.81>Z     ) 

وقد اثبتت الحاالت التي يتم فيهؤا تطبيؤق هؤذا النمؤوذج ان فدرتؤه علؤى التنبؤو  بحؤاالت 

قبؤل سؤنتين  58%  فؤال  ونسؤبة قبل سنه مؤن حؤدوث اال%     82االفال  كان في حدود 

 من وقوعها 



  

 ( ( GORDON   SPRIN gate 1978 نمؤذج جوردن سبر نجيت -8- 

يتكؤؤون  هؤؤذا النمؤؤتذج مؤؤن اربعؤؤة متغيؤؤرات مسؤؤتقلة تمرؤؤل بعؤؤض مؤؤن النسؤؤب الماليؤؤة 

 2يقابلهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا متغيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤابع دليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل او متشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمرارو .للمنشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاة
 :ة المنشاة  حيث يتخذ الشكل االتي 

Z=1. 03A + 3. 07B+ 0.66C+ 0.40D 

 :حيث   ان   

A  : اجمالي االصول /صافي را  المال العامل 

: B اجمالي االصول   /صافي الربح قبل الفائدةوالضريبة 

C   :المطلوبات المتداولة  /صافي االرباح قبل الضريبة 

D     :اجمالي اال صول/صافي المبيعات 

Z     : دليالو قيمة متشر االستمرارية 

بحسب قيمة المتشر فؤان المنشؤاة تكؤون متعرؤرة او فؤي طريقهؤا الؤى الفشؤل اذا كانؤت و

بينما يكؤون هنؤاك احتمؤال لنجؤاح المنشؤاة اذا (   Z<0.862  ( 0.862قيمة المتشر اقل من

وقؤد اثبؤت نمؤتذج سؤبر نجيؤت (   Z>0.862        ( 0.862كانؤت قيمؤة المتشؤر اكبؤر مؤن

بالنسؤؤبة للمنشؤؤات التؤؤي طبؤؤق عليهؤؤا هؤؤذا %   92.5لؤؤىقؤؤدرة علؤؤى التنبؤؤت  بالفشؤؤل وصؤؤلت ا

 .النمتذج

 kida  1980))  نمؤذج كيدا -3

 :تاخذ معادلة هذا النموذج  الشكل االتي 

0.463X4 +0,271X5  -Z = 1 .042 X1+  0.42X2 - -0.461x3 

 :حيث ان 

Z:    دليل او قيمة المتشر 

x1   :االصول    اجمالي /صافي الربح بعد الفائدة  و الضريبة 

X2:مجموع المطلوبات     /مجموع حقوق المساهمين 

X3  :اجمالي االصول  /ا الصول السائلة 

X4    :اجمالي  االصول   /صافي المبيعات 

X5    : اجمالي االصول     /النقدية 

(  ( Zوتعتبر احتماالت الفشل مرتفعة  بحسب هذا  النمتذج عندما  تكون قيمة الؤدليل او المتشؤر  
وقؤد اثبؤت هؤذا النمؤتذج قؤدرة تنبتيؤة   .اما اذا كان موجبة فان احتمال نجاح المنشؤاة يكؤون كبيؤرا .سالبة

 قبل سنة من حدوث االفال 95% بحوادث االفال  قدرها

 (    5572Sherrod)   نمؤذجشيرود  --4-   



  

 :يتكون هذا النمتذج   من ستة متغيرات مستقلة حيث   يتخذ الشكل االتي   

Z = 17X1+ 9X2 +3.5X3+20X4 +1.2X5+0.10X6 

 :حيث ان   

z  :  دليل او قيمة المتشر 

X 1  : اجمالي االصول /صافي را  المال العامل 

X 2  :اجمالي االصول    /االصول المتداولة 

X  3   : اجمالي االصول    /مجموع حقوق المساهمين 

X  4  :صول اجمالي اال /صافي الربح قبل الفائدة والضريبية 

X  5 :اجمالي المطلوبات  /اجمالي االصول 

X  6 :  مجموع االصول الرابتة  /مجموع حقوق المساهمين 

ويسؤؤتخدم هؤؤذا النمتذجكؤؤاداة لتقيؤؤيم  مخؤؤاطر  محفضؤؤة القؤؤرول  البنكيؤؤة فؤؤي البنؤؤوك وذلؤؤك مؤؤن 

 زاويتين 

قؤؤرول او تقيؤؤيم المركؤؤ  االئتمؤؤاني للمنشؤؤات التؤؤي تقؤؤدمت بطلؤؤب  الحصؤؤول  علؤؤى :  االؤلؤؤى 

 تسهيالت بنكية   

يستخدم من قبل   المدقق الداخلي او الخارجي كاداة لتقييم المخاطر المحيطة بمحفظة :  الراني     

القرول ومن تقدير  مخصص القرول المتعررة وبموجب هذا النموذج يمكن  تصنيف هذه القرول 

 :التي بحسب درجة المخاطر  في خمس فئات  رئيسية كما يوضحها الجدول ا

 (Z)موشر الجودةفئة  القروض

(                                  قؤرول قليلؤة المخؤاطر    ) فئؤة ثانيؤة    Z>25قؤرول ممتؤازة عؤد يمؤة المخؤاطر  )  فئؤة اولؤى

 2>Z >20  20(قؤرول  متوسؤطة المخؤاطر   ) فئؤة ثالرؤة               >Z>5    قؤرول )فئؤة رابعؤة

  Z  >-5< 5     (  مرتفعة المخاطر      

 z< -                                         5قرول خطرة جدا                )  فئة  خامسة 

وتحؤؤوو أدبيؤؤات اْلدا  المؤؤالي عؤؤدداك مؤؤن المتشؤؤرات لتقيؤؤيم أدا  البنؤؤوك، مرؤؤل متشؤؤرات السؤؤيولة، 

 . مالومتشرات الربحية، ومتشرات جودة اْلصول؛ وأخيراك متشرات كفاية رأ  ال

 

 

 

 : الأسس والاعتبارات لتقييم أداء البنوك التجارية–58–7

إن عملية تقييم اْلدا  في البنوك التجارية تحظى بأهمية بؤارزة لمؤا لهؤا مؤن أهميؤة فؤي 

الؤؤؤدفع بعجلؤؤؤة النمؤؤؤو االقتصؤؤؤادو فؤؤؤي المجتمؤؤؤع وال بؤؤؤد مؤؤؤن تؤؤؤوافر مجموعؤؤؤة مؤؤؤن اْلسؤؤؤس 

 (2مقصود ، مرجع سابق ، صعبد ال)واالعتبارات أثنا  عملية التقييم منها 
إن المعيؤار هؤو رقؤم محؤدد  :اْلدا  الفعلؤي ر معايير محددة وواضحة يقؤا  عليؤهتواف: أوالك 

لعنصؤؤر معؤؤين محسؤؤوب علؤؤى أسؤؤا  تجؤؤارب الماضؤؤي واْلحؤؤوال الحاضؤؤرة وتقؤؤدير مؤؤا 



  

وإذا افترضؤنا أن البنؤك يراؤب فؤي تحقيؤق معؤدل عائؤد علؤى حقؤوق  ،سيحدث في المستقبل

فؤؤان تلؤؤك النسؤؤبة تعؤؤد معيؤؤار لؤؤه ، بحيؤؤث إذا حقؤؤق أقؤؤل منؤؤه تكؤؤون %( 0522)ه الملكيؤؤة قؤؤدر

المطلؤوب ، ويمكؤن القؤول بؤأن المعيؤار يعتبؤر ( المعؤدل)ربحيته قد انخفضؤت عؤن المعيؤار 

المستوى المستهدف من اْلدا  حيؤث تؤرتبط معؤايير التقيؤيم باْلهؤداف اْلساسؤية للمنظمؤة ، 

دقيق للنتؤائج التؤي ينبغؤي تحقيقهؤا، والتؤي يختبؤر اْلدا  ذلك يعتبؤر المعيؤار هؤو التحديؤد الؤلو

فؤي إعؤداده  يار بالصفات السابقة يجب أن يراعؤيالفعلي على ضوئها ، وحتى يتصف المع

االستعانة بالبيانات التاريخية والتجارب الماضية مع مراعاة اإلمكانيات والقدرات المتاحة 

ات فؤؤي إعؤؤداد هؤؤذه المعؤؤايير حتؤؤى مؤؤع ضؤؤرورة اسؤؤتخدام علؤؤوم اإلحصؤؤا ، وبحؤؤوث العمليؤؤ

 .يمكن إكساب تلك المعايير صفه الموضوعية
ك  بمعنؤؤى أن يكؤؤون :ضؤؤرورة أن ينصؤؤب تقيؤؤيم اْلدا  علؤؤى النتؤؤائج أو مخرجؤؤات العمؤؤل: ثانيؤؤا

ك فقؤؤط علؤى نتؤؤائج اْلدا  الؤوظيفي أو اْلدا  الؤؤذو يؤؤتثر علؤى النتؤؤائج التؤي هؤؤي محؤؤل  منصؤبا

 .التقييم 
ك  وذلؤك حتؤى يمكؤن زيؤادة الرقؤة  :عملية تقييم اْلدا  فور انتها  اْلدا  ضرورة أن تقوم: ثالرا

شؤأنها مؤن في نتائج التقييم ، كما يعني ذلؤك أيضؤا االهتمؤام بمحاولؤة اقتؤراح الوسؤائل التؤي 

 .تحسين اْلدا  في المستقبل القريب وذلك ْلن البيئة في تغير مستمر
ك  وذلؤؤك بمعنؤؤى أن : يؤؤيم اْلدا  مرنؤؤةضؤؤرورة أن تكؤؤون الوسؤؤيلة المسؤؤتخدمة فؤؤي تق: رابعؤؤا

تتماشؤؤى الوسؤؤيلة المسؤؤتخدمة لتقيؤؤيم اْلدا  مؤؤع المتغيؤؤرات فؤؤي البيئؤؤة المحيطؤؤة بؤؤالبنوك، 

ويتطلؤؤب تحقيؤؤق المرونؤؤة أن يكؤؤون هنؤؤاك مراجعؤؤة دائمؤؤة لوسؤؤائل تقيؤؤيم اْلدا  المسؤؤتخدمة 

 .والتعرف باستمرار على مدى مناسبتها في الظروف الحالية
ك  ك  ضرورة أن: خامسا ك علؤى البنؤوك :يكون نظام تقييم اْلدا  اقتصاديا وذلك حتى ال يمرل عبئا

ك عند استخدامه كا ك أو بشريا يتطلب موارد مالية كبيؤرة ال تبررهؤا العوائؤد  نسوا  كان ماديا

 .التي ينتظر تحقيقها منه، أو يتطلب مهارات وقدرات بشرية ليس من السهل توفيرها 
ك  حيث يختص هذا الجهؤاز بمتابعؤة وتقيؤيم  :رقابة وتقييم اْلدا توفير جهاز مناسب لل: سادسا

أدا  اْلنشؤؤطة المختلفؤؤؤة للبنؤؤك ، وكؤؤؤذلك تسؤؤجيل النتؤؤؤائج ، وذلؤؤك حتؤؤؤى تؤؤتمكن اْلطؤؤؤراف 

تقيؤيم اْلدا  نتؤائج ذلؤك الجهؤاز إلؤى أن تؤوفير المختلفة من االستفادة منهؤا ، وترجؤع أهميؤة 

 .رجة الدقة في جمع وتسجيل البياناتتعتمد في موضوعياتها ودقتها وتفصيلها على د
 

فؤؤي عمليؤؤة تقيؤؤيم اْلدا  ومؤؤن بؤؤين هؤؤذه المقؤؤاييس المسؤؤتخدمة ويوجؤؤد عؤؤدد مؤؤن  – 03 – 7

 ( 27أسباقة، مرجع سابق، ص): المقاييس

 : المقاييس السوقية  (أ 
فالسوق من أهم الجهات التي يمكن من خاللها قيا  االدا   للمنشاة ، حيث موقؤع هؤذه 

لسوق يمكننا من معرفؤة درجؤة إدارتهؤا بشؤكل عؤام ، ويؤتم القيؤا  هنؤا بمقؤدار المنشاة في ا

المبيعات المتحققؤة لفتؤرة محؤدودة مقترنؤة بفتؤرة سؤابقة ، أو اتجؤاه المبيعؤات أو مؤا تؤم بيعؤه 

ل بائن جدد ، أو بمقارنة ما تم تحقيقه من اْلهؤداف البيعيؤة الموضؤوعة، وتسؤتخدم الحصؤة 

  باالعتماد على أدا  المتسسة في الماضي، ولكن من المهؤم أن السوقية كمقيا  جيد لادا

يؤؤتم تحديؤؤد المقيؤؤا  اْلفضؤؤل للحصؤؤة السؤؤوقية بؤؤين زيؤؤادة المبيعؤؤات فؤؤي السؤؤنة اْلخيؤؤرة أو 

ال يادة في المبيعات مقارنة مع المنافسين، وقد يتم القيا  باالعتماد على ما تم تحقيقؤه مؤن 

 . عة للمبيعات زيادة في المبيعات وبين الخطة الموضو
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 : مقاييس الكفا ة (ب 

ك والبنؤوك بشؤكل خؤاص، وزيؤادة أنؤواع  مع تطور اْلعمال داخل المنشاة المالية عمومؤا

الخدمات المقدمة للعمال ، تهتم اإلدارة للمنشؤات الماليؤة البنكيؤة بشؤكل كبيؤر فؤي الحصؤول 

 علؤؤؤى مسؤؤؤتوى كفؤؤؤا ة عؤؤؤالي تؤؤؤتدو إلؤؤؤى الوصؤؤؤول إلؤؤؤى عالقؤؤؤة متناامؤؤؤة بؤؤؤين المؤؤؤدخالت

والمخرجات في المنشات المالية والكفؤا ة هؤي الحصؤول علؤى أكبؤر حجؤم مؤن المخرجؤات 

 . بأقل قدر من المدخالت 

أو أن الكفا ة تبحث عن تقليل المدخالت وتقليل الهدر والعطؤل فؤي الطاقؤة اإلنتاجيؤة، 

ك لالسؤتخدام ا ْلمرؤل واالبا ما يتم التعبير عن الكفؤا ة بمسؤتوى اإلنتاجيؤة، والتؤي تعؤد مقياسؤا

 .لمدخالت اإلنتاج المختلفة بما يكفل تحقيق المنشاة لاهداف المختلفة

 : مقاييس الفاعلية (ج 

إن وجود أو منشاة في سؤوق صؤعبة وذات تنافسؤية عاليؤة يجعلهؤا تصؤمم علؤى تحقيؤق 

أهدافها المختلفة لضمان منافسؤتها وبقائهؤا فؤي السؤوق، وتقؤوم هؤذه المنشؤات بقيؤا  درجؤة 

المختلفة بواسطة مقاييس الفاعليؤة، فالفاعليؤة تعنؤي درجؤة تحقيؤق المنشؤاة تحقيقها ْلهدافها 

ْلهؤدافها سؤوا  كانؤت هؤذه اْلهؤداف فرعيؤؤة أو أساسؤية، وبطبيعؤة الحؤال فؤان عمليؤة قيؤؤا  

الفاعلية تعني معرفة درجة االنحراف عن ما تهؤدف إليؤه  المنشؤاة وبالتؤالي وضؤع الخطؤط 

فات المختلفة في المنشؤاة إن وصؤول أو منشؤاة إلؤى والطرق التي تتدو إلى تفادو االنحرا

درجة عالية من الفاعلية يعني بأن المنشاة متطورة، فالفاعلية فؤي المنشؤاه تؤأتي مؤن تفاعؤل 

مكونات اْلدا  لديها، بشكل يسمح للمنشاة بالوصول إلى اْلهداف الموضوعية من اإلدارة 

إلى اْلهداف المرسومة لها، ولكن يجب ومع ارتباط الفاعلية بالكفا ة فان المنشاة قد تصل 

االنتباه إلى أنه قد ال يكون هذا الوصول بكفا ة ، أو أن المنشاة وصلت إلى ما تصؤبو إليؤه 

، ولكؤؤن لؤؤيس بأقؤؤل التكؤؤاليف، وهنؤؤا علؤؤى اإلدارة االنتبؤؤاه إلؤؤى وجؤؤود الكفؤؤا ة مؤؤع الفاعليؤؤة، 

 . ليةوإجماالك وجود الكفا ة يعني وجود درجة عالية جدا من الفاع

 : مقاييس القيمة المضافة (د 

تؤؤم اقتؤؤراح ثالثؤؤة مقؤؤاييس لقيؤؤا  أدا  المنشؤؤاة ترتكؤؤ  جميعهؤؤا علؤؤى القيمؤؤة المضؤؤافة ، 

وهي تعد محاوالت لقيا  ما تقدمه  المنشاة للمجتمع بشكل مباشؤر ، فالقيمؤة المضؤافة هؤي 

أمؤا العائؤد علؤى الفرق بين قيمة المبيعات وبين تكلفؤة المؤواد اْلوليؤة واْلجؤ ا  المشؤتراة ، 

القيمة المضافة فيعبر عنه بناتج قسمة اْلرباح الصؤافية قبؤل خصؤم الضؤرائب علؤى القيمؤة 

المضافة ، ثم تحويل ذلك إلؤى نسؤب مئويؤة، وإن العائؤد علؤى القيمؤة المضؤافة يمرؤل أفضؤل 

مقيا  يمكن أن يقيس أدا   المنشاة على صعيد صؤناعات مختلفؤة إذا مؤا قؤورن بغيؤره مؤن 

ك المقايي  .س المستخدمة حاليا

 : مقاييس الجودة (ه 

تستطيع اإلدارة أن تقؤوم بقيؤا  الجؤودة التؤي وصؤلت إليهؤا بالعمؤل عؤن طريؤق وضؤع 

مقؤؤاييس للجؤؤودة والخطؤؤأ المسؤؤموح بؤؤه ، حيؤؤث أن إدارة الجؤؤودة يمكنهؤؤا عمؤؤل نؤؤوع مؤؤن 

ك مؤؤا تقد مؤؤه المقؤؤاييس للخدمؤؤة المقدمؤؤة ونوعيتهؤؤا ومقارنؤؤة مؤؤا تؤؤم تقديمؤؤه فؤؤي السؤؤابق وأيضؤؤا

المنشات اْلخؤرى فؤي نفؤس الصؤناعة ويمكؤن إلدارة الجؤودة رفؤع أرقؤام الجؤودة وتخفؤيض 

هامش الخطأ مع مرور الوقؤت وزيؤادة المعرفؤة والمنافسؤة فؤي السؤوق ، وطبعؤا مؤع زيؤادة 

اإلنتاج وانخفال اْلخطا  تخفض اإلدارة من كلفؤة اْلدا  لؤديها ومؤن المعؤروف أن زيؤادة 



  

ك الجودة تخفض من كلفة الخد مة وسعرها، وعملية اإلصالح لهذه الخدمة أو السؤلعة وأيضؤا

وأن مؤن فوائؤد . رفع الجودة وتطويرها يتدو لتخفيض معدالت الؤرفض للخدمؤة أو السؤلعة

 . قيا  جودة اْلدا  والخدمات التي يقدمها البنك للعمال  لديه تتطور بشكل عام

 : مقاييس اإلنتاجية  (و 

يؤؤة لقيؤؤا  اْلدا  هؤؤو لقيؤؤا  إنتؤؤاج  المنشؤؤاة نفسؤؤه إن أسؤؤباب اسؤؤتخدام مقؤؤاييس اإلنتاج

ومقارنة ذلك بالمنشات اْلخرى في السوق واْلسواق اْلخرى، إن مقيؤا  اإلنتاجيؤة يمكؤن 

استخدامه من قبل إدارة الكلفة لمعرفة كيف تقؤوم اإلدارة وإدارة الكلفؤة والمؤوظفين بؤاْلدا  

ك أو ماهية قدراتهم وأيضا قد يستخدم هذا المقيا  من  اإلدارة للمقارنة شهر بشهر أو سؤنويا

لإلنتاجية ومن أدا  المقارنة قد يستطيع المؤدرا  إيجؤاد نقؤاط تسؤتخدم كتوجهؤات فؤي مجؤال 

اإلنتاجية، اْلفراد، المالية، وهناك مقاييس عديدة تعتمد على نوعيؤة المنشؤاه والغؤرل مؤن 

 . عملية القيا  وإستراتيجيةالمنشاه ككل

 : المقاييس المالية (ز 

ن مقؤؤؤاييس اْلدا  الماليؤؤؤة للبنؤؤؤك متعؤؤؤددة ويؤؤؤتم اسؤؤؤتخدامها بشؤؤؤكل كبيؤؤؤر مؤؤؤن الجهؤؤؤات إ

الخارجيؤؤة للقيؤؤا  بنؤؤا  علؤؤى أدائهؤؤا المؤؤالي خؤؤالل العؤؤام ومقارنتؤؤه بؤؤأدا  السؤؤوق والبنؤؤوك 

 . المماثلة ومقدار التحسن أو االنخفال في اْلدا  المالي للبنك

المي انيؤة :  )المتمرلؤة بؤالقوائم الماليؤة تعتمد المقاييس المالية على المخرجات الماليؤة و

 (.العمومية ، قائمة الدخل ، قائمة التدفقات النقدية

وهنا عند القيا  لادا  بواسطة المقاييس الماليؤة يجؤب االنتبؤاه إلؤى المحؤاذير الممكؤن 

ك عؤن حالؤة البنؤك والقطؤاع البنكؤي أو اْلدا   ك حقيقيؤا حدوثها كون اْلرقؤام قؤد ال تعطؤي واقعؤا

 . ها ، ولهذا يجب أخذ العوامل اْلخرى بعين االعتبار عند تفسير النتائجفي

ك مما سؤبق نجؤد أن معؤايير ومقؤاييس اْلدا  المؤالي هؤي بمرابؤة متشؤرات تبؤين  وانطالقا

 .  امدى نجاح المنشاة من عدمه
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 عينه الدراسه-تقييم اداء البنوك التجاريه 
 

 لرأسي واْلفقي لقائمة المرك  المالي التحليل ا : المبحث اْلول 

 . للبنوك عينة الدراسة   

 تحليل النسب المالية للبنوك عينة الدراسة: المبحث الراني . 

 تقييم وتحسين أدا  البنوك التجارية :المبحث الرالث 
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 التحليل الرأري والأفقي لقائمة المركز المالي 

 (راسةعينة الد)للبنوك 
 

 

  



  

التحليـــل الرأرـــي والـــأفقي للقـــوائم الماليـــة للبنـــ  الأهليـــة اليمنـــي : أولـــاً 

 : (5002 – 5002)للسنوات 

فؤؤي لحظؤؤه معينؤؤة مؤؤن للمنشؤؤاة عبؤؤارة عؤؤن صؤؤورة "تعؤؤرف المي انيؤؤة العموميؤؤة بانهؤؤا 

عقؤل )"، تبين المؤوارد المتاحؤة لهؤا، واالسؤتخدامات التؤي وجهؤت اليهؤا هؤذه المؤوارداحياته

 .(526، ص5002 مفلح،

 :وفي ضو  هذا التعريف، فان المي انية العمومية تحتوو على

، اذ ان جانؤب االصؤول (المطاليؤب)وجانؤب الخصؤوم ( الموجودات)جانب االصول " 

وطويلؤؤؤؤة االجؤؤؤؤل ( الموجؤؤؤؤودات المتداولؤؤؤؤة)يمرؤؤؤل قؤؤؤؤرارات االسؤؤؤؤترمار القصؤؤؤؤيرة االجؤؤؤؤل 

ت التمويؤؤل سؤؤوا  عؤؤن طريؤؤق ، امؤؤا جانؤؤب الخصؤؤوم تعكؤؤس قؤؤرارا(الموجؤؤودات الرابتؤؤة)

او التمويؤؤل عؤؤن طريؤؤق االمؤؤوال ( المطاليؤؤب المتداولؤؤة قصؤؤيرة وطويلؤؤة االجؤؤل)المديونيؤؤة 

، مؤن خؤالل فحؤص وتحليؤل البيانؤات الماليؤة الؤواردة فؤي المي انيؤة (حق الملكيؤة)المملوكة 

، 5002النعيمؤي واخؤرون، )"مؤدى سؤالمة المركؤ  المؤالي للشؤركة العمومية يمكننؤا تحديؤد

 .(52ص

ك  ك وافقيا  :وفيما يلي سيتم عرل المي انية العمومية للبنك االهلي اليمني وتحليلها راسيا

  



  

 بالمليون لاير (م8154-8119)للفترة  المركز المالي للبنا االهليقائمة ( 5)جدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

                     الموجودات

النقدية وأرصدة 

االحتياطيات في البنا 

 المركزي

10661214 10112819 12950745 9933260 11052309 11499716 7811174 9508477 10573184 11424609 

 28830100 23688388 27896311 23068091 27533176 28792299 25612567 26740642 24013103 15545162 األرصدة لدى البنوك

زانة ادون الخ  26865043 28954836 33423127 46280049 52587188 57660128 63844593 76835274 89882004 92032069 

شهادات اإليداع لدى 

 البنا المركزي
5480000 9200000 9350000 10350000 0 0 0 0 0 0 

القروض والسلفيات بعد 

 المخصصات
3841047 7092222 8914584 8409302 9369273 8273929 6252715 8853256 11619462 11962251 

االستثمارات المتوفرة 

 للبيع، صافي
77993 140485 144602 205826 216324 301977 333756 306577 239811 270024 

األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
332112 476730 1661402 1739911 1120567 1498462 439720 1037274 643445 811938 

اآلالت العقارات و

والمعدات، بعد 

 االستهالكالمتراكم

1776959 1871837 1917874 2176637 2303275 2724718 2713339 2695688 2725484 2760446 

 148091437 139371778 127132857 104463388 109442106 105441235 104707552 95102976 81862032 64579530 اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق 

يةالملك  
                    

                     المطلوبات

األرصدة المستحقة 

 للبنوك
97914 99598 572858 2076627 573410 291537 423360 431196 2774 569 

 129758807 120362808 106301560 86274925 91834327 89814420 87871641 80961204 71666203 56709029 ودائع العمالء

صدة الدائنة األر

 والمطلوبات األخرى
1191630 1682854 2587898 2735996 2203936 3342511 3398930 3261728 2868757 2839042 

 207372 249216 325671 139434 418969 774586 824041 1260109 917415 704870 ضريبة الدخل

 132805790 123483555 110320155 90236649 95887344 93366352 93508305 85382069 74366070 58703443 إجمالي المطلوبات

                     حقوق الملكية

رأس المال المصدر 

 والمدفوع
4000000 5500000 7500000 8500000 9000000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 

احتياطي فائض إعادة 

 تقييم العقارات
639762 639762 639762 639762 639762 639762 639762 639762 639762 639762 

 3030112 3025785 2890480 2499084 2168485 1857104 2013676 1559832 1336640 1218057 االحتياطي القانوني

 1545490 1541163 1405858 1014462 683863 523164 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ االحتياطي العام

احتياطي التغيرات 

التراكمية في القيمة 

 العادلة

18268 19560 21315 45809 54853 62652 73431 50090 50090 50090 

 15285647 15888223 16812702 14226739 13554762 12074883 11199247 9720909 7495962 5876087 إجماليحقوق الملكية

لوبات إجمالي المط

 وحقوق الملكية
64579530 81862032 95102978 104707552 105441235 109442106 104463388 127132857 139371778 148091437 

 م8154-8119التقارير السنوية للبنا األهلي اليمني لألعوام : المصدر 

 

 التحليل الراري والافقي للميزانية العمومية للبن  



  

 :ية العموميةالتحليل الراسي  للمي ان ( أ

تم تعريف التحليل المالي   في فصل سابق بانؤه يمرؤل   دراسؤة هيكليؤة لفقؤرات القؤوائم 

يعتمؤؤد التحليؤؤل الراسؤؤي بشؤؤكل أساسؤؤي علؤؤى تحويؤؤل اْلرقؤؤام المطلقؤؤة للبنؤؤود فؤؤي الماليؤؤة، و 

القوائم المالية إلى نسب مئوية، حيث ينسب كؤل بنؤد فؤي مجموعؤة معينؤة إلؤى إجمؤالي بنؤود 

 . %((100جموعؤؤؤؤؤؤة ، ويؤؤؤؤؤؤتم ذلؤؤؤؤؤؤك مؤؤؤؤؤؤن خؤؤؤؤؤؤالل إعطؤؤؤؤؤؤا  اإلجمؤؤؤؤؤؤالي الؤؤؤؤؤؤرقم هؤؤؤؤؤؤذه الم

 . (23خنفر واخرون، مرجع سابق، ص)

ويبين التحليل الراسي اْلهمية النسبية للبنود المكونة للقوائم المالية ، اْلمر الؤذو يتؤيح 

لؤى إمكانية معرفة البنود ذات الوزن النسبي اْلكبر فؤي المي انيؤة العموميؤة  والتؤي تؤتثر ع

ك أوسلب ك نشاط البنك ايجابا  .ا

وباالعتمؤؤؤاد علؤؤؤى التقؤؤؤارير السؤؤؤنوية للبنؤؤؤك اْلهلؤؤؤي سؤؤؤيتم تحليؤؤؤل المي انيؤؤؤة العموميؤؤؤة 

ك  يتم في هذا النوع من التحليل نسبة بند من بنؤود احؤد القؤوائم الماليؤة الواحؤدة إلؤى حير"راسيا

ة المكؤائن واآلالت مجموعة اكبر فمرال يتم نسبة المدينين إلى الموجودات المتداولؤة أو نسؤب

إلى الموجودات الرابتة أو إلى إجمالي الموجودات وهكذا بالنسبة للخصوم هذا فيمؤا يخؤص 

قائمة المرك  المالي على سبيل المرال، أما بالنسبة إلى قائمؤة الؤدخل فيؤتم نسؤبة احؤد البنؤود 

لهؤا مؤن  إلى المبيعات، طبعا مع مالحظة أن هناك عالقة بين البند والمجموعة التؤي ينسؤب

ويتسؤم هؤذا التحليؤل بالسؤكون والربؤات ْلنؤه يؤدر  العالقؤة بؤين . اجل أن تكون ذات مدلول

 .(302عقل، مرجع سابق، ص)"زمنية محددةة بندين أو مجموعتين في فتر
 

  



  

(   2014-2005)الؤوزن النسؤبي لبنؤود المي انيؤة العموميؤة للبنؤك االهلؤي اليمنؤي للسؤنوات 

)%( 

 )%( الراسي للمركز المالي للبنا االهلي اليمني التحليل( 2)جدول رقم 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان 

                       الموجودات

النقدية وأرصدة 

االحتياطيات في البنا 

 المركزي

16.51 12.35 13.62 9.49 10.48 10.51 7.48 7.48 7.59 7.71 10.32 

رصدة لدى البنوكاأل  24.07 29.33 28.12 24.46 27.31 25.16 22.08 21.94 17.00 19.47 23.89 

 50.71 62.15 64.49 60.44 61.12 52.69 49.87 44.20 35.14 35.37 41.60 أدون الخزانة، صافي

شهادات اإليداع لدى 

 البنا المركزي
8.49 11.24 9.83 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 

القروض والسلفيات 

 بعد المخصصات
5.95 8.66 9.37 8.03 8.89 7.56 5.99 6.96 8.34 8.08 7.78 

االستثمارات المتوفرة 

 للبيع، صافي
0.12 0.17 0.15 0.20 0.21 0.28 0.32 0.24 0.17 0.18 0.20 

األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
0.51 0.58 1.75 1.66 1.06 1.37 0.42 0.82 0.46 0.55 0.92 

العقارات واآلالت 

والمعدات ،بعد 

 االستهالك المتراكم

2.75 2.29 2.02 2.08 2.18 2.49 2.60 2.12 1.96 1.86 2.23 

 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق 

 الملكية
                      

                       المطلوبات

األرصدة المستحقة 

 للبنوك
0.15 0.12 0.60 1.98 0.54 0.27 0.41 0.34 0.00 0.00 0.44 

 85.37 87.62 86.36 83.61 82.59 83.91 85.18 83.92 85.13 87.55 87.81 ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 

 والمطلوبات األخرى
1.85 2.06 2.72 2.61 2.09 3.05 3.25 2.57 2.06 1.92 2.42 

 0.62 0.14 0.18 0.26 0.13 0.38 0.73 0.79 1.32 1.12 1.09 ضريبة الدخل

 88.84 89.68 88.60 86.78 86.38 87.61 88.55 89.30 89.78 90.84 90.90 إجمالي المطلوبات

                       حقوق الملكية

رأس المال المصدر 

 والمدفوع
6.19 6.72 7.89 8.12 8.54 9.14 9.57 7.87 7.18 6.75 7.80 

احتياطي فائض إعادة 

 تقييم العقارات
0.99 0.78 0.67 0.61 0.61 0.58 0.61 0.50 0.46 0.43 0.63 

 1.97 2.05 2.17 2.27 2.39 1.98 1.76 1.92 1.64 1.63 1.89 االحتياطي القانوني

 0.53 1.04 1.11 1.11 0.97 0.62 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 االحتياطي العام

احتياطي التغيرات 

التراكمية في القيمة 

 العادلة

0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.06 0.07 0.04 0.04 0.03 0.04 

 11.16 10.32 11.40 13.22 13.62 12.39 11.45 10.70 10.22 9.16 9.10 إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات 

 وحقوق الملكية
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 (0)احتسابات الباحث استناداك الى بيانات الجدول رقم :المصدر 

 

 



  

يتضح من الجدول حدوث تغيرات في البنود المكونة لموجودات البنؤك االهلؤي اليمنؤي 

 :يمكن ابرازها في االتي 

تياطيات في البنك المركؤ و اليمنؤي حيؤث بلؤغ معؤدل انخفال في بند النقدية وارصدة االح

، و هؤؤو امؤؤر 5002عؤؤام %( 7270)وتراجؤؤع الؤؤى %( 06220) 5002هؤؤذا البنؤؤد فؤؤي عؤؤام 

يعكؤؤس مقؤؤدرة البنؤؤك علؤؤى تؤؤوفير قؤؤدر كؤؤاف مؤؤن السؤؤيولة لمواجهؤؤة ارتفؤؤاع ودائؤؤع العمؤؤال  

احبه وتؤؤأمين االحتيؤؤاطي الؤؤذو يفرضؤؤه البنؤؤك، ولكؤؤن هؤؤذا االنخفؤؤال فؤؤي هؤؤذا البنؤؤد صؤؤ

وهؤذا ( 5002-5002)انخفال او شبه ثبات لمعدل ودائع العمال  خالل سؤنوات الدراسؤة 

 .ما يدل على مقدرة البنك على توفير قدر كاف  من السيولة 

يالحؤؤظ ان الؤؤوزن النسؤؤبي لبنؤؤد االرصؤؤدة لؤؤدى البنؤؤوك مؤؤن اجمؤؤالي الموجؤؤودات لؤؤم يسؤؤجل 

ك ارتفاعؤؤؤؤؤ  -%  52205 -% 52233) وكانؤؤؤؤؤت النسؤؤؤؤؤبة( 5002- 5007-5006)اال فؤؤؤؤؤي   ا

 -% 52262)اما باقي السؤنوات فقؤد كانؤت النسؤب منخفضؤه وتنحصؤر مؤابين %(  57230

07200) % 

يتضح من بند اذون الخ انة انه يحتل اعلى نسب مؤن بؤين بنؤود اجمؤالي الموجؤودات وهؤذا 

او تكؤاد  منخفضؤههيوضح مدى حرص البنك على التعامل مع هذا البند كون نسؤبة مخاطر

وكحؤد اعلؤى %( 32202)كحؤد ادنؤى نسؤبة  5007معدومة، وقد حقق هؤذا البنؤد عؤام  تكون

 %(.20270)، وقد بلغ المتوسط لبند اذون الخ انة 5003عام %( 62222)

ان البنؤؤك االهلؤؤي اليمنؤؤي تعامؤؤل بشؤؤهادات االيؤؤداع لؤؤدى البنؤؤك المركؤؤ و  مؤؤن المالحؤؤظ 

، وقؤد كانؤت نسؤبة شؤهادات (5002-5002)للسنوات االربع االولؤى مؤن سؤنوات الدراسؤة 

، %( 00252)لتصؤؤؤل الؤؤؤى  5006، ثؤؤؤم ارتفعؤؤؤت عؤؤؤام %( 2222) 5002االيؤؤؤداع لعؤؤؤام 

، امؤا بؤؤاقي %( 2222)و%( 2223)لتصؤل الؤى  5002و 5002وعؤادت للتراجؤع فؤي عؤام 

التعامؤؤل بشؤؤهادات االيؤؤداع، وقؤؤد بلؤؤغ المركؤؤ و اليمنؤؤي سؤؤنوات الدراسؤؤة فقؤؤد اوقؤؤف البنؤؤك 

 %(.3222)ت لشهادات االيداع متوسط االربع السنوا

فيما يتعلؤق ببنؤد القؤرول والسؤلفيات المقدمؤة للعمؤال  فقؤد كانؤت نسؤبة هؤذا البنؤد منخفضؤه 

وهذا االنخفال قابلة ارتفؤاع الؤوزن النسؤبي لبنؤد اذون الخ انؤة الؤذو اخؤذ الحصؤه االكبؤر 

 .من التركيب النسبي لموجودات البنك

ك، بمؤؤا فؤؤي ذلؤؤك بنؤؤد امؤؤا بالنسؤؤبة لبقيؤؤة بنؤؤود الموجؤؤودات فؤؤا ن وزنهؤؤا النسؤؤبي كؤؤان منخفضؤؤا

وادنؤؤى نسؤؤبه  5002لعؤؤام %( 5272)العقؤؤاراتواآلالت حيؤؤث كانؤؤت اعلؤؤى نسؤؤبة لهؤؤذا البنؤؤد 

، وهذا االنخفال يعود الى ارتفاع اجمالي الموجودات وليس الؤى  5002لعام %( 0226)

ن المي انيؤة العموميؤة انخفال القيمة المطلقة لبنؤد العقؤارات واآلالت والمعؤدات والتؤي تبؤي

 .ىللبنك االهلي ارتفاعه من سنه الى اخر

 

 



  

-5002)وبؤؤالنظر الؤؤى المتوسؤؤط السؤؤنوو للؤؤوزن النسؤؤبي لموجؤؤودات البنؤؤك اْلهلؤؤي للفتؤؤرة 

يتبين أن أذون الخ انة قد احتلؤت علؤى النسؤبة العظمؤى ( 0)كما يبينه الشكل رقم ( م5002

، ثم النقديؤة وأرصؤدة االحتياطيؤات %52نسبة ، يليها اْلرصدة لدى البنوك ب% 20البالغة 

، %2، يليها القرول والسلفيات بعد المخصصات بنسؤبة %00في البنك المرك و بنسبة 

، يليهؤا العقؤارات واآلالت والمعؤدات %2ثم شؤهادات االيؤداع لؤدى البنؤك المركؤ و بنسؤبة 

ات اْلخؤرى بنسؤبة وأخيراك االرصدة المدينة والموجؤود% 5بعد االستهالك المتراكم بنسبة 

 %\0واخيرا االسترمارات المتوفره للبيع باقل من%.0
  

 

 المتوسط السنوو لموجودات البنك اْلهلي ( 1)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (المطلوبات وحقوق الملكية )وفيما يتعلق بالجانب االخر للمي انية العمومية للبنك  -

ك، فان التحليل الراسي لهذا الجانب ي بين ان الوزن النسبي للمطلوبات قؤد شؤهد انخفاضؤا

بند ودائع العمؤال  وارتفاعؤه مؤن سؤنه الؤى اخؤره تطور     2الجدول رقممن  مبينوكما هو 

كأرقام مطلقة، ولكن عند اعطؤا ه الؤوزن النسؤبي مؤن اجمؤالي المطلوبؤات وحقؤوق الملكيؤة 

ك خالل  -5002)سنوات الدراسة التالية لوحظ ان الوزن النسبي لودائع العمال  كان مرتفعا

 

النقدية وأرصدة 
االحتياطيات في البنك 

 المركزي
10.32% 

 األرصدة لدى البنوك
%23.89 

 أدون الخزانة،صافي
50.71% 

شهادات اإليداع لدى 
 البنك المركزي

3.94% 

القروض والسلفيات 
 بعد المخصصات 

7.78% 

االستثمارات المتوفرة 
 للبيع،صافي

0.20% 
األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
0.92% 

العقارات واآلالت 
والمعدات،بعد 

 االستهالك المتراكم  
2.23% 

  



  

ك، امؤا بقيؤة سؤنوات الدراسؤة فقؤد كؤان هؤذا البنؤد % 27بنسبة ( 5006-5003-5002 تقريبؤا

منخفض من حيث النسبة، ويعود سبب هذا االنخفؤال الؤى ارتفؤاع اجمؤالي حقؤوق الملكيؤة 

ث والذو بدورة ادى الى ارتفاع اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية، ومن الطبيعي ان يحؤد

ك العكؤؤس فيمؤؤا يتعلؤؤق بأجمؤؤالي حقؤؤوق الملكيؤؤة الؤؤذو كؤؤان منخفضؤؤ خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة  ا

دا السؤؤؤؤنه فؤؤؤؤع خؤؤؤؤالل بؤؤؤؤاقي سؤؤؤؤنوات الدراسؤؤؤؤة مؤؤؤؤا عؤؤؤؤ، ثؤؤؤؤم ارت(5002-5006-5007)

الؤؤذو عؤؤاد فيهؤؤا لالنخفؤؤال، والسؤؤبب فؤؤي ارتفؤؤاع حقؤؤوق الملكيؤؤة يعؤؤود الؤؤى  2014االخيؤؤرة

الؤؤوزن النسؤؤبي لؤؤرا  المؤؤال المصؤؤدر ارتفؤؤاع را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع، حيؤؤث ان 

ك خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة االولؤؤى، ثؤؤم ارتفؤؤع الؤؤى ان وصؤؤل الؤؤى  والمؤؤدفوع كؤؤان منخفضؤؤا

، وقؤؤد تحصؤؤل بنؤؤد را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع علؤؤى أعلؤؤى نسؤؤبة بؤؤين بنؤؤود %(2227)

، وهو متشر ايجؤابي لمؤا تمرلؤه حقؤوق الملكيؤة مؤن %(7220)حقوق الملكية وبمتوسط بلغ 

 مان لحقوق المودعين وعامل امان تجاه مواجهة البنك اللت اماته نحؤو االخؤرينعنصر ض

يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لاهميؤؤة النسؤؤبية للمطلوبؤؤات وحقؤؤوق الملكيؤؤة ( 5)، والشؤؤكل رقؤؤم 

 (م5002-5002)للبنك خالل الفترة المدروسة 

 

 ك اْلهلي المتوسط السنوو لاهمية النسبية للمطلوبات وحقوق الملكية للبن( 5)شكل 

 (5002 – 5002)للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

األرصدة المستحقة 
 للبنوك 

0.44% 
 ودائع العمالء

85.37% 
األرصدة الدائنة 

 والمطلوبات األخرى
2.42% 

 ضريبة الدخل 
0.62% 

رأس المال المصدر 
 والمدفوع

7.80% 

 االحتياطي القانوني 
1.97% 

 االحتياطي العام 
0.53% 

احتياطي التغيرات 
التراكمية في القيمة 

 العادلة 
0.04% 



  

 :للمي انية العمومية للبنك( تحليل االتجاهات )التحليل االفقي  ( ب

يلجؤؤأ المحللؤؤون المؤؤاليون الؤؤى تحليؤؤل االتجاهؤؤات لدراسؤؤة حركؤؤة الحسؤؤاب او النسؤؤبة "

فؤي المالية على مدار عدة فترات مالية، وذلك للتعرف علؤى مقؤدار واتجؤاه التغيؤر الحؤادث 

حركة الحساب او النسبة على مدار الفترة ال منية مجال المقارنة، ما يوفر للتحليؤل المؤالي 

سمة الديناميكية التي يسعى اليها المحلل المالي، والتي تمكنه من تكوين صؤورة دقيقؤة عؤن 

 ."واقع حال الشركة وعن اتجاهاتها المستقبلية

فقؤي للقؤوائم الماليؤة علؤى مؤدار عؤدة و يتخذ تحليل االتجاهؤات شؤكل التحليؤل المؤالي اال

فترات مالية، ليتم بعد ذلك اظهار قؤيم كؤل بنؤد مؤن بنؤود القؤوائم الماليؤة فؤي الفتؤرات التاليؤة 

 (2، ص5002الشيخ فهمي، )".على شكل نسبة مئوية من قيمته في سنة االسا 

البنؤد فؤي ويتم التحليل االفقي اما بحسؤاب نسؤبة التغيؤر فؤي كؤل بنؤد بالمقارنؤة مؤع قيمؤة 

، او بحسؤاب "التحليل الساكن المقؤارن، االسؤتاتيكي "سنة االسا ، ويسمى في هذه الحالة 

التحليؤؤل "التغيؤؤر فؤؤي كؤؤل بنؤؤد بالمقارنؤؤة مؤؤع قيمتؤؤه فؤؤي السؤؤنة السؤؤابقة مباشؤؤرة، ويسؤؤمى 

 ".المتحرك، الديناميكي 

عليهؤا ويرى الباحث ان التحليل االفقي الساكن اير منطقي من حيؤث القؤيم المتحصؤل 

الن بنؤود المي انيؤة ، وذلؤكبين سنة االسا  وسنوات المقارنة  للفارقويعود هذا الختالف 

العمومية تتعلق بالنقود، فان قيمة النقود في سنة االسا  تختلف كريراك عن قيمؤة النقؤود فؤي 

او مؤؤا يعؤؤرف (.التضؤؤخم، وانهيؤؤار القؤؤوة الشؤؤرائية للنقؤؤود)سؤؤنوات المقارنؤؤة وهؤؤذا بسؤؤبب 

 ل منيه للنقودبالقيمها

وعلؤؤى ذلؤؤك سؤؤوف يؤؤتم تحليؤؤل التغيؤؤرات فؤؤي بنؤؤود المي انيؤؤة العموميؤؤة للبنؤؤك االهلؤؤي 

 :اليمني، كما يوضحها الجدول التالي 

  



  

 (3)جدول رقم 

 ( )%(2014 – 2005)للبنا االهلي اليمني للسنواتالتحليل األفقي للمركز المالي 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

 الموجودات
           

النقدية وأرصدة االحتياطيات في 

 البنا المركزي
100.00 -5.14 28.06 -23.30 11.27 4.05 -32.08 21.73 11.20 8.05 12.38 

 18.10 21.71 15.08- 20.93 16.22- 4.37- 12.41 4.22- 11.36 54.47 100.00 األرصدة لدى البنوك

ة،صافيأدون الخزان  100.00 7.78 15.43 38.47 13.63 9.65 10.73 20.35 16.98 2.39 23.54 

شهادات اإليداع لدى البنا 

 المركزي
100.00 67.88 1.63 10.70 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 

القروض والسلفيات بعد 

 المخصصات
100.00 84.64 25.70 -5.67 11.42 -11.69 -24.43 41.59 31.25 2.95 25.58 

االستثمارات المتوفرة 

 للبيع،صافي
100.00 80.13 2.93 42.34 5.10 39.59 10.52 -8.14 -21.78 12.60 26.33 

األرصدة المدينة والموجودات 

 األخرى
100.00 43.54 248.50 4.73 -35.60 33.72 -70.66 135.89 -37.97 26.19 44.84 

العقارات واآلالت والمعدات،بعد 

المتراكماالستهالك   
100.00 5.34 2.46 13.49 5.82 18.30 -0.42 -0.65 1.11 1.28 14.67 

 19.06 6.26 9.63 21.70 4.55- 3.79 0.70 10.10 16.17 26.76 100.00 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية
           

 المطلوبات
           

 58.61 79.49- 99.36- 1.85 45.22 49.16- 72.39- 262.50 475.17 1.72 100.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 19.05 7.81 13.23 23.21 6.05- 2.25 2.21 8.54 12.97 26.38 100.00 ودائع العمالء

األرصدة الدائنة والمطلوبات 

 األخرى
100.00 41.22 53.78 5.72 -19.45 51.66 1.69 -4.04 -12.05 -1.04 21.75 

 10.76 16.79- 23.48- 133.57 66.72- 45.91- 6.00- 34.61- 37.35 30.15 100.00 ضريبة الدخل

 18.94 7.55 11.93 22.26 5.89- 2.70 0.15- 9.52 14.81 26.68 100.00 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية
           

 48.70 17.65 33.33 81.82 150.0 11.11 5.88 13.33 36.36 37.50 100.00 رأس المال المصدر والمدفوع

احتياطي فائض إعادة تقييم 

 العقارات
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

 20.03 0.14 4.68 15.66 15.25 16.77 7.78- 29.10 16.70 9.74 100.00 االحتياطي القانوني

 22.75 0.28 9.62 38.58 48.34 30.72 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 االحتياطي العام

احتياطي التغيرات التراكمية في 

 القيمة العادلة
100.00 7.07 16.68 150.76 157.34 36.77 33.87 -20.05 -31.79 174.20 62.49 

 20.64 3.79- 5.50- 18.18 4.96 12.26 7.82 15.21 29.68 27.57 100.00 إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 الملكية
100.00 26.76 16.17 10.10 0.70 3.79 -4.55 21.70 9.63 6.26 19.06 

 (0)احتسابات الباحث استناداك الى بيانات الجدول رقم :  المصدر

 

 

 :ما يلي3رقم يتضح من الجدول



  

فقؤؤد  5006انخفؤال فؤي معؤدل نمؤؤو الموجؤودات خؤالل سؤنوات الدراسؤؤة مؤا عؤدا عؤام 

حيث بلؤغ معؤدل النمؤو  5005، وكذلك عام %(56276)حققت الموجودات اعلى نسبة نمو 

، اما بقية سنوات الدراسة فقد كانت النسب متدنيؤة، وبلؤغ متوسؤط الموجؤودات %(50270)

، أو ان البنؤؤك حقؤؤق زيؤؤادة فؤؤي موجوداتؤؤه %(02206( )5002-5002)لسؤؤنوات الدراسؤؤة 

 %(.02206)مقدراها 

رى ويبين التركيؤب االفقؤي لموجؤودات البنؤك ان االرصؤدة المدينؤة والموجؤودات االخؤ

احتلت المرتبة االولى من حيث معدل النمو بالمقارنة مع بقية بنود الموجؤودات، حيؤث بلؤغ 

متوسؤؤؤط معؤؤؤدل نمؤؤؤو االرصؤؤؤؤدة المدينؤؤؤة والموجؤؤؤودات االخؤؤؤؤرى خؤؤؤالل فتؤؤؤرة الدراسؤؤؤؤة 

(22222.)% 

كما احتلت االسترمارات المتؤوفرة للبيؤع الترتيؤب الرؤاني مؤن حيؤث معؤدل النمؤو، حيؤث 

 %(.56233)السترمارات المتوفرة للبيع بلغ متوسط معدل نمو ا

وجؤؤات القؤؤرول والسؤؤلفيات فؤؤي الترتيؤؤب الرالؤؤث مؤؤن حيؤؤث معؤؤدل النمؤؤو بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

(52222.)% 

واحتؤل الترتيؤب الرابؤع، %( 53.22)اما بند اذون الخ انة فقد سجل متوسؤط نمؤو بلؤغ 

ك واقؤل وارتفاع هذا البند يعؤود الؤى سياسؤة البنؤك فؤي اسؤترمار اموالؤه فؤي ادوات ا كرؤر امانؤا

 .خطورة

وكانت االرصؤدة لؤدى البنؤوك فؤي الترتيؤب الخؤامس فقؤد بلؤغ متوسؤط معؤدل النمؤو لهؤا 

(02200.)% 

امؤؤؤؤا العقؤؤؤؤارات واآلالت والمعؤؤؤؤدات فقؤؤؤؤد احتلؤؤؤؤت المركؤؤؤؤ  السؤؤؤؤاد  بمتوسؤؤؤؤط نمؤؤؤؤو 

(02267 .)% 

واحتلؤؤت النقديؤؤة فؤؤي الصؤؤندوق وارصؤؤدة االحتياطيؤؤات فؤؤي البنؤؤك المركؤؤ و الترتيؤؤب 

نسؤبة ال يؤادة فؤي )ومعؤدل النمؤو هؤذا %(. 05232)ع حيث بلغ متوسط نمو هؤذا البنؤد الساب

يجنب البنك الوقوع فؤي مشؤكلة عؤدم تؤوفر نقؤد سؤائل بشؤكل ( النقدية وارصدة االحتياطيات

كافي لمواجهة الت اماته تجاه المؤودعين والت اماتؤه االخؤرى، وبالتؤالي تبؤين حؤرص البنؤك 

 .لبنك المرك و بشأن النسبة المحددة لالحتياطي القانونيوالت امه بتنفيذ تعليمات ا

كمؤؤا احتلؤؤت شؤؤهادات االيؤؤداع الترتيؤؤب الرؤؤامن واالخيؤؤر بؤؤين بنؤؤود الموجؤؤودات، وبلؤؤغ 

توقؤؤف البنؤؤك المركؤؤ و ، وسؤؤبب هؤؤذا االنخفؤؤال %(2205)متوسؤؤط نمؤؤو شؤؤهادات االيؤؤداع 

مؤس السؤنوات االخيؤرة الخ فؤيشؤهادات االيؤداع عن السماح للبنوك التجاريؤة بالتعامؤل مؤع 

 (.5002-5002)لسنوات الدراسة 

يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لمعؤؤدل نمؤؤو الموجؤؤودات فؤؤي البنؤؤك للفتؤؤرة ( 3)والشؤؤكل رقؤؤم 

 .(م5002-5002)

 



  

 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في البنك اْلهلي (3)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 

 

  

12.38 

18.10 

23.54 

8.02 

25.58 26.33 

44.84 

14.67 

النقديةةةة وأرصةةةدة االحتياطيةةةات فةةةي 
 البنك المركزي

 األرصدة لدى البنوك

 أدون الخزانة،صافي

شةةةةةةةهادات اإليةةةةةةةداع لةةةةةةةدى البنةةةةةةةك 
 المركزي

القةةةةةةةةةةةروض والسةةةةةةةةةةةلفيات بعةةةةةةةةةةةد 
 المخصصات 

 االستثمارات المتوفرة للبيع،صافي

األرصةةةةةةدة المدينةةةةةةة والموجةةةةةةودات 
 األخرى

العقةةةةةةارات واآلالت والمعدات،بعةةةةةةد 
 االستهالك المتراكم  



  

 :فيما يتعلق بأجمالي المطلوباتو

خؤالل سؤنوات الدراسؤة %( 02222)ن متوسط معدل اجمؤالي المطلوبؤات بلؤغ يالحظ ا

، 5002لعؤؤام %( 0202-)العشؤؤر، وقؤؤد تحقؤؤق معؤؤدل نمؤؤو سؤؤالب ْلجمؤؤالي المطلوبؤؤات بلؤؤغ 

والسبب يعود الى انخفال القيمة المطلقة في بند االرصؤدة المسؤتحقة للبنؤوك لؤنفس العؤام، 

ادى  همعدل نمؤو سؤالب ، والؤذو بؤدورتحصل اجمالي المطلوبات على  5000وكذلك عام 

الؤؤؤى انخفؤؤؤال القيمؤؤؤة المطلقؤؤؤة ْلجمؤؤؤالي المطلوبؤؤؤات لؤؤؤنفس االعؤؤؤوام، بمقارنؤؤؤة اجمؤؤؤالي 

 .باْلعوام السابقة لها تحققت معدالت نمو سالبة( 5000و 5002)المطلوبات لعام 

خؤؤؤالل سؤؤؤنوات %( 22260)للبنؤؤؤوك اعلؤؤؤى متوسؤؤؤط نمؤؤؤو المسؤؤؤتحقة بلغؤؤؤت االرصؤؤؤدة 

مقارنؤة ( 5002-5003-5000-5002)معدالت نمو سالبة في السنوات  الدراسة، وحققت

بالسؤؤنوات السؤؤابقة لهؤؤا، وذلؤؤك بسؤؤبب انخفؤؤال الحسؤؤابات الجاريؤؤة وتحؤؤت الطلؤؤب لؤؤنفس 

 .السنوات

طلوبات االخرى في المرتبة الرانية، بمتوسط معؤدل نمؤو موجا ت االرصدة الدائنة وال

وتحققؤؤت معؤؤدالت نمؤؤو سؤؤالبة لهؤؤذا ، (5002-5002)خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 50272)

 .هاتبقسمقارنةك بالسنوات التي ( 5002-5003-5005-5002)البند في السنوات 

خؤؤالل السؤؤنوات %( 02202)وفؤؤي المرتبؤؤة الرالرؤؤة جؤؤا ت ودائؤؤع العمؤؤال  بمعؤؤدل نمؤؤو 

كانؤت ( 5000)موضوع الدراسة، وكانت جميؤع معؤدالت النمؤو موجبؤه لهؤذا البنؤد مؤا عؤدا 

يعود النخفال القيمة المطلقة لهذا البند لنفس السنه مقارنةك مؤع السؤنه السؤابقة سالبة، وهذا 

 .لها

خؤالل سؤنوات الدراسؤة، %( 50262)متوسؤط معؤدل نمؤو  تاما حقوق الملكية فقد حقق

 .فقد كانت سالبة( 5002-5003)وكانت جميع معدالت النمو لهذا البند موجبة ما عدا 

لتراكمية في القيمة العادلؤة اعلؤى معؤدل متوسؤط نمؤو وقد حقق بند احتياطي التغيرات ا

(65222.)% 

،  %(22270)كمؤؤا حقؤؤق را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع علؤؤى معؤؤدل متوسؤؤط نمؤؤو 

يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لمعؤؤدل نمؤؤو المطلوبؤؤات وحقؤؤوق الملكيؤؤة للفتؤؤرة ( 2)والشؤؤكل رقؤؤم 

 .(م5002-5002)

 

 

 

 

 

 



  

 المطلوبات وحقوق الملكية للبنك اْلهلي  المتوسط السنوو لمعدل نمو اجمالي( 4)شكل 

 (م2015-2004)للفترة 

 

  

58.61 

19.05 

21.75 

10.76 

48.70 

10.00 

20.03 

22.75 

62.49 

 ودائع العمالء األرصدة المستحقة للبنوك 

 ضريبة الدخل  األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 احتياطي فائض إعادة تقييم العقارات  رأس المال المصدر والمدفوع

 االحتياطي العام  االحتياطي القانوني 

 احتياطي التغيرات التراكمية في القيمة العادلة 
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ك   (2005 – 2014)للسنوات  ـتـجـاروالـتحلـيـل الـراسـي واْلفـقــي للقوائم المالية للـبنـك الثانيا

 وبنا  على بيانات الجدول السابق يمكن الوصول الى التركيب الرأسي واْلفقي لقائمة المرك  المالي للبنك

 )%(التحليل الراسي للمركز المالي للبنا التجاري( 5)جدول رقم 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان 

                       الموجودات

 11.55 8.68 8.66 8.09 10.89 11.72 12.43 10.85 14.92 12.85 16.42 النقدية وأرصدة االحتياطيات في البنا المركزي

 17.07 15.09 13.42 21.87 16.82 18.02 19.03 14.04 19.37 15.81 17.25 لدى البنوكاألرصدة

 43.00 57.32 59.67 53.71 48.34 46.33 38.72 28.32 33.74 27.77 36.11 الخزانة،صافيادون

 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.42 0.00 9.56 0.00 شهادات اإليداع لدى البنا المركزي

 16.64 12.26 11.35 8.36 13.41 14.80 19.40 19.23 18.70 24.21 24.67 القروض والسلفيات بعد المخصصات

 0.14 0.10 0.10 0.12 0.16 0.13 0.14 0.12 0.13 0.19 0.24 االستثمارات المتوفرة للبيع،صافي

 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.09 0.12 0.18 0.42 0.52 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 6.00 5.39 5.44 6.15 7.23 6.01 6.59 7.27 9.45 4.44 2.08 األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 أصول غير ملموسة

 2.84 1.17 1.36 1.70 3.15 2.87 3.60 3.62 3.51 4.74 2.70 ممتلكات ثابتة

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 اجمالي الموجودات

                       المطلوبات وحقوق الملكية

                       المطلوبات

 1.57 5.37 4.45 0.01 0.01 0.01 1.47 0.02 2.43 0.55 1.43 األرصدة المستحقة للبنوك

 86.41 85.18 85.67 89.26 86.57 88.55 86.94 87.65 83.41 84.01 86.90 ودائع العمالء

 1.60 0.98 1.30 1.61 2.60 1.56 1.18 1.92 2.79 0.88 1.20 األرصدةالدائنة والمطلوبات األخرى

 1.08 0.61 0.59 0.60 0.57 0.68 0.64 0.63 0.79 3.21 2.49 مخصصات اخرى

 90.67 92.14 92.01 91.47 89.75 90.80 90.23 90.22 89.43 88.65 92.02 وباتاجمالي المطل

                       حقوق الملكية

 7.58 6.22 6.12 6.87 8.88 7.36 8.31 8.36 8.22 8.83 6.59 راس المال المصدر والمدفوع

 0.74 1.06 0.98 0.85 1.13 0.64 0.64 0.57 0.68 0.58 0.29 االحتياطي القانوني

 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 االحتياطي العام

 0.98 0.55 0.84 0.77 0.20 1.19 0.80 0.83 1.66 1.92 1.06 ارباح مرحله

 9.32 7.83 7.95 8.50 10.22 9.20 9.77 9.78 10.57 11.35 7.98 اجمالي حقوق الملكية

 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الحصص غير مسيطرة

 9.33 7.86 7.99 8.53 10.25 9.20 9.77 9.78 10.57 11.35 7.98 اجمالي حقوق الملكية

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المطلوبات وحقوق الملكية

 .(2)داك الى بيانات الجدول رقم احتسابات الباحث استنا: المصدر 
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 :التالي ]2[رقم يتضح من الجدول 

من بين بنود إجمؤالي %( 23200)إن بند أذون الخ انة تحصل على أعلى متوسط - 

، وهؤؤذا يعنؤؤي أن البنؤؤك التجؤؤارو (5002-5002)الموجؤؤودات خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة 

مة الخطورة، لضؤمان اْلمؤان، يتعامل باْلوراق المالية اْلقل خطورة أو تكاد تكون معدو

، وبلغؤت أدنؤؤى نسؤؤبة 5003لعؤؤام %( 22267)وقؤد بلغؤؤت أعلؤى نسؤؤبة لبنؤؤد أذون الخ انؤة 

 .5006لعام %( 57277)

وتحصلت اْلرصدة لدى البنوك على الترتيب الراني مؤن حيؤث المتوسؤط والؤذو بلؤغ 

%( 50.12)من بين أجمالي الموجودات، وقد بلغت أعلؤى نسؤبة لهؤذا البنؤد %( 07207)

 .5002عام %( 02202)، واقل نسبة 5005عام 

%( 06262)كمؤؤا جؤؤا ت القؤؤؤرول والسؤؤلفيات فؤؤي الترتيؤؤؤب الرالؤؤث بمتوسؤؤط بلؤؤؤغ 

 5002عؤام ،%(52267)، وتحصل علؤى أعلؤى نسؤبة (5002-5002)لسنوات الدارسة 

تحصل بنؤد النقديؤة وأرصؤدة االحتياطيؤات فؤي  وقد5005عام    %(.2236)وأدنى نسبة 

وكؤؤان فؤؤي الترتيؤؤب الرابؤؤع مؤؤن بؤؤين بنؤؤود %( 00222)مركؤؤ و علؤؤى متوسؤؤط البنؤؤك ال

 .الموجودات من حيث قيمة المتوسط

أما الترتيؤب الخؤامس فقؤد كؤان لبنؤد اْلرصؤدة المدينؤة والموجؤودات اْلخؤرى والؤذو 

( 2)، والشؤكل رقؤم  (5002-5002)لسؤنوات الدراسؤة %( 6200)تحصل على متوسؤط 

-5002)ة  النسؤؤبية لموجؤؤودات البنؤؤك التجؤؤارو للفتؤؤرة يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لاهميؤؤ

 (م5002

 ةكما يالحظ ان بقية البنود كانت النسب لها منخفضة، ولكن كقيم مطلقة فهؤي مرتفعؤ

وشؤؤؤؤؤهاده االيؤؤؤؤؤداع علؤؤؤؤؤئ نسؤؤؤؤؤبه  /2.84فالممتلكؤؤؤؤؤات الرابتؤؤؤؤؤه تحصؤؤؤؤؤلت علؤؤؤؤؤئ نسؤؤؤؤؤبه 

 /0.14واالسترمارات المتاحه للبيع علئ نسبه /2.60
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 المتوسط السنوو لاهمية النسبية لموجودات البنك التجارو (  5)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
 

 

 

 

 

نقد وأرصدة لدى البنك 
 المركزي اليمني

11.55% 

 أرصدة لدى البنوك
17.07% 

 أذونات خزينة
43% 

شهادات إيداع لدى البنك 
 المركزي

2.60% 

 قروض وسلفيات للعمالء
16.64% 

 استثمارات متاحة للبيع
0.14% 

استثمارات في شركات تابعة 
 وزميلة

0.15% 

أرصدة مدينة وموجودات  
 أخرى

6.00% 

 أصول غير ملموسة
0.00% 

 ممتلكات ثابتة
2.84% 
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 :فيما يتعلق بجانب المطلوباتو

تحصلت اجمالي المطلوبات على أعلى معدالت من بين اجمالي المطلوبات وحقؤوق 

، وادنؤى 5002عؤام %( 25202)الملكية، حيؤث بلغؤت أعلؤى نسؤبة ْلجمؤالي المطلوبؤات 

خؤؤؤالل سؤؤؤنوات الدراسؤؤؤة %( 20267)، ومتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 5006عؤؤؤام %( 22262)سؤؤؤبة ن

(5002-5002.) 

، وتحصؤل %(26220)كما جؤا ت ودائؤع العمؤال  فؤي الترتيؤب الرؤاني بمتوسؤط بلؤغ 

 5007عام %(23.20)، وادنى نسبة5005عام %( 22256)على أعلى نسبةهذا البند 

، ويليؤؤه بنؤؤد %(2233)توسؤؤط بلؤؤغ ثؤؤم جؤؤا  بنؤؤد حقؤؤوق الملكيؤؤة فؤؤي الترتيؤؤب الرالؤؤث بم

 %(.7222)را  المال المصدر والمدفوع في الترتيب الرابع بمتوسط بلغ 

كمؤؤا يبؤؤؤين بنؤؤؤد االحتيؤؤؤاطي القؤؤؤانوني مؤؤؤدى التؤؤؤ ام البنؤؤؤك التجؤؤؤارو بتعليمؤؤؤات البنؤؤؤك 

، والشؤكل  المرك و وذلك من خؤالل النظؤر الؤى القؤيم المطلقؤة لبنؤد االحتيؤاطي القؤانوني

لمتوسؤؤؤط السؤؤؤنوو اْلهميؤؤؤة النسؤؤؤبية لمطلوبؤؤؤات وحقؤؤؤوق الملكيؤؤؤة للبنؤؤؤك يبؤؤؤين ا( 6)رقؤؤؤم 

 (م5002-5002)التجارو للفترة 
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 المتوسط السنوو لاهمية النسبية لمطلوبات وحقوق الملكية للبنك التجارو( 6)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
 

 

;  األرصدة المستحقة للبنوك 
1.57 

  86.41; ودائع العمالء

األرصدة الدائنة والمطلوبات 
 1.60; األخرى

 1.08; مخصصات أخرى

رأس المال المصدر 
 7.58; والمدفوع

 0.74; أحتياطي قانوني

 0.02; احتياطي عام

 0.98; أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية  
;  العائد لمساهمي البنك 

9.33 
الحصص غير المسيطرة 

0.01     
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 %تجارو التحليل االفقي للمرك  المالي للبنك ال( 6)جدول رقم

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

                       الموجودات

النقدية وأرصدة 

االحتياطيات في البنا 

 المركزي

100.00 -3.19 74.32 -14.05 25.06 10.80 -21.04 -1.30 25.19 2.60 19.84 

 28.11 15.07 28.31- 72.85 20.72- 11.36 47.88 14.28- 83.94 13.37 100.00 األرصدة لدى البنوك

 33.11 1.70- 29.82 47.71 11.38- 40.70 49.18 0.76- 82.39 4.83- 100.00 أدون الخزانة،صافي

شهادات اإليداع لدى 

 البنا المركزي
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

القروض والسلفيات 

المخصصاتبعد   
100.00 21.38 16.00 21.59 10.04 -10.28 -23.05 -17.08 58.62 10.53 18.78 

االستثمارات المتوفرة 

 للبيع،صافي
100.00 0.00 0.00 12.60 22.74 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00 14.90 

استثمارات في شركات 

 تابعة وزميلة
100.00 0.00 -37.20 -18.32 -21.26 58.88 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -31.79 

األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
100.00 163.89 219.21 -8.97 -1.19 7.27 2.13 13.13 3.33 1.39 50.02 

 2.47- 0.00 100.00- 24.73- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 أصول غير ملموسة

 19.90 12.01- 6.58- 28.41- 6.66- 6.30- 8.34 22.21 11.04 117.36 100.00 ممتلكات ثابتة

 25.59 2.34 16.86 32.94 15.06- 17.59 9.09 18.25 50.13 23.72 100.00 إجماليالموجودات

المطلوبات وحقوق 

 الملكية
                    

 

                     المطلوبات
 

األرصدة المستحقة 

 للبنوك
100.00 -52.65 216 55.  -98.89 146.88 -99.34 -42.80 96.99 1058.14 23.58 134.86 

 25.49 1.76 12.16 37.07 16.97- 19.78 8.17 24.30 49.07 19.60 100.00 ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 

 والمطلوبات األخرى
100.00 -9.21 374.91 -18.40 -32.93 54.81 41.63 -17.69 -5.58 -22.46 46.51 

 15.70 4.71 15.92 38.56 28.36- 25.05 10.52 5.63- 63.09- 59.29 100.00 مخصصات أخرى

 25.69 2.49 17.54 35.49 16.05- 18.33 9.06 19.36 51.45 19.18 100.00 إجمالي المطلوبات

                     حقوق الملكية
 

رأس المال المصدر 

 والمدفوع
100.00 65.92 39.72 20.34 8.42 4.10 2.50 2.82 4.11 3.95 25.19 

 45.36 10.11 34.74 0.00 48.99 18.86 21.72 0.00 76.39 142.74 100.00 االحتياطي القانوني

 8.68 2.66- 2.66- 2.66- 2.66- 1.68- 0.89- 0.00 0.00 0.00 100.00 االحتياطي العام

 61.78 33.46- 28.24 417.42 85.83- 73.74 5.68 40.99- 29.92 123.12 100.00 أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية 

 العائد لمساهمي البنا
100.00 76.05 39.82 9.38 8.95 10.78 -5.62 10.52 9.35 0.73 26.00 

الحصص غير 

 المسيطرة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 29.74 52.84 -15.31 49.47 

 26.04 0.65 9.50 10.58 5.34- 10.78 8.95 9.38 39.82 76.05 100.00 إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات 

 وحقوق الملكية
100.00 23.72 50.13 18.30 9.05 17.59 -15.06 32.94 16.86 2.34 25.59 

 (2)احتسابات الباحث استناداك على بيانات الجدول رقم : المصدر 
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 :مايلي6][رقم يالحظ من الجدول التالي

تيب االول مؤن بؤين بنؤود اجمؤالي احتلت االرصدة المدينة والموجودات االخرى التر

، وقؤؤد تحصؤؤل علؤؤى %(20205)الموجؤودات مؤؤن حيؤؤث متوسؤؤط معؤؤدل النمؤؤو والؤؤذو بلؤؤغ 

، 5007تقل عؤن  5002، وذلك يعني ان القيم لعام (5002-5002)نسب نمو سالبة عام 

 .5002يقل عن  5002وكذلك 

لسؤؤنوات %( 33200)كمؤؤا جؤؤا  بنؤؤد اذون الخ انؤؤة فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

ك فؤؤان معؤؤدالت النمؤؤو السؤؤالبة هؤؤي (5002-5002)الدراسؤؤة  ، وكمؤؤا تؤؤم التوضؤؤيح مسؤؤبقا

أو ان السؤنة السؤالبة تؤدل علؤى انهؤا اقؤل مؤن السؤنة )لمقارنة كل سنة بالسؤنة التؤي قبلهؤا، 

 (.التي سبقتها

 %(.52200)حيث احتلت االرصدة لدى البنوك الترتيب الرالث بمتوسط بلغ 

، يليهؤا %(02220)ات الرابتة على الترتيب الرابع بمتوسط بلؤغ كما تحصلت الممتلك

فؤؤؤي الترتيؤؤؤب بنؤؤؤد النقديؤؤؤة وارصؤؤؤدة االحتياطيؤؤؤات فؤؤؤي البنؤؤؤك المركؤؤؤ و بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 

(02222.) 

%( 02272)حيث جا  في الترتيؤب السؤاد  بنؤد القؤرول والسؤلفيات بمتوسؤط بلؤغ 

 (.5002-5002)من بنود اجمالي الموجودات خالل السنوات 

يبؤين المتوسؤط السؤنوو لمعؤدل ( 7)ة ، والشكل رقم ا بقية البنود فقد كانت منخفضام

 ,5002-5002)التجارو للفترة  نمو الموجودات في البنك

ويالحؤؤؤظ ان متوسؤؤؤط معؤؤؤدل االسؤؤؤترمارات فؤؤؤي شؤؤؤركات تابعؤؤؤه وزميلؤؤؤه هؤؤؤو نسؤؤؤبه 

 2009-2008-2007وتحصلت علئ نمو سالب في ثالث اعوام /31.79

ولؤم يؤتم التعامؤل فؤي بؤاقي    58.88 /  صلت علئ نسؤبه ايجابيؤهتح 2010وفي عام 

 السنوات المتعلقه بفتره الدراسه
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 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في البنك التجارو (7)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 
 

 

 

19.84 

28.11 

33.11 

-100.00  

18.78 

14.90 
47 

50.02 

31'79 

19.90 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني

 أرصدة لدى البنوك

 أذونات خزينة

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي

 قروض وسلفيات للعمالء

 استثمارات متاحة للبيع

 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 أصول غير ملموسة

 ممتلكات ثابتة
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 :فيما يتعلق بجانب المطلوبات

بؤين بنؤود اجمؤالي المطلوبؤات احتلت االرصدة المستحقة للبنوك المرتبة االولؤى مؤن 

، وقؤؤد تحصؤؤل هؤؤذا البنؤؤد علؤؤى معؤؤدالت نمؤؤو سؤؤالبة لؤؤبعض %(032226)بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

السنوات مقارنةك بالسنوات التؤي تسؤبقها، والمالحؤظ ارتفؤاع بعؤض معؤدالت النمؤو والتؤي 

-5002-5007)وذلؤؤك بسؤؤبب ارتفؤؤاع القؤؤيم المطلقؤؤة لهؤؤذه السؤؤنوات % 000تجؤؤاوزت 

5003.) 

صؤؤدة الدائنؤؤة والمطلوبؤؤات االخؤؤرى فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني بمتوسؤؤط بلؤؤغ ثؤؤم جؤؤا ت االر

 (.5002-5002)خالل سنوات الدراسة %( 26220)

مؤن بؤين %( 52222)وتحصل بند ودائع العمال  على الترتيؤب الرالؤث بمتوسؤط بلؤغ 

جؤا ت  5000اجمالي المطلوبات، وكانت جميع معؤدالت هؤذا البنؤد موجبؤة مؤا عؤدا عؤام 

وقؤؤد تحصؤؤل بنؤؤد المخصصؤؤات .5000ارنؤؤةك مؤؤع العؤؤام الؤؤذو يسؤؤبق عؤؤام سؤؤالبة وذلؤؤك مق

، كمؤؤا تحصؤؤل علؤؤى معؤؤدل نمؤؤو %(02270)االخؤرى علؤؤى الترتيؤؤب الرابؤؤع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 .وذلك مقارنةك بما سبق  هذه السنوات( 5000-5002-5007)سالب للسنوات

 :وفيما يتعلق بجانب حقوق الملكية 

-5002)لسؤؤنوات الدراسؤؤة %( 56202) حقؤؤق بنؤؤد حقؤؤوق الملكيؤؤة متوسؤؤط نمؤؤو بلؤؤغ
فقؤد تحصؤؤل علؤى معؤؤدل  5000، وكانؤت جميؤع معؤؤدالت النمؤو موجبؤة عؤؤدا عؤام (5002

 %(.-2232)نمو سالب 
كما حقق را  المال المصدر والمدفوع معدالت نمو موجبة خالل سؤنوات الدراسؤة 

عؤام  %(62225)، وقد كان اعلى معدل نمؤو لهؤذا البنؤد %(52202)العشر ومتوسط بلغ 

يبين المتوسؤط السؤنوو  8والشكل رقم   .5000عام %( 5220)وادنى معدل نمو  5006

حيؤؤث حققؤؤت االربؤؤاح  5002-5002لمعؤؤدل نمؤؤو المطلوبؤؤات فؤؤي البنؤؤك التجؤؤارو للفتؤؤرة 

 .المرحلة اعلى متوسط نمو 
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 المتوسط السنوو لمعدل نمو المطلوبات في البنك التجارو (8)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 

 

  

134.86 

25.49 

46.51 
15.70 

25.19 

45.36 

9.73 

61.78 

26.00 

22.43 

 ودائع العمالء األرصدة المستحقة للبنوك 

 مخصصات أخرى األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 أحتياطي قانوني رأس المال المصدر والمدفوع

 أرباح مرحلة احتياطي عام

 الحصص غير المسيطرة إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنك  
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ك    -:(2005 – 2014)للسنوات  اليمن الدوليالـتحلـيـل الـراسـي واْلفـقــي للقوائم المالية لـبنـك / ثالرا
 بماليين الرياالت المركز المالي لبنا اليمن الدولي( 7)جدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

 الموجودات
          

 35210677 31828140 43156495 18235287 24025240 17408729 16334356 16225089 14661258 13124953 وأرصدة لدى البنا المركزي اليمني نقد

 64602094 24076986 28099952 43081713 31459323 22938485 12041766 14792697 13508309 8355532 أرصدة لدى البنوك

 0 0 0 91666953 84925798 69671110 21114008 34459333 21567916 25611214 أذونات خزينة

 0 0 0 13299946 8028988 9616973 7575987 8125951 9048242 0 أذونخزانة مع التعهد بإعادة الشراء

 253073758 242267275 169467276 0 0 0 0 0 0 0 استثماراتمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ة بالتكلفة االئتمانيةالمطفأةتسهيالت ائتمانية مباشر  0 0 0 0 0 0 0 42250907 46174594 40433218 

 0 0 0 0 0 0 49200000 25200000 17800000 2500000 شهادات إيداع لدى البنا المركزي

 0 0 0 25961876 34133238 23444548 32125779 22137571 20325672 28111214 قروض وسلفيات للعمالء

 105000 82500 96915 96803 96803 96142 20404 19880 19851 15719589 للبيع استثمارات متاحة

 0 0 0 0 0 912164 0 336781 335093 117048 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 992839 727157 1707756 989753 2501925 1604442 2255412 2146702 1159353 631504 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 0 0 0 1249928 123841 0 0 0 0 0 حق انتفاع

 251260 251260 251260 0 0 0 0 0 0 0 موجوداتغير ملموسة

 2309756 2214684 1919459 1755022 1858183 1913694 1948969 1827112 1782345 1688660 ممتلكات ثابتة

 396978602 347622596 286950020 196337281 187153339 147606287 142616681 125271116 100208039 95859714 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية
          

 المطلوبات
          

 36849249 13387476 3502180 15701466 7295764 2961794 3494758 1527343 2530713 0 األرصدة المستحقة للبنوك

 313351937 300298732 252273588 156280347 161416796 129792066 126290563 114914481 91679222 0 ودائعالعمالء

 7268390 6812292 7759017 5829746 5431601 2826598 3133982 2424644 1697836 0 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 913873 779200 812958 3097107 1152809 1442092 929165 610570 544636 0 مخصصاتأخرى

 5761910 0 0 0 0 0 612000 0 0 0 دائنو توزيعات

 364145359 321277700 264347743 180908666 175296970 137022550 134460468 119477038 96452407 0 إجماليالمطلوبات

 حقوق الملكية
          

 15000000 15000000 11000000 10750000 8000000 7000000 5100000 3400000 3400000 0 راس المال المصدر والمدفوع

 6681411 4802409 3708596 2333291 1951058 1099546 1099546 347659 347659 0 احتياطي قانوني

 553- 553- 553- 952- 952- 0 0 0 0 0 احتياطيات اخرى

 10974224 6357212 7702413 2139044 2794637 2484191 1956667 7973 7973 0 أرباح مرحلة

لمساهميالبناإجمالي حقوق الملكية العائد   0 3755632 3755632 8156213 10583737 12744743 15221383 22410456 26159068 32655082 

 178161 185828 191821 207732 225626 0 0 0 0 0 حقوق غير المسيطرين

 0 0 0 0 0 0 0 2038446 0 0 أرباحالعام

 إجمالي حقوق الملكية

 
0 3755632 5794078 8156213 10583737 12970369 15429115 22602277 26344896 32833243 

 396978602 347622596 286950020 196337781 188267339 147606287 142616681 125271116 100208039 0 إجماليالمطلوبات وحقوق الملكية

 .م7183-7112التقارير السنوية لبنك اليمن الدولي لاعوام : المصدر 
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 )%( مركز المالي لبنا اليمن الدوليالتحليل الراسي لل( 8)جدول 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

                       الموجودات

 11.97 8.87 9.16 15.04 9.29 12.84 11.79 11.45 12.95 14.63 13.69 النقدية وأرصدة االحتياطيات في البنا المركزي

نوكاألرصدة لدى الب  8.72 13.48 11.81 8.44 15.54 16.81 21.94 9.79 6.93 16.27 12.97 

 22.98 0.00 0.00 0.00 46.69 45.38 47.20 14.80 27.51 21.52 26.72 أدون الخزانة، صافي

 3.84 0.00 0.00 0.00 6.77 4.29 6.52 5.31 6.49 9.03 0.00 أذون خزانة مع التعهد بإعادة الشراء

بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات محتفظ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.06 69.69 63.75 19.25 

 3.82 10.19 13.28 14.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 تسهيالت ائتمانية مباشرة بالتكلفة االئتمانية المطفأة

 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.50 20.12 17.76 2.61 شهادات اإليداع لدى البنا المركزي

 13.72 0.00 0.00 0.00 13.22 18.24 15.88 22.53 17.67 20.28 29.33 القروض والسلفيات بعد المخصصات

 1.67 0.03 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.01 0.02 0.02 16.40 االستثمارات المتوفرة للبيع، صافي

 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.27 0.33 0.12 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 0.91 0.25 0.21 0.60 0.50 1.34 1.09 1.58 1.71 1.16 0.66 األرصدة المدينة والموجودات األخرى

 0.07 0.00 0.00 0.00 0.64 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حق انتفاع

 0.02 0.06 0.07 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 موجودات غير ملموسة

 1.14 0.58 0.64 0.67 0.89 0.99 1.30 1.37 1.46 1.78 1.76 ممتلكات ثابتة

 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي الموجودات

                       المطلوبات وحقوق الملكية

                       المطلوبات

 3.44 9.28 3.85 1.22 8.00 3.88 2.01 2.45 1.22 2.53 0.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 77.83 78.93 86.39 87.92 79.60 85.74 87.93 88.55 91.73 91.49 0.00 ودائع العمالء

 2.01 1.83 1.96 2.70 2.97 2.89 1.91 2.20 1.94 1.69 0.00 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 0.56 0.23 0.22 0.28 1.58 0.61 0.98 0.65 0.49 0.54 0.00 مخصصات أخرى

 0.19 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 دائنو توزيعات

 84.03 91.73 92.42 92.12 92.14 93.11 92.83 94.28 95.37 96.25 0.00 إجمالي المطلوبات

                       حقوق الملكية

 3.61 3.78 4.32 3.83 5.48 4.25 4.74 3.58 2.71 3.39 0.00 رأس المال المصدر والمدفوع

 0.87 1.68 1.38 1.29 1.19 1.04 0.74 0.77 0.28 0.35 0.00 االحتياطي القانوني

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 احتياطيات أخرى

 1.29 2.76 1.83 2.68 1.09 1.48 1.68 1.37 0.01 0.01 0.00 أرباح مرحلة

 5.77 8.23 7.53 7.81 7.75 6.77 7.17 5.72 3.00 3.75 0.00 إجمالي حقوق الملكيةالعائد لمساهمي البنا

 0.04 0.04 0.05 0.07 0.11 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حقوق غير المسيطرين

 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00 أرباح العام

 5.97 8.27 7.58 7.88 7.86 6.89 7.17 5.72 4.63 3.75 0.00 إجمالي حقوق الملكية

 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 .(7)لجدول رقم احتسابات الباحث استناداك على بيانات ا: المصدر 
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 :التالي ]8[رقم يالحظ من الجدول

تحصؤؤل بنؤؤد اذون الخ انؤؤة علؤؤى اعلؤؤى متوسؤؤط مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي الموجؤؤودات 

، حيؤؤث بلغؤؤت اعلؤؤى (5002- 5002)خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 55222)والؤؤذو بلؤؤغ 

، ولؤؤم 5002عؤؤام %( 02220)وادنؤؤى نسؤؤبة  5002عؤؤام %( 27250)نسؤؤبة لهؤؤذا البنؤؤد 

 (.5002- 5003- 5005)لبنك باذون الخ انة في الرالث السنوات االخيرة يتعامل ا

وجا  بنؤد االسؤترمارات المحؤتفظ بهؤا حتؤى اجؤل االسؤتحقاق فؤي الترتيؤب الرؤاني مؤن 

، ولؤؤم يتعامؤؤل البنؤؤك باالسؤؤترمارات المحؤؤتفظ بهؤؤا %(02252)حيؤؤث المتوسؤؤط والؤؤذو بلؤؤغ 

- 5003- 5005)رة للدراسؤة وهؤي في الؤرالث السؤنوات االخيؤ اال حتى اجل االستحقاق

5002 .) 

، %(03275)كما تحصل بند القرول والسلفيات على الترتيب الرالث بمتوسط بلؤغ 

ك لم يكن في حسابات البنك في الرالث   .االخيرة للدراسة السنوات  وهذا البند ايضا

وتحصل بند االرصدة لدى البنؤوك علؤى الترتيؤب الرابؤع مؤن حيؤث المتوسؤط والؤذو 

مؤؤؤن بؤؤؤين اجمؤؤؤالي الموجؤؤؤودات، حيؤؤؤث كانؤؤؤت اعلؤؤؤى نسؤؤؤبة لهؤؤؤذا البنؤؤؤد %( 05.27)بلؤؤؤغ 

 .5003عام %( 6223)وادنى نسبة  5000عام %( 50222)

وجا  بند النقدية وارصؤدة لؤدى البنؤك المركؤ و فؤي الترتيؤب الخؤامس بمتوسؤط بلؤغ 

مؤؤن بؤؤين اجمؤؤالي الموجؤؤودات، ويليؤؤه فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد شؤؤهادات االيؤؤداع %( 00227)

، ومؤن الجؤدول يتضؤح (5002- 5002)خالل سؤنوات الدراسؤة %( 7220)سط بلغ بمتو

 (.5002- 5007- 5006 -5002)ان البنك تعامل بشهادات االيداع خالل السنوات 

خؤؤؤالل سؤؤؤنوات %( 0202)كمؤؤؤا تحصؤؤؤل بنؤؤؤد الممتلكؤؤؤات الرابتؤؤؤة علؤؤؤى متوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 

اجمؤؤالي  ارتفؤؤاعالؤؤى انخفؤؤال النسؤؤب لبنؤؤد الممتلكؤؤات الرابتؤؤة يعؤؤود الدراسؤؤة العشؤؤر، و 

مطلقة فالممتلكؤات الرابتؤة ، اما كقيم بنسبة أكبر من ارتفاع الممتلكات الرابتة  الموجودات

يبؤين المتوسؤط السؤنوو لمعؤدل نمؤو الموجؤودات فؤي بنؤك الؤيمن     9والشكل رقم مرتفعة

 7183--  2005الدولي للفترة
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جودات وحقوق الملكية لبنك اليمن المتوسط السنوو لاهمية النسبية لمو( 9)شكل 

 (م2014-2005)الدولي للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جانب اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

النقدية وأرصدة 
االحتياطيات في البنك 

 11.97; المركزي

;  األرصدة لدى البنوك
12.97 

;  أدون الخزانة،صافي
22.98 

شهادات اإليداع لدى البنك 
 7.50; المركزي

القروض والسلفيات بعد 
 13.72; المخصصات 

االستثمارات المتوفرة 
 1.67; للبيع،صافي

األرصدة المدينة 
; والموجودات األخرى

0.91 

العقارات واآلالت 
والمعدات،بعد االستهالك 

 1.14; المتراكم  
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من بين بنؤود اجمؤالي %( 22203)تحصل بند اجمالي المطلوبات على اعلى متوسط

، حيؤث كانؤت اعلؤى (5002-5002)المطلوبات وحقوق الملكية خؤالل سؤنوات الدراسؤة 

 .5002عام %( 20273)وادنى نسبة  5006عام %( 26252)بند نسبة لهذا ال

%( 77223)وجا  في الترتيب الراني من حيث المتوسط بند ودائؤع العمؤال  بمتوسؤط

، 5007لعؤام %( 20273)خالل سنوات الدراسؤة العشؤر، وكانؤت اعلؤى نسؤبة لهؤذا البنؤد 

 .5002عام %( 72223)دنى نسبة أو

، ويليؤه بنؤد %(2227)حقؤوق الملكيؤة بمتوسؤط بلؤغ كما جا  في الترتيؤب الرالؤث بنؤد 

-5002)خؤالل سؤنوات الدراسؤة %( 3260)را  المال المصدر والمدفوع بمتوسط بلغ 

5002.) 

وتحصؤؤؤل بنؤؤؤد االرصؤؤؤدة المسؤؤؤتحقة للبنؤؤؤوك علؤؤؤى الترتيؤؤؤب الخؤؤؤامس بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 

لؤغ ، ويليه في الترتيؤب بنؤد االرصؤدة الدائنؤة والمطلوبؤات االخؤرى بمتوسؤط ب%(3222)

 .خالل فترة الدراسة%( 5200)

وهومايبينؤؤه الشؤؤكل .امؤؤا بقيؤؤة البنؤؤود فقؤؤد كانؤؤت منخفضؤؤه مؤؤن حيؤؤث معؤؤدالت النمؤؤو

 0.56/        والمخصصات االخرى /0.87فا االحتياطي القانوني بلغت نسبه 10رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

اليمن  المتوسط السنوو لاهمية النسبية لمطلوبات وحقوق الملكية لبنك( 10)شكل 

 (م2014-2005)الدولي للفترة 
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األرصدة المستحقة للبنوك 
;3.44 

 77.83; ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 
;  والمطلوبات األخرى

2.01 

 0.56; مخصصات أخرى

 0.19; دائنو توزيعات

رأس المال المصدر 
  3.61;والمدفوع

 0.87; أحتياطي قانوني

 0.00; احتياطيات أخرى

 1.44; أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكية  
;  العائد لمساهمي البنك 

5.97 

;  حقوق غير المسيطرين
0.04 

 0.18; أرباح العام
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أما معدالت نمؤو بنؤود قائمؤة المركؤ  المؤالي فؤيمكن تتبعهؤا مؤن خؤالل بيؤان التركيؤب 

 :اْلفقي للقائمة كما يوضحها الجدول االتي 

 %التحليل االفقي للمرك  المالي لبنك اليمن الدولي ( 2)جدول 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

 الموجودات
           

النقدية وأرصدة االحتياطيات 

 في البنا المركزي
100.00 11.71 10.67 0.67 6.58 38.01 -24.10 136.66 -26.25 10.63 26.46 

 43.64 168.31 14.32- 34.78- 36.94 37.15 90.49 18.60- 9.51 61.67 100.00 األرصدة لدى البنوك

خزانة، صافيأدون ال  100.00 -15.79 59.77 -38.73 229.98 21.90 7.94 -100.00 -100.00 -100.00 6.51 

أذون خزانة مع التعهد 

 بإعادة الشراء
0.00 100.00 -10.19 -6.77 26.94 -16.51 65.65 -100.00 -100.00 -100.00 -14.09 

استثمارات محتفظ بها حتى 

 تاريخ االستحقاق
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 42.96 4.46 14.74 

تسهيالت ائتمانية مباشرة 

 بالتكلفة االئتمانية المطفأة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 9.29 -12.43 9.69 

شهادات اإليداع لدى البنا 

 المركزي
100.00 612.00 41.57 95.24 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 24.88 

القروض والسلفيات بعد 

 المخصصات
100.00 -27.70 8.91 45.12 -27.02 45.59 -23.94 -100.00 -100.00 -100.00 -17.90 

االستثمارات المتوفرة للبيع، 

 صافي
100.00 -99.87 0.15 2.64 371.19 0.69 0.00 0.12 -14.87 27.27 38.73 

استثمارات في شركات تابعة 

 وزميلة
100.00 186.29 0.50 -100.00 679.31 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 36.61 

األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
100.00 83.59 85.16 5.06 -28.86 55.94 -60.44 72.54 -57.42 36.54 29.21 

 70.93 100.00- 100.00- 100.00- 909.30 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حق انتفاع

 10.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 موجودات غير ملموسة

 13.35 4.29 15.38 9.37 5.55- 2.90- 1.81- 6.67 2.51 5.55 100.00 ممتلكات ثابتة

 26.01 14.20 21.14 46.15 4.91 26.79 3.50 13.85 25.01 4.54 100.00 إجمالي الموجودات

الملكيةالمطلوبات وحقوق   
           

 المطلوبات
           

 81.53 175.25 282.26 77.70- 115.21 146.33 15.25- 128.81 39.65- 100.00 0.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 24.40 4.35 19.04 61.42 3.18- 24.37 2.77 9.90 25.34 100.00 0.00 ودائع العمالء

األرصدة الدائنة والمطلوبات 

 األخرى
0.00 100.00 42.81 29.26 -9.81 92.16 7.33 33.09 -12.20 6.70 28.93 

 30.75 17.28 4.15- 73.75- 168.66 20.06- 55.20 52.18 12.11 100.00 0.00 مخصصات أخرى

 44.15 841.49 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00 0.00 0.00 0.00 دائنو توزيعات

 25.05 13.34 21.54 46.12 3.20 27.93 1.91 12.54 23.87 100.00 0.00 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية
           

رأس المال المصدر 

 والمدفوع
0.00 100.00 0.00 50.00 37.25 14.29 34.38 2.33 36.36 0.00 27.46 

 54.09 39.13 29.49 58.94 19.59 77.44 0.00 216.27 0.00 100.00 0.00 االحتياطي القانوني

 5.81 0.00 0.00 41.91- 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 احتياطيات أخرى

 2487.24 72.63 17.46- 260.09 23.46- 12.50 26.96 24،441.16 0.00 100.00 0.00 أرباح مرحلة

إجمالي حقوق الملكيةالعائد 

 لمساهمي البنا
0.00 100.00 0.00 117.17 29.76 20.42 19.43 47.23 16.73 24.83 37.56 

 7.72 4.13- 3.12- 7.66- 7.93- 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 حقوق غير المسيطرين

 60.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 100.00 0.00 0.00 أرباح العام

 43.04 24.63 16.56 46.49 18.96 22.55 29.76 117.17 54.28 100.00 0.00 إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 الملكية
0.00 100.00 25.01 13.85 3.50 27.55 4.29 46.15 21.14 14.20 25.57 

 (7)احتسابات الباحث استناداك على جدول رقم : المصدر 
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 :يليما   ]9[مرقيالحظ من الجدول 

بنؤؤود اجمؤؤالي  مؤؤن بؤؤين%( 70223)تحصؤؤل بنؤؤد حؤؤق االنتفؤؤاع علؤؤى اعلؤؤى متوسؤؤط 

، ولؤم يسؤجل البنؤك هؤذا البنؤد اال فؤي (5002-5002)الموجودات خالل سنوات الدراسة 

 .5000و  5000سنتين هما 

وجا  بند االرصدة لدى البنوك فؤي الترتيؤب الرؤاني مؤن حيؤث قيمؤة المتوسؤط والؤذو 

 .خالل سنوات الدراسة العشر%( 23262)بلغ 

رمارات المتؤؤؤوفرة للبيؤؤؤع بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ كمؤؤؤا جؤؤؤا  فؤؤؤي الترتيؤؤؤب الرالؤؤؤث بنؤؤؤد االسؤؤؤت

، ويليؤؤؤؤه بنؤؤؤؤد االسؤؤؤؤترمارات فؤؤؤؤي شؤؤؤؤركات تابعؤؤؤؤة وزميلؤؤؤؤة بمتوسؤؤؤؤط بلؤؤؤؤغ %(32273)

، وسؤؤجل البنؤؤك هؤؤذا البنؤؤد فؤؤؤي السؤؤنوات االولؤؤى للدراسؤؤة والسؤؤنوات هؤؤؤي %(36260)

(5002-5006-5007.) 

وتحصل بند االرصدة المدينة والموجودات االخرى على الترتيب الخامس بمتوسؤط 

، وتحصل على الترتيب الساد  بنؤد النقديؤة وارصؤدة االحتياطيؤات فؤي %(52250)لغ ب

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي الموجؤؤودات، خؤؤالل %( 56226)البنؤؤك المركؤؤ و بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 (.5002-5002)سنوات الدراسة 

، ويليؤه فؤي الترتيؤب %(52222)كما تحصل بند شهادات االيداع علؤى متوسؤط نمؤو 

االسؤؤترمارات المحؤؤتفظ بهؤؤا حتؤؤى تؤؤاريخ االسؤؤتحقاق حيؤؤث بلؤؤغ مؤؤن حيؤؤث المتوسؤؤط بنؤؤد 

 ،%(02272)متوسطة 

مؤن بؤين %( 03232)وجا  بنؤد الممتلكؤات الرابتؤة فؤي الترتيؤب التاسؤع بمتوسؤط بلؤغ 

 (.5002- 5002)بنود اجمالي الموجودات، خالل سنوات الدراسة 

بنك اليمن الدولي  يبين المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في  00والشكل  رقم  

5002-5002للفترهمابين     
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 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في بنك اليمن الدولي(00)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة  
 

  

 
 حححح

 

 

26.46 
43.64 

-14.09 

-6.81  

14.74 

9.69 

24.88 

-17.90 

38.73 

36.61 29.21 

70.93 

0.00 13.35 

 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني

 أرصدة لدى البنوك

 أذونات خزينة

 أذون خزانة مع التعهد باعادة الشراء

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 تسهيالت ائتمانية مباشارة بالتكلفة االئتمانية المطفأة

 شهادات إيداع لدى البنك المركزي

 قروض وسلفيات للعمالء

 استثمارات متاحة للبيع

 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 حق انتفاع

 موجودات غير ملموسة

 ممتلكات ثابتة
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 :جانب اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

مؤن %( 5227252)تحصل بند االرباح المرحلة على اعلؤى متوسؤط نمؤو حيؤث بلؤغ 

، ويعؤود (5002-5002)ن بنود اجمالي المطلوبات وحقؤوق الملكيؤة لسؤنوات الدراسؤة بي

و  5002سؤؤبب ارتفؤؤاع قيمؤؤة المتوسؤؤط الؤؤى ارتفؤؤاع القؤؤيم المطلقؤؤة لهؤؤذا البنؤؤد فؤؤي العؤؤامين 

 .العامين السابقين لهمامقارنةك مع  5005

ط للبنؤوك علؤى الترتيؤب الرؤاني مؤن حيؤث متوسؤالمسؤتحقة كما تحصل بند االرصؤدة 

، ويليه في الترتيب بند االحتيؤاطي القؤانوني والؤذو تحصؤل %(20223)النمو والذو بلغ 

 (.5002-5002)خالل سنوات الدراسة %( 22202)على متوسط نمو 

، مؤؤع ان %(22202)وجؤؤا  فؤؤي الترتيؤؤب الرالؤؤث بنؤؤد دائنؤؤو التوزيعؤؤات بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 .5002و  5002البنك لم يسجل هذا البند اال في عامين هما 

وتحصؤؤؤل بنؤؤؤد اجمؤؤؤالي حقؤؤؤوق الملكيؤؤؤة علؤؤؤى الترتيؤؤؤب الرابؤؤؤع بمتوسؤؤؤط نمؤؤؤو بلؤؤؤغ 

، ويليؤؤؤؤه فؤؤؤؤي الترتيؤؤؤؤب بنؤؤؤؤد المخصصؤؤؤؤات االخؤؤؤؤرى بمتوسؤؤؤؤط نمؤؤؤؤو بلؤؤؤؤغ %(23202)

، وجؤؤؤؤا ت االرصؤؤؤؤدة الدائنؤؤؤؤة فؤؤؤؤي الترتيؤؤؤؤب السؤؤؤؤاد  بمتوسؤؤؤؤط نمؤؤؤؤو بلؤؤؤؤغ %(30272)

 (.5002-5002)خالل سنوات الدراسة %( 52223)

مطلوبؤؤؤات علؤؤؤى الترتيؤؤؤب السؤؤؤابع بمتوسؤؤؤط نمؤؤؤو بلؤؤؤغ كمؤؤؤا تحصؤؤؤل بنؤؤؤد اجمؤؤؤالي ال

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي المطلوبؤؤات وحقؤؤوق الملكيؤؤة، ويليؤؤه فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد %( 52202)

راسؤؤة خؤؤالل سؤؤنوات الد%( 52220)ودائؤؤع العمؤؤال  والؤؤذو تحصؤؤل علؤؤى متوسؤؤط نمؤؤو 

حقؤؤوق  يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لمعؤؤدل نمؤؤو المطلوبؤؤات  و 87و الشؤؤكل  رقؤؤم  1   5002 -5002

 7183 -7112الملكية لبنك اليمن الدولي للفترة 
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 الدولي في بنك اليمن  المطلوباتالمتوسط السنوو لمعدل نمو (12)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 

 
 

 

 

  

7.72 37.5 2477.24 5.81 54.09 27.46 44.15 30.75 28.93 24.4 81.53 

حقوق غير 
 المسيطرين 

إجمالي حقوق 
الملكية العائد 

 لمساهمي البنك 

احتياطيات  أرباح مرحلة 
 أخرى 

احتياطي 
 قانوني 

رأس المال 
المصدر 
 والمدفوع

مخصصات  دائنو توزيعات 
 أخرى 

األرصدة 
الدائنة 

والمطلوبات 
 االخرى

األرصدة  ودائع العمالء 
المستحقة 
 للبنوك 



 

 

 

 :(2005 – 2014)للسنوات   نشاء والتعميرالـتحلـيـل الـراسـي واألفـقــي للقوائم المالية للـبنـا اال/رابعاً 

 بماليين الرياالتالمركز المالي للبنا ليمني لإلنشاء والتعمير( 01)جدول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

                     الموجودات

 22690284 18187653 17349893 16144331 13431382 13467598 11612658 14721766 12203059 10195361 نقد وأرصدة لدى البنا المركزي اليمني

 33660121 36185657 55685052 21648392 25186177 21433152 50801490 24528314 25326258 12401286 أرصدة لدى البنوك

 122859838 128730185 97040735 83615325 67204184 67781426 22927975 40951780 33718143 29953377 أذونات خزينة

 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 2307255 البنا المركزيشهادات إيداع لدى 

 20672652 12205229 17202658 13712485 17592584 10900580 8183538 8288889 8267150 5999424 قروض وسلفيات للعمالء

 2032581 2012112 1770773 1711094 940149 604782 550132 380962 348088 326828 استثمارات متاحة للبيع

     243067 243067             استثمارات عقارية

 1000000                   االستثمارات في الصكوك االسالمية

 8391255 7283602 7422847 5116385 4615913 3899800 3112682 3678079 327030 283223 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 3482987 3333546 2652307 2403380 2115459 1910114 1646149 1769910 1273126 1146636 لكات ثابتةممت

 217096973 210245239 201674587 146901714 133393103 122304707 101141879 96626955 83770109 62613390 إجمالي الموجودات

                     المطلوبات وحقوق الملكية

                     لوباتالمط

 157905 135850 91802 43136 221747 341333 44863 93862 776835 244290 األرصدة المستحقة للبنوك

 180616821 175034518 169396198 120353795 110937170 102982648 84527424 79718618 73688479 54962064 ودائع العمالء

 11624907 10346632 9964013 7576151 7086849 5615007 4083676 5567783 1251610 1147602 األخرىاألرصدة الدائنة والمطلوبات 

 497278 449734 421300 306609 276796 329624 266830 382519 353420 179971 مخصصات أخرى

 404303 787781 978182 832052 570746 858858 801071 1367564 699049 555907 ضريبة االرباح التجارية والصناعية

 193301214 186754515 180851495 129111743 119093308 110127470 89723864 87130346 76769393 57089834 إجمالي المطلوبات

                     حقوق الملكية

 15000000 15000000 15000000 10000000 10000000 9500000 9000000 6000000 4500000 2800000 رأس المال المصدر والمدفوع

 5022187 4766432 4155432 3505432 2805500 2333500 2361000 3462000 2482000 2685000 االحتياطي القانوني

 3712948 3612948 1612948 3420000 1420000 320000         االحتياطي العام

 60624 111344 54712 864539 74295 23737 57015 34609 18716 38556 االرباح المستبقة

 23795759 23490724 20823092 17789971 14299795 12177237 11418015 9496609 7000716 5523556 إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنا

 23795759 23490724 20823092 17789971 14299795 12177237 11418015 9496609 7000716 5523556 إجمالي حقوق الملكية

 217096973 210245239 201674587 146901714 133393103 122304707 101141879 96626955 83770109 62613390 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 م5002-5002التقارير السنوية لبنك االنشا  والتعمير للسنوات : المصدر 
 

  



 

 

 

 )%( لتعميرللمركز المالي لبنا االنشاء وا التحليل الراسي( 11)جدول 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان

                       الموجودات

 11.73 10.45 8.65 8.60 10.99 10.07 11.01 11.48 15.24 14.57 16.28 النقدية وأرصدة االحتياطيات في البنا المركزي

 23.71 15.50 17.21 27.61 14.74 18.88 17.52 50.23 25.38 30.23 19.81 األرصدة لدى البنوك

 48.18 56.59 61.23 48.12 56.92 50.38 55.42 22.67 42.38 40.25 47.84 أدون الخزانة،صافي

 1.96 1.06 1.10 1.14 1.57 1.73 1.89 2.28 2.39 2.75 3.68 شهادات اإليداع لدى البنا المركزي

 9.14 9.52 5.81 8.53 9.33 13.19 8.91 8.09 8.58 9.87 9.58 القروض والسلفيات بعد المخصصات

 0.70 0.94 0.96 0.88 1.16 0.70 0.49 0.54 0.39 0.42 0.52 االستثمارات المتوفرة للبيع،صافي

 0.029 - - 0.12 0.17 - - - - - - استثمارات عقارية

 0.046 0.46 - - - - - - - - - االستثمارات في الصكوك االسالمية

صدة مدينة وأصول أخرىأر  0.45 0.39 3.81 3.08 3.19 3.46 3.48 3.68 3.46 3.87 2.89 

 1.61 1.60 1.59 1.32 1.64 1.59 1.56 1.63 1.83 1.52 1.83 ممتلكات ثابتة

 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي الموجودات

الملكيةالمطلوبات وحقوق                         

                       المطلوبات

 0.21 0.07 0.06 0.05 0.03 0.17 0.28 0.04 0.10 0.93 0.39 األرصدة المستحقة للبنوك

 84.16 83.20 83.25 83.99 81.93 83.17 84.20 83.57 82.50 87.97 87.78 ودائع العمالء

رىاألرصدة الدائنة والمطلوبات األخ  1.83 1.49 5.76 4.04 4.59 5.31 5.16 4.94 4.92 5.35 4.34 

 0.27 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.27 0.26 0.40 0.42 0.29 مخصصات أخرى

 0.67 0.19 0.37 0.49 0.57 0.43 0.70 0.79 1.42 0.83 0.89 ضريبة االرباح التجارية والصناعية

 89.65 89.04 88.83 89.67 87.89 89.28 90.04 88.71 90.17 91.64 91.18 إجمالي المطلوبات

                       حقوق الملكية

 6.85 6.91 7.13 7.44 6.81 7.50 7.77 8.90 6.21 5.37 4.47 رأس المال المصدر والمدفوع

 2.62 2.31 2.27 2.06 2.39 2.10 1.91 2.33 3.58 2.96 4.29 االحتياطي القانوني

 0.79 1.71 1.72 0.80 2.33 1.06 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 االحتياطي العام

 0.09 0.03 0.05 0.03 0.59 0.06 0.02 0.06 0.04 0.02 0.06 االرباح المستبقة

 10.35 10.96 11.17 10.33 12.11 10.72 9.96 11.29 9.83 8.36 8.82 إجمالي حقوق الملكية

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 (81)احتسابات الباحث استناداك على بيانات الجدول رقم : المصدر 



 

 

 

 :التالي ]00[رقم  يالحظ من الجدول

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي %( 22202)تحصؤؤل بنؤؤد ادون الخ انؤؤة علؤؤى أعلؤؤى متوسؤؤط 

، وهذا يبين مدى حرص البنك علؤى (5002-5002)الموجودات خالل سنوات الدراسة 

عؤام %( 60253)التعامل باْلوراق المالية االقل خطورة، وقد بلغت أعلى نسبة لهذا البند

 .5002عام %( 55267)وادنى نسبة  5003

، واحتل المرتبؤة %(53270)كما تحصل بند االرصدة لدى البنوك على متوسط بلغ 

%( 20253)ت، حيث بلغؤت اعلؤى نسؤبة لهؤذا البنؤد الرانية من بين بنود اجمالي الموجودا

 .5000عام %( 02272)وادنى نسبة  5002عام 

وتحصل بند النقدية وارصدة االحتياطيات في البنك المركؤ و علؤى الترتيؤب الرالؤث 

 %(.00273)من حيث المتوسط والذو بلغ 

د مؤؤن بؤؤين بنؤؤو%( 2202)واحتؤل الترتيؤؤب الرابؤؤع بنؤؤد القؤؤرول والسؤؤلفيات بمتوسؤؤط 

 .اجمالي الموجودات

والمالحؤؤظ ان بقيؤؤة بنؤؤود اجمؤؤالي الموجؤؤودات كانؤؤت ذات معؤؤدالت نمؤؤو منخفضؤؤه، 

ولكؤؤن كقؤؤيم مطلقؤؤه فهؤؤي مرتفعؤؤة، كمؤؤا ان البنؤؤك تعامؤؤل باالسؤؤترمارات العقاريؤؤة لسؤؤنتين 

فقط، كما تعامل  في االسترمارات في الصكوك االسؤالمية لسؤنة واحؤدة ( 5000-5005)

 13قموالشكل ر(.5002)فقط 

-5002يبين المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات  لبنك االنشا  والتعمير للفتره 

5002 



 

 

 

  

 المتوسط السنوو لاهمية النسبية لموجودات البنك اليمني لإلنشا  والتعمير ( 13)شكل 

 (2014-2005)للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد وأرصدة لدى البنك 

  11.73;المركزي اليمني

 23.71; أرصدة لدى البنوك

 48.18;أذونات خزينة

شهادات إيداع لدى البنك 

 1.96; المركزي

;  قروض وسلفيات للعمالء

9.14 

;  استثمارات متاحة للبيع

0.70 

 0.029; استثمارات عقارية

االستثمارات في الصكوك 

 0.046;االسالمية

;  أرصدة مدينة وأصول أخرى

2.89 

 1.61; ممتلكات ثابتة



 

 

 

 

 :فيما يتعلق بجانب المطلوبات

معؤؤؤدالت مؤؤؤن بؤؤؤين بنؤؤؤود اجمؤؤؤالي الاعلؤؤؤى تحصؤؤؤل بنؤؤؤد اجمؤؤؤالي المطلوبؤؤؤات علؤؤؤى 

 5006عؤام %( 20262)المطلوبات وحقوق الملكية، حيث بلغؤت اعلؤى نسؤبة لهؤذا البنؤد 

خؤؤالل سؤؤنوات %( 22262)، ومتوسؤؤط بلؤؤغ 5000عؤؤام %( 27222)وادنؤؤى نسؤؤبة كانؤؤت 

 (.5002-5002)الدراسة 

وبؤات وحقؤوق وجا ت ودائع العمال  في المرتبة الرانية مؤن بؤين بنؤود اجمؤالي المطل

 .من االجمالي %(22206)قدره  الملكية بمتوسط 

 %(00232) بمتوسؤط وزن نسؤبي قؤدره وجا  بند حقوق الملكية في الترتيب الرالث 

 .من االجمالي

وجؤا  فؤي %( 6222)وقد تحصل بند را  المؤال المصؤدر والمؤدفوع علؤى متوسؤط 

 .لكيةالترتيب الرابع من بين بنود اجمالي المطلوبات وحقوق الم

وارتفاع البندين االخرين يبين مدى درجة االمان مؤن حيؤث قؤدرة البنؤك علؤى تؤوفير 

 .السيولة

كما يبين بند االحتياطي القانوني مدى الت ام البنك بتعليمات المرك و اليمني، حيؤث 

يبؤؤين  14والشؤؤكل رقؤؤم  .كؤؤان هؤؤذا البنؤؤد خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة معؤؤدالت تقتؤؤرب لالتؤؤ ان

 0الهمية النسبية للمطلوبات وحقوق الملكيه لبنك االنشا  والتعمير المتوسط السنوو ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتوسط السنوو لاهمية النسبية للمطلوبات وحقوق الملكية للبنك اليمني ( 14)شكل 

 (م2014-2005)لإلنشا  والتعمير للفترة 



 

 

 

 

 

  

; األرصدة المستحقة للبنوك 

0.21 

 84.16; ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 
 والمطلوبات األخرى

 4.34  

 0.27;مخصصات أخرى

ضريبة االرباح التجارية 

 0.67; والصناعية

رأس المال المصدر 

 6.85; والمدفوع

 2.62; االحتياطي القانوني
 0.79; االحتياطي العام

 ;  االرباح المستبقاة

0.09 



 

 

 

 % التحليل االفقي للمركز المالي لبنا االنشاء والتعمير( 12)جدول 

 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

                       الموجودات
النقدية وأرصدة 

االحتياطيات في البنا 

 المركزي

100.00 19.69 20.64 -21.12 15.97 -0.27 20.20 7.47 4.83 24.76 19.22 

 36.91 6.98- 35.02- 157.22 14.05- 17.51 57.81- 107.11 3.15- 104.22 100.00 األرصدة لدى البنوك

 35.34 4.56- 32.66 16.06 24.42 0.85- 195.63 44.01- 21.45 12.57 100.00 أدون الخزانة،صافي

شهادات اإليداع لدى البنا 

 المركزي
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

القروض والسلفيات بعد 

صصاتالمخ  
100.00 37.80 0.26 -1.27 33.20 61.39 -22.06 25.45 -29.05 69.38 27.51 

االستثمارات المتوفرة 

 للبيع،صافي
100.00 6.50 9.44 44.41 9.93 55.45 82.00 3.49 13.63 1.02 32.59 

 10.00 - - 0.00 100.00 - - - - - - استثمارات عقارية

االستثمارات في الصكوك 

 االسالمية
- - - - - - - - - 100.00 10.00 

األرصدة المدينة 

 والموجودات األخرى
100.00 15.47 1،198.65 -15.37 25.29 18.36 10.84 45.08 -1.88 15.21 141.17 

 22.40 4.48 25.68 10.36 13.61 10.75 16.04 6.99- 39.02 11.03 100.00 ممتلكات ثابتة

 23.87 3.26 4.25 37.29 10.13 9.07 20.92 4.67 15.35 33.79 100.00 إجمالي الموجودات

                     المطلوبات وحقوق الملكية
 

                     المطلوبات
 

 90.02 16.23 47.98 112.82 80.55- 35.03- 660.83 52.20- 87.92- 218.00 100.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 23.36 3.19 3.33 40.75 8.49 7.72 21.83 6.03 8.18 34.07 100.00 ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 

 والمطلوبات األخرى
100.00 9.06 344.85 -26.66 37.50 26.21 6.90 31.52 3.84 12.35 54.56 

 24.74 10.57 6.75 37.41 10.77 16.03- 23.53 30.24- 8.23 96.38 100.00 مخصصات أخرى

ضريبة االرباح التجارية 

 والصناعية
100.00 25.75 95.63 -41.42 7.21 -33.55 45.78 17.56 -19.46 -48.68 14.88 

 23.71 3.51 3.26 40.07 8.41 8.14 22.74 2.98 13.50 34.47 100.00 إجمالي المطلوبات

                     حقوق الملكية
 

رأس المال المصدر 

 والمدفوع
100.00 60.71 33.33 50.00 5.56 5.26 0.00 50.00 0.00 0.00 30.49 

 18.27 5.37 14.70 18.54 24.95 20.23 1.16- 31.80- 39.48 7.56- 100.00 االحتياطي القانوني

 65.85 2.77 124.00 52.84- 140.85 343.75 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 االحتياطي العام

 138.08 45.55- 103.51 93.67- 1،063.66 212.99 58.37- 64.74 84.92 51.46- 100.00 االرباح المستبقة

 26.23 1.30 12.81 17.05 24.41 17.43 6.65 20.23 35.65 26.74 100.00 إجمالي حقوق الملكية

إجمالي المطلوبات وحقوق 

 الملكية
100.00 33.79 15.35 4.67 20.92 9.07 10.13 37.29 4.25 3.26 23.87 

 (51)ل رقم احتسابات الباحث استناداً على بيانات الجدو: المصدر 

 

  



 

 

 

 :مايلي][12رقم  يالحظ من الجدول 

، (5002 – 5002)ارتفؤؤاع معؤؤدالت نمؤؤو موجؤؤودات البنؤؤك خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة 

وادنؤؤؤى معؤؤؤدل نمؤؤؤو  5005عؤؤؤام %( 37252)فقؤؤؤد حقؤؤؤق هؤؤؤذا البنؤؤؤد اعلؤؤؤى معؤؤؤدل نمؤؤؤو 

بلؤغ متوسؤط معؤدل النمؤو لموجؤودات البنؤك خؤالل  في حؤين، م5002في عام  %(3256)

رها ا، وهؤؤذا يعنؤؤي ان البنؤؤك حقؤؤق زيؤؤادة فؤؤي موجوداتؤؤه مقؤؤد%(53227)اسؤؤة فتؤؤرة الدر

(53227.)% 

ويبؤؤين التركيؤؤب االفقؤؤي للموجؤؤودات ان االرصؤؤدة المدينؤؤة والموجؤؤودات االخؤؤرى   

احتلت الترتيب االول من حيث معؤدل النمؤو بالمقارنؤة مؤع بقيؤة بنؤود الموجؤودات، حيؤث 

 %(.020207)ات الدراسة بلغ متوسط معدل نمو هذا البند خالل سنو

كما احتل الترتيب الراني من بين بنود اجمالي الموجودات بند االرصدة لؤدى البنؤوك 

 %(.36220)بمتوسط بلغ 

خؤؤالل %( 32232)وجؤؤا  بنؤؤد ادون الخ انؤؤة فؤؤي الترتيؤؤب الرالؤؤث بمتوسؤؤط نمؤؤو بلؤؤغ 

( %022263)، حيث كؤان اعلؤى معؤدل نمؤو لهؤذا البنؤد (5002-5002)سنوات الدراسة 

 .5000عام %( -0222)وادنى معدل نمو  5002عام 

وحقؤؤؤق بنؤؤؤد االسؤؤؤترمارات المتؤؤؤوفرة للبيؤؤؤع الترتيؤؤؤب الرابؤؤؤع مؤؤؤن بؤؤؤين بنؤؤؤود اجمؤؤؤالي 

 %(.35222)الموجودات، حيث بلغ متوسط النمو لهذا البند 

كما حقق بند القؤرول والسؤلفيات الترتيؤب الخؤامس مؤن حيؤث المتوسؤط والؤذو بلؤغ 

، حيؤؤث بلؤؤغ اعلؤؤى معؤؤدل نمؤؤو لهؤؤذا البنؤؤد (5002-5002)اسؤؤة لسؤؤنوات الدر%( 57220)

 .5007عام %( 056)وادنى معدل نمو  5002عام %( 62232)

وحقؤؤق بنؤؤد الممتلكؤؤات الرابتؤؤة الترتيؤؤب السؤؤاد  مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي الموجؤؤودات 

 .لسنوات الدراسة العشر%( 55220)بمتوسط بلغ 

لمركؤ و فؤي الترتيؤب السؤابع مؤن وجا ت النقدية وارصدة االحتياطيؤات فؤي البنؤك ا

يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو  15والشؤؤكل رقؤؤم  %(.02255)حيؤؤث متوسؤؤط النمؤؤو والؤؤذو بلؤؤغ 

  5002-5002لمعدل نمو الموجودات لبنك االنشا  والتعمير للفترة ما بين 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في البنك اليمني لإلنشا  والتعمير (15)شكل 

 ( %م2014-2005)ا بين     م للفترة 
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 :فيما يتعلق بجانب المطلوبات 

خؤؤالل سؤؤنوات %( 53270)يالحؤؤظ ان متوسؤؤط معؤؤدل نمؤؤو اجمؤؤالي المطلوبؤؤات بلؤؤغ 

 .الدراسة العشر

مؤن %( 20205)حيث تحصلت االرصدة المستحقة للبنوك على اعلؤى متوسؤط نمؤو 

-5007)بة فؤؤي السؤؤنواتبؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي المطلوبؤؤات، وقؤؤد حققؤؤت معؤؤدالت نمؤؤو سؤؤال
مقارنؤؤؤةك بالسؤؤؤنة التؤؤؤي تسؤؤؤبق كؤؤؤل السؤؤؤنوات السؤؤؤابقة، كمؤؤؤا يعؤؤؤود ( 5002-5000-5000

انخفؤؤال بعؤؤض معؤؤدالت هؤؤذا البنؤؤد الؤؤى انخفؤؤال فؤؤي الودائؤؤع الجاريؤؤة والودائؤؤع تحؤؤت 

 .الطلب لنفس السنوات التي انخفض فيها معدالت االرصدة المستحقة للبنوك

طلوبؤؤات االخؤؤرى فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني مؤؤن حيؤؤث كمؤؤا جؤؤا ت االرصؤؤدة الدائنؤؤة والم

 5002، وقؤؤد حقؤؤق هؤؤذا البنؤؤد معؤؤدل نمؤؤو سؤؤالب لسؤؤنة %(22226)المتوسؤؤط والؤؤذو بلؤؤغ 
 %(.-56266)والذو بلغ 

خؤؤؤالل سؤؤؤنوات %( 52272)وتحصؤؤؤل بنؤؤؤد المخصصؤؤؤات االخؤؤؤرى علؤؤؤى متوسؤؤؤط نمؤؤؤو 

 .الدراسة

، وكانؤت جميؤع %(53236)وحقق بند ودائع العمؤال  الترتيؤب الرابؤع بمتوسؤط نمؤو 

معؤؤدالت النمؤؤو لهؤؤذا البنؤؤد موجبؤؤة، مؤؤع مالحظؤؤة انخفؤؤال معؤؤدالت نمؤؤو هؤؤذا البنؤؤد خؤؤالل 

 (.5002-5003-5002)السنوات 

وجؤؤا ت ضؤؤريبة االربؤؤاح التجاريؤؤة والصؤؤناعية فؤؤي الترتيؤؤب الخؤؤامس مؤؤن حيؤؤث 

 (.5002-5002)خالل سنوات الدراسة %( 02222)متوسط النمو والذو بلغ 

 :جانب حقوق الملكية اما فيما يتعلق ب

خؤالل العشؤر %( 56.74)فقد حقق اجمالي حقوق الملكية متوسؤط معؤدل نمؤو بلؤغ   

السنوات موضوع الدارسة، وكانت جميع معدالت النمو موجبة لهؤذا البنؤد، مؤع مالحظؤة 

حيؤؤث بلغؤؤت معؤؤدالت النمؤؤو ( 5002و 5002) سؤؤنتيانخفؤؤال معؤؤدالت هؤؤذا البنؤؤد فؤؤي 

والي، وسؤبب هؤذا االنخفؤال هؤو انخفؤال االحتيؤاطي على الت%( 0230) و%( 6262)

 .القانوني لنفس السنوات

لسؤنوات %( 032202)وحقق بند االربؤاح المسؤتبقة علؤى اعلؤى متوسؤط معؤدل نمؤو 

 (.5002-5002)الدراسة 

وحقؤؤق بنؤؤد االحتيؤؤاطي العؤؤام الترتيؤؤب الرؤؤاني مؤؤن حيؤؤث متوسؤؤط النمؤؤو والؤؤذو بلؤؤغ 

(62222)% 

مؤؤن حيؤؤث المتوسؤؤط بنؤؤد را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع وجؤؤا  فؤؤي الترتيؤؤب الرالؤؤث 

 %(.30222)بمتوسط نمو بلغ 

وحصل بند االحتياطي القانوني على الترتيب الرابع مؤن حيؤث المتوسؤط والؤذو بلؤغ 

يبؤؤين المتوسؤؤط  06والشؤؤكل رقؤؤم(.5002-5002)خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 02257)

 0رالسنوو لمعدل نمو الموجودات لبنك  االنشا  والتعمي
 

 



 

 

 

المتوسط السنوو لمعدل نمو المطلوبات وحقوق الملكية في البنك اليمني (16)شكل 

 ( %م2014-2005)لإلنشا  والتعمير للفترة 
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ك   :(2005 – 2014)للسنوات   تسليف التعاوني وال راعيالـتحلـيـل الـراسـي واْلفـقــي للقوائم المالية للـبنـكال/ خامسا

 بماليين الرياالت لمركز المالي لبنا التسليف التعاوني والزراعيقائمة ا( 53) رقم جدول

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

                     الموجودات

 43334926 44117640 31748959 25502780 37703964 26431619 21476949 22004055 7927054 1824093 نقد وأرصدة لدى البنك المرك و اليمني

 28556334 51444486 33154650 15758988 50167552 35803780 17596333 16652364 8773008 8574998 أرصدة لدى البنوك

 0 0 0 0  119811000 83328359 40259234 30197280 7640991 1396751 أذونات خ ينة

 0 0 0 0 0 0 26800000 4800000 8750000 600000 شهادات إيداع لدى البنك المرك و

 0 0 0 0  4460866 4460866 4460866 4460866 4460866 ــــــــــــــ سندات حكومية

 63109804 38603027 29972235 59770987 77462932 60232704 60894262 43586124 15398776 13818103 قرول وسلفيات للعمال 

 325205107 305372153 201188668 118520983 1680351 1982851 1847839 59060 57000 57000 استرمارات متاحة للبيع

 618949 474547 408540 357124 397500 -   - -  -   - استرمارات في شركات زميلة

 9000000 8000000 2000000 -  -  -   - -  -   - االسترمارات في الصكوك االسالمية

 5763591 5606371 6873257 5895288 9779094 7296207 3359476 1729214 829282 350238 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 3070301 2832174 3021816 3567687 4040512 3957248 3547696 2377987 1756175 1270129 ممتلكات ثابتة

 478659012 456450398 308368125 229373837 305503771 223493634 180242655 125866950 55593152 27891312 إجماليالموجودات

                     المطلوباتوحقوق الملكية

                     المطلوبات

 21374311 14864798 24933661 4078589 4752894 4568783 348919 10706 82461   اْلرصدةالمستحقة للبنوك

 421409039 413856580 262891367 208676003 284514068 206353156 167911282 117113434 48426392 21783315 ودائع العمال 

 9303047 7948761 5590872 3586423 4090538 1304943 1955469 1557698 1578361 677404 اْلرصدةالدائنةوالمطلوبات اْلخرى

 4199423 2490000 391192 396840 598140 721477 659850 489915 289564 192346 مخصصات أخرى

 2789782 137251 170846 234441 238035 236982 235677 142806 142806 657236 قروضطويلة االجل

 459075602 439297390 293977938 216972296 294193675 213185341 171111197 119314559 50519584 23310301 إجمالي المطلوبات

                     حقوقالملكية

 14900000 11900000 11000000 11000000 10000000 9000000 8000000 6000000 4875769 4523221 رأ  المال المصدر والمدفوع

 2534347 2169787 1626364 1328067 1164350 1014080 479251 452391 197799 43971 االحتياطيالقانوني

 82823 3823 35726 35726 141696 141696 -  -  -  -  احتياطي عام

 -  -  -   -  -  - 500000 -   - -  عالوةاصدار

 -  -  -  -   - -  152207  -  - 13819 االرباح المستبقة

 2066240 3079398 1728097 37748 4050 152517  -  -  -  - أرباح مرحلة

 19583410 17153008 14390187 12401541 11310096 10308293 9131458 6452391 5073568 4581011 إجمالي حقوقالملكية العائد لمساهمي البنك

 19583410 17153008 14390187 12401541 11310096 10308293 9131458 6452391 5073568 4581011 إجماليحقوق الملكية

 478659012 456450398 308368125 229373837 305503771 223493634 180242655 125766950 55593152 27891312 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 (م7183-7112)التقارير السنوية لبنك التسليف التعاوني وال راعي لاعوام : صدر الم
  



 

 

 

 .(84)احتسابات الباحث استناداك على بيانات الجدول رقم : المصدر 

 
 

 )%(التحليل الراسي لقائمة المركز المالي لبنا التسليف ( 01)جدول 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيان 

                       الموجودات

 11.45 9.05 9.67 10.30 11.12 12.34 11.83 11.92 17.48 14.26 6.54 االحتياطيات في البنا المركزيالنقدية وأرصدة 

 13.68 5.97 11.27 10.75 6.87 16.42 16.02 9.76 13.23 15.78 30.74 األرصدة لدى البنوك

 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 39.22 37.28 22.34 23.99 13.74 5.01 أدون الخزانة،صافي

 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.87 3.81 15.74 2.15 شهادات اإليداع لدى البنا المركزي

 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 2.00 2.47 3.54 8.02 0.00 سندات حكومية

 25.54 13.18 8.46 9.72 26.06 25.36 26.95 33.78 34.63 27.70 49.54 القروض والسلفيات بعد المخصصات

 25.46 67.94 66.90 65.24 51.67 0.55 0.89 1.03 0.05 0.10 0.20 الستثمارات المتوفرة للبيع،صافيا

 0.07 0.13 0.10 0.13 0.16 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 استثمارات في شركات زميلة

 0.43 1.88 1.75 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 االستثمارات في الصكوك االسالمية

 1.97 1.20 1.23 2.23 2.57 3.20 3.26 1.86 1.37 1.49 1.26 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 1.85 0.64 0.62 0.98 1.56 1.32 1.77 1.97 1.89 3.16 4.55 ممتلكات ثابتة

 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي الموجودات

                       وحقوق الملكية المطلوبات

                       المطلوبات

 2.40 4.47 3.26 8.09 1.78 1.56 2.04 0.19 0.01 0.15 2.43 األرصدة المستحقة للبنوك

 89.19 88.04 90.67 85.25 90.98 93.13 92.33 93.16 93.12 87.11 78.10 ودائع العمالء

 1.66 1.94 1.74 1.81 1.56 1.34 0.58 1.08 1.24 2.84 2.43 ات األخرىاألرصدة الدائنة والمطلوب

 0.42 0.88 0.55 0.13 0.17 0.20 0.32 0.37 0.39 0.52 0.69 مخصصات أخرى

 0.38 0.58 0.03 0.06 0.10 0.08 0.11 0.13 0.11 0.26 2.36 قروض طويلة االجل

 93.80 95.91 96.24 95.33 94.59 96.30 95.39 94.93 94.87 90.87 83.58 إجمالي المطلوبات

                       حقوق الملكية

 5.56 3.11 2.61 3.57 4.80 3.27 4.03 4.44 4.77 8.77 16.22 رأس المال المصدر والمدفوع

 0.41 0.53 0.48 0.53 0.58 0.38 0.45 0.27 0.36 0.36 0.16 االحتياطي القانوني

 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.05 0.06 0.08 0.00 0.00 0.00 االحتياطي العام

 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 عالوة اصدار

 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.05 االرباح المستبقاة

 0.18 0.43 0.67 0.56 0.02 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 ارباح مرحله

 6.20 4.09 3.76 4.67 5.41 3.70 4.61 5.07 5.13 9.13 16.42 جمالي حقوق الملكيةإ

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 

 

 

 

 :التالي   ]14[رقم   من الجدول يالحظ

مؤن بؤين بنؤود %( 52222)ان بند القؤرول والسؤلفيات تحصؤل علؤى اعلؤى متوسؤط 

، حيث بلغؤت اعلؤى نسؤبة (5002 – 5002) اجمالي الموجودات خالل سنوات الدراسة 

 .5003عام %( 2226)وادنى نسبة  5002عام %( 22222)لهذا البند 

، وكانؤت اعلؤى %(52226)للبيؤع علؤى متوسؤط وتحصل بند االسؤترمارات المتؤوفرة 

 .5007عام %( 0202)وادنى نسبة  5002عام %( 67222)نسبة لهذا البند 

، مؤع ان البنؤك %(02206)وجا  في الترتيب الرالث بند اذون الخ انة بمتوسؤط بلؤغ 

 .5002الى 5000لما يتعامل في اذون الخ انة من 

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود %( 03262)بلؤؤغ وتحصؤؤل بنؤؤد االرصؤؤدة لؤؤدى البنؤؤوك علؤؤى متوسؤؤط 

، وكانت اعلى نسؤبة لهؤذا (5002 – 5002) اجمالي الموجودات خالل سنوات الدراسة 

 .5002عام %( 2227)وادنى نسبة  5002لعام %( 30272)البند 

وجا  بنؤد النقديؤة وارصؤدة االحتياطيؤات فؤي البنؤك المركؤ و فؤي الترتيؤب الخؤامس 

جمالي الموجودات، حيث بلغت اعلى نسؤبة لهؤذا من بين بنود ا%( 00222)بمتوسط بلغ 

 .5002عام %( 6222)وادنى نسبة  5007لعام %( 07222)البند 

كاالرصؤدة المدينؤة واالصؤول .أوزان نسؤبية منخفضؤةاما بقيؤة البنؤود فقؤد حصؤلت علؤى 

للمتوسؤط السؤنوو لمعؤدل الموجؤودات  17كمؤا يبينؤه الشؤكل رقؤم \1.97االخرى  حيث بلغت نسؤبتها 

 7183-7112التسليف التعاوني ال راعي للفتره لبنك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

المتوسط السنوو لاهمية النسبية لموجودات بنك التسليف التعاوني ( 17)شكل 

 (م2014-2005)ال راعي للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد وأرصدة لدى البنك 

 11.45;المركزي اليمني

 13.68; أرصدة لدى البنوك

 14.16; أذونات خزينة

شهادات إيداع لدى البنك 

 3.66; المركزي

 1.75; سندات حكومية
;  قروض وسلفيات للعمالء

25.54 

;  استثمارات متاحة للبيع

25.46 

استثمارات في شركات 

 0.07; زميلة

االستثمارات في الصكوك 

 0.43;االسالمية

أرصدة مدينة وأصول 

 1.85;ممتلكات ثابتة 1.97;أخرى



 

 

 

 :فيما يتعلق بجانب اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

من %( 23220) وزن نسبي قدره تحصل بند اجمالي المطلوبات على اعلى متوسط

، وكؤان (5002 – 5002)بين بنود اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لسنوات الدراسة 

 .5002عام %( 23222) وزنوادنى  5000عام %( 26230)لهذا البند  وزناعلى 

، وتحصؤؤل %(22202)وجؤؤا  بنؤؤد ودائؤؤع العمؤؤال  فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

%( 72200) وزن قؤدرهوادنى  5002عام في %( 23206) درهوزن نسبي قعلى اعلى 

 .5000عام في 

وتحصل بند اجمالي حقوق الملكية علؤى الترتيؤب الرالؤث مؤن حيؤث المتوسؤط والؤذو 

وادنؤى نسؤبة  5002عؤام %( 06225)، حيث كانت اعلى نسبة لهؤذا البنؤد %(6250)بلغ 

 .5002عام %( 3270)

ال المصؤؤؤدر والمؤؤؤدفوع بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ وجؤؤؤا  فؤؤؤي الترتيؤؤؤب الرابؤؤؤع بنؤؤؤد را  المؤؤؤ

خؤالل سؤنوات %( 5220)، ويليه بند االرصدة المستحقة للبنوك بمتوسؤط بلؤغ %(2226)

 (.5002 – 5002)الدراسة 

حيؤؤث  أوزانهؤؤا النسؤؤبية الؤؤى االجمؤؤاليامؤؤا بقيؤؤة البنؤؤود فقؤؤد كانؤؤت منخفضؤؤه مؤؤن حيؤؤث 

ولكؤن   0.38  والقرول طويله االجؤل نسؤبه    0.42بلغت المخصصات االخرى نسبه 

يبؤؤؤين المتوسؤؤؤط السؤؤؤنوو لمعؤؤؤدل نمؤؤؤو    18كقؤؤؤيم مطلقؤؤؤه كانؤؤؤت مرتفعؤؤؤه  والشؤؤؤكل رقؤؤؤم 

  5002-5002لبنك التسليف التعاوني ال راعي للفترة   . المطلوبات وحقوق  الملكيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

المتوسط السنوو لاهمية النسبية للمطلوبات وحقوق الملكية لبنك التسليف ( 18)شكل 

 (م2014-2005)ل راعي للفترة التعاوني ا
 

 
 

 

األرصدة المستحقة للبنوك 

;2.40 

 89.19;ودائع العمالء

األرصدة الدائنة 
;  والمطلوبات األخرى

1.66 

 0.42; مخصصات أخرى

;  قروض طويلة االجل

0.38 

رأس المال المصدر 

 5.56; والمدفوع

; االحتياطي القانوني

0.41 

 0.02; احتياطي عام

 0.03;عالوة اصدار

 0.01; االرباح المستبقاة

 0.18; أرباح مرحلة



 

 

 

 )%(التحليل االفقي للمركز المالي لبنا التسليف ( 59)جدول رقم 
 المتوسط 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

 الموجودات
           

 70.48 1.77- 38.96 24.49 32.36- 42.65 23.07 2.40- 177.58 334.58 100.00 النقدية وأرصدة االحتياطيات في البنا المركزي

 39.39 44.49- 55.17 110.39 68.59- 40.12 103.47 5.67 89.81 2.31 100.00 األرصدة لدى البنوك

 62.63 100.00- 100.00- 100.00- 100.00- 43.78 106.98 33.32 295.20 447.05 100.00 أدون الخزانة، صافي

مركزيشهادات اإليداع لدى البنا ال  100.00 1،358.33 -45.14 458.33 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.15 

 10.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 - سندات حكومية

 38.13 63.48 28.80 49.85- 22.84- 28.61 1.09- 39.71 183.05 11.44 100.00 القروض والسلفيات بعد المخصصات

للبيع، صافياالستثمارات المتوفرة   100.00 0.00 3.61 3،141.82 7.31 -15.26 6،953.35 69.75 51.78 6.49 1031.89 

 30.20 30.43 16.16 14.40 10.16- 100.00 - - - - - استثمارات في شركات زميلة

 41.25 12.50 300.00 100.00 - - - - - - - االستثمارات في الصكوك االسالمية

ات األخرىاألرصدة المدينة والموجود  100.00 136.78 108.52 94.28 117.18 34.03 -39.72 16.59 -18.43 2.80 55.20 

 21.16 8.41 6.28- 15.30- 11.70- 2.10 11.54 49.19 35.41 38.27 100.00 ممتلكات ثابتة

 49.20 4.87 48.02 34.44 24.92- 36.69 24.00 43.20 126.41 99.32 100.00 إجمالي الموجودات

بات وحقوق الملكيةالمطلو  
           

 المطلوبات
           

 479.82 43.79 40.38- 511.33 14.19- 4.03 1،209.41 3،159.10 87.02- 87.83- 100.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 52.69 1.82 57.42 25.98 26.66- 37.88 22.89 43.37 141.84 122.31 100.00 ودائع العمالء

المطلوبات األخرىاألرصدة الدائنة و  100.00 133.00 -1.31 25.54 -33.27 213.46 -12.32 55.89 42.17 17.04 54.02 

 81.68 68.65 536.52 1.42- 33.65- 17.10- 9.34 34.69 69.19 50.54 100.00 مخصصات أخرى

 197.21 1،932.61 19.66- 27.13- 1.51- 0.44 0.55 65.03 0.00 78.27- 100.00 قروض طويلة االجل

 52.21 4.50 49.43 35.49 26.25- 38.00 24.59 43.41 136.17 116.73 100.00 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية
           

 64.12 86.25 98.33 125.61 143.19 11.11 12.50 33.33 23.06 7.79 100.00 رأس المال المصدر والمدفوع

 79.76 16.80 33.41 22.46 14.06 14.82 111.60 5.94 128.71 349.84 100.00 االحتياطي القانوني

 200.24 2،066.44 89.30- 0.00 74.79- 0.00 100.00 - - - - االحتياطي العام

 10.00 - - - - - - 100.00 - - - عالوة اصدار

 110.14 - - - - - - 1،001.43 - - 100.00 االرباح المستبقة

 535.80 32.90- 78.20 4،477.98 832.05 97.34- 100.00 - - - - ارباح مرحله

 26.11 14.17 19.20 16.04 9.65 9.72 12.89 41.52 27.18 10.75 100.00 إجمالي حقوق الملكية

 49.20 4.87 48.02 34.44 24.92- 36.69 24.00 43.31 126.23 99.32 100.00 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 (.84)بيانات الجدول رقم احتسابات الباحث استناداك الى : المصدر 
 



 

 

 

 :ما يلي][ 15رقم  يالحظ من الجدول 

احتلت االسترمارات المتوفرة للبيع الترتيب االول من بين بنؤود اجمؤالي الموجؤودات 

خؤؤؤالل سؤؤؤنوات الدراسؤؤؤة %( 0030222)وذلؤؤؤك مؤؤؤن  حيؤؤؤث متوسؤؤؤط النمؤؤؤو والؤؤؤذو بلؤؤؤغ 

الؤؤى ارتفؤؤاع القؤؤيم  ، ويعؤؤود سؤؤبب االرتفؤؤاع الكبيؤؤر فؤؤي قيمؤؤة المتوسؤؤط(5002 -5002)

مقارنؤؤةّ  5000و 5002فؤؤي بعؤؤض السؤؤنوات مرؤؤل بشؤؤكل كبيؤؤر جؤؤداك المطلقؤؤة لهؤؤذا البنؤؤد 

 .بالسنوات التي سبقتها

مؤؤع ، %(077202)وجؤؤا  فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني بنؤؤد شؤؤهادات االيؤؤداع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

ان البنك لم يتعامل بشؤهادات االيؤداع فؤي السؤنوات االخيؤرة للدراسؤة وذلؤك مؤن  مالحظة

 .5002الى  5000

كمؤؤا احتلؤؤت النقديؤؤة وارصؤؤدة االحتياطيؤؤؤات فؤؤي البنؤؤك المركؤؤ و الترتيؤؤب الرالؤؤؤث 

 5002، وتحصل هؤذا البنؤد علؤى معؤدالت نمؤو سؤالبة عؤام %(70222)بمتوسط نمو بلغ 

 .5002وعام 

والؤذو بلؤغ النمؤو وتحصل بند اذون الخ انة على الترتيب الرابؤع مؤن حيؤث متوسؤط 

الدراسؤؤة، ولؤؤم يتعامؤؤل البنؤؤك بؤؤاذون الخ انؤؤة فؤؤي السؤؤنوات  خؤؤالل سؤؤنوات%( 65263)

 (.5002 – 5003 – 5005- 5000)االخيرة للدراسة 

الترتيؤب الخؤامس مؤن حيؤث  فؤيوجا  بنؤد االرصؤدة المدينؤة والموجؤودات االخؤرى 

، وقد تحصل هذا البنؤد علؤى معؤدل نمؤو سؤالب فؤي عؤام %(22250)المتوسط والذو بلغ 

 .5003وكذلك عام  5000

واحتل بند االسترمارات في الصكوك االسؤالمية الترتيؤب السؤاد  بمتوسؤط نمؤو بلؤغ 

 .، وقد تعامل البنك بهذا البند فقط في الرالث سنوات االخيرة للدراسة%(20252)

ويليؤه %( 32232)االرصدة لدى البنؤوك بمتوسؤط بلؤغ بند كما احتل الترتيب السابع 

خؤؤالل سؤؤنوات %( 32203)سؤؤط نمؤؤو بلؤؤغ فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد القؤؤرول والسؤؤلفيات بمتو

 (.5002 – 5002) الدراسة 

خؤؤالل %( 50206)وجؤؤا  بنؤؤد الممتلكؤؤات الرابتؤؤة فؤؤي الترتيؤؤب التاسؤؤع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

يبين المتوسؤط السؤنوو لمعؤدل نمؤو الموجؤودات  02والشكل رقم  سنوات الدراسة العشر

 5002-5002في بنك التسليف التعاوني ال راعي للفتره 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات في بنك التسليف التعاوني ال راعي (19)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 
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 :اما فيما يتعلق بجانب المطلوبات

خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 25250)حقؤؤق اجمؤؤالي المطلوبؤؤات متوسؤؤط نمؤؤو بلؤؤغ 

 5000مؤا عؤدا عؤام  ، وقد كانت جميع معدالت النمو لهؤذا البنؤد موجبؤة(5002- 5002)

ك كان معدل النمو سالب حيث  .وذلك مقارنةك بالسنة السابقة ا

وقؤؤد احتلؤؤت الترتيؤؤب االول مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي المطلوبؤؤات االرصؤؤدة المسؤؤتحقة 

، ويليهؤؤا فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد القؤؤرول الطويلؤؤة االجؤؤل %(272.25)للبنؤؤوك بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 .ل سنوات الدراسةخال%( 027250)والذو تحصل على متوسط نمو بلغ 

، %(20262)وجا ت المخصصات االخرى فؤي الترتيؤب الرالؤث بمتوسؤط نمؤو بلؤغ 

فيمؤؤا احتؤؤل الترتيؤؤب الرابؤؤع بنؤؤد االرصؤؤدة الدائنؤؤة والمطلوبؤؤات االخؤؤرى بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

، وجؤؤؤا  بنؤؤؤد ودائؤؤؤع العمؤؤؤال  فؤؤؤي الترتيؤؤؤب الرابؤؤؤع مؤؤؤن بؤؤؤين بنؤؤؤود اجمؤؤؤالي %(22205)

 (.5002 – 5002) خالل سنوات الدراسة %( 25262)المطلوبات بمتوسط نمو بلغ 

 

 :فيما يتعلق بحقوق الملكيةو

 5002)خالل سنوات الدراسؤة %( 56200)حقق بند حقوق الملكية متوسط نمو بلغ 

– 5002)، 

 .ةوكانت جميع معدالت النمو لهذا البند موجب

وتحصؤؤل بنؤؤد االحتيؤؤاطي القؤؤانوني علؤؤى معؤؤدالت نمؤؤو موجبؤؤة فؤؤي جميؤؤع سؤؤنوات 

، وهذا يبين مؤدى التؤ ام البنؤك المعنؤي %(72276)حقق متوسط نمو بلغ حيث سة، الدرا

 .بتعليمات البنك المرك و

كمؤؤا حقؤؤق بنؤؤد را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع معؤؤدالت نمؤؤو موجبؤؤة لجميؤؤع سؤؤنوات 

يبين المتوسؤط السؤنوو  لمعؤدل نمؤو  50والشكل رقم %(.62205)الدراسة ومتوسط بلغ 

 5002-5002ة لبنك التسليف التعاوني ال راعي للفترة  المطلوبات وحقوق الملكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

المتوسط السنوو لمعدل نمو المطلوبات وحقوق الملكية في بنك التسليف (20)شكل 

 ( %م2014-2005)التعاوني ال راعي للفترة 

 
  

9
0

.8
2

 

5
2
.6

9
 

5
4
.0

2
 

8
1
.6

8
 

1
9
7
.2

1
 

6
4

.1
2

 

7
9
.7

6
 

2
0

0
.2

4
 

1
0

.0
0

 

1
1

0
.1

4
 

5
3

5
.8

0
 



 

 

 

 :(2005 – 2014) سنواتللاليمن والكويت الـتحلـيـل الـراسـي واألفـقــي للقوائم المالية لـبنـا / سادساً 

 بماليين الرياالتالمركز المالي لبنا اليمن والكويتقائمة ( 11)جدول 
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

المتوسط 

 السنوي

                       الموجودات

 6583491.9 9151922 6849601 5795976 5562244 7431444 5933736 5311064 6842543 6480912 6475477 نقد وأرصدة لدى البنا المركزي اليمني

 648711.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6487114 االحتياطي

 8406400.7 16977031 7518678 7963435 6485041 7148639 8670634 4912637 8807431 9290719 6289762 أرصدة لدى البنوك

 22203093 45732047 41755916 32275643 23279629 26515045 24679217 8652705 10913559 8227166 0 أذونات خزينة

 3646884.4 0 0 0 0 0 0 16150000 5050000 3200000 12068844 شهادات إيداع لدى البنا المركزي

 12308358 20038196 17078470 12554877 12891851 12575526 11169507 11384349 14439037 10773095 178670 قروض وسلفيات للعمالء

 267189.9 3000 3000 1829187 208780 201173 66490 64276 62639 60553 172801 استثمارات متاحة للبيع

 104675.2 274553 272594 0 0 0 129887 128284 120416 121018 0 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 2298169.9 2463877 2347214 4510992 4048357 5568983 2185231 791390 637285 362590 65780 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 1031006.1 1765352 1415856 1364762 1318930 744208 731575 762705 764188 766736 675749 ممتلكات ثابتة

 57497980 96405978 77241329 66294872 53794832 60185018 53566277 48157410 47637098 39282789 32414197 إجمالي الموجودات

 المطلوبات وحقوق الملكية
           

 المطلوبات
           

 499794.8 42986 69723 0 0 1059968 128990 650862 3045419 0 0 األرصدة المستحقة للبنوك

 49450671 87252543 67848292 54699096 43181314 48898135 46066461 41875490 39533768 35788938 29362671 ودائعالعمالء

 1653785.2 1514675 1659977 3100320 2422608 3546862 992548 893199 1265973 485396 656294 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 218744.8 186518 149229 568243 241821 111531 165281 139965 259590 168232 197038 مخصصاتأخرى

 25943.6 0 0 0 259436 0 0 0 0 0 0 ضريبة الدخل

 734.9 0 0 7349 0 0 0 0 0 0 0 المخصص لقاء مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

 51849674 88996722 69727221 58375008 46105179 53616496 47353280 43559516 44104750 36442566 30216003 إجمالي المطلوبات

 حقوقالملكية
           

 4521670.3 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 4708914 3797723 2696052 2201136 1812878 وعرأس المال المصدر والمدف

 576548.9 1054751 993861 906224 736692 568522 404769 404769 253720 253720 188461 االحتياطيالقانوني

 292505.7 354505 520247 0 0 0 1099314 368402 367 385367 196855 االرباح المرحلة

 196660.1 0 0 1013640 952961 0 0 0 0 0 0 االرباح المستبقة

 5587385 7409256 7514108 7919864 7689653 6568522 6212997 4570894 2950139 2840223 2198194 إجمالي حقوقالملكية العائد لمساهمي البنا

 58220.9 0 0 0 0 0 0 0 582209 0 0 أرباح العام

 5645605.9 7409256 7514108 7919864 7689653 6568522 6212997 4570894 3532348 2840223 2198194 حقوق الملكيةإجمالي 

 57495280 96405978 77241329 66294872 53794832 60185018 53566277 48130410 47637098 39282789 32414197 إجماليالمطلوبات وحقوق الملكية

 (م7183-7112)وية لبنك اليمن والكويت لاعوام التقارير السن: المصدر 

 % التحليل الراسي للمركز المالي لبنا اليمن والكويت( 01)جدول 



 

 

 

 المتوسط السنوي 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البيانات

 الموجودات
           

 12.27 9.49 8.87 8.74 10.34 12.35 11.08 11.03 14.36 16.50 19.98 نقد وأرصدة لدى البنا المركزي اليمني

 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01 االحتياطي

 15.12 17.61 9.73 12.01 12.06 11.88 16.19 10.20 18.49 23.65 19.40 أرصدة لدى البنوك

 34.54 47.44 54.06 48.68 43.27 44.06 46.07 17.97 22.91 20.94 0.00 أذونات خزينة

 8.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.54 10.60 8.15 37.23 شهادات إيداع لدى البنا المركزي

 20.95 20.79 22.11 18.94 23.96 20.89 20.85 23.64 30.31 27.42 0.55 قروض وسلفيات للعمالء

 0.46 0.00 0.00 2.76 0.39 0.33 0.12 0.13 0.13 0.15 0.53 استثمارات متاحة للبيع

 0.17 0.28 0.35 0.00 0.00 0.00 0.24 0.27 0.25 0.31 0.00 استثمارات في شركات تابعة وزميلة

 3.74 2.56 3.04 6.80 7.53 9.25 4.08 1.64 1.34 0.92 0.20 أرصدة مدينة وأصول أخرى

 1.80 1.83 1.83 2.06 2.45 1.24 1.37 1.58 1.60 1.95 2.08 ممتلكات ثابتة

مالي الموجوداتإج  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 المطلوبات وحقوق الملكية
           

 المطلوبات
           

 0.99 0.04 0.09 0.00 0.00 1.76 0.24 1.35 6.39 0.00 0.00 األرصدة المستحقة للبنوك

 86.01 90.51 87.84 82.51 80.27 81.25 86.00 87.00 82.99 91.11 90.59 ودائع العمالء

 2.84 1.57 2.15 4.68 4.50 5.89 1.85 1.86 2.66 1.24 2.02 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى

 0.41 0.19 0.19 0.86 0.45 0.19 0.31 0.29 0.54 0.43 0.61 مخصصات أخرى

 0.05 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ضريبة الدخل

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 المخصص لقاء مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

 90.29 92.31 90.27 88.05 85.71 89.09 88.40 90.50 92.58 92.77 93.22 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية
           

وعرأس المال المصدر والمدف  5.59 5.60 5.66 7.89 8.79 9.97 11.15 9.05 7.77 6.22 7.77 

 0.94 1.09 1.29 1.37 1.37 0.94 0.76 0.84 0.53 0.65 0.58 االحتياطي القانوني

 0.54 0.37 0.67 0.00 0.00 0.00 2.05 0.77 0.00 0.98 0.61 االرباح المرحلة

 0.33 0.00 0.00 1.53 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 االرباح المستبقة

 9.59 7.69 9.73 11.95 14.29 10.91 11.60 9.50 6.19 7.23 6.78 إجمالي حقوق الملكية العائد لمساهمي البنا

 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 أرباح العام

 9.71 7.69 9.73 11.95 14.29 10.91 11.60 9.50 7.42 7.23 6.78 إجمالي حقوق الملكية

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

(81)اداك الى بيانات الجدول رقم احتسابات الباحث استن: المصدر 



 

 

 

 :التالي    ( 17 )رقم يالحظ من الجدول

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود %( 32222)بلؤؤغ توسؤؤط نمؤؤو تحصؤؤل بنؤؤد اذون الخ انؤؤة علؤؤى اعلؤؤى م

، حيؤث كانؤت اعلؤى نسؤبة (5002 – 5002)اجمالي الموجودات خالل سنوات الدراسؤة 

، ولؤم يتعامؤل 5006عؤام %(  50222)وادنؤى نسؤبة  5003لعؤام %( 22206)لهذا البنؤد 

 .فقط 5002البنك بأذون الخ انة في العام االول 

، وكانؤت %(50222)السلفيات بمتوسط بلؤغ وجا  في الترتيب الراني بند القرول و

 5002عام %(0222)وادنى نسبة 5007عام (%30230)لهذا البندنسبة اعلى 

وتحصل بند ارصدة لدى البنوك على الترتيب الرالث من حيث المتوسؤط والؤذو بلؤغ 

عؤام %( 53262)خالل سنوات الدراسة، حيث كانت اعلى نسبة لهؤذا البنؤد %( 02205)

 .5003عام %( 2273)ة وادنى نسب 5006

وجؤؤا  فؤؤي الترتيؤؤب الرابؤؤع بنؤؤد النقديؤؤة وارصؤؤدة لؤؤدى البنؤؤك المركؤؤ و بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

، وكانؤؤؤؤؤؤت اعلؤؤؤؤؤؤى نسؤؤؤؤؤؤبة (5002 – 5002)خؤؤؤؤؤؤالل سؤؤؤؤؤؤنوات الدراسؤؤؤؤؤؤة %( 05257)

 .5005عام %( 2272)وادنى نسبة  5002عام %( 02222)

حيؤؤث  ،%(2222)وتحصؤؤل بنؤؤد شؤؤهادات االيؤؤداع علؤؤى الترتيؤؤب الخؤؤامس بمتوسؤؤط 

- 5006 – 5002)تعامؤؤؤل البنؤؤؤك بشؤؤؤهادات االيؤؤؤداع خؤؤؤالل السؤؤؤنوات االولؤؤؤى للدراسؤؤؤة 

5007-5002.) 

واحتلؤؤؤت الترتيؤؤؤب السؤؤؤاد  االرصؤؤؤدة المدينؤؤؤة واالصؤؤؤول االخؤؤؤرى بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 

، يليهؤؤؤا فؤؤؤي الترتيؤؤؤب بنؤؤؤد الممتلكؤؤؤات الرابتؤؤؤة والؤؤؤذو تحصؤؤؤل علؤؤؤى متوسؤؤؤط %(3272)

وا لشؤكل 7183عؤام 10.42% وادنؤئ  نسؤبة   7188عؤام  \7132وكانت اعلئ نسبة  %(.0220)

 -7112يبؤؤين المتوسؤؤط السؤؤنوو لالهميؤؤة النسؤؤبية  لموجؤؤودات بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت للفتؤؤره  78رقؤؤم 

وهو يدلل عن اهميه هذا البند لد  جميع  %  34.54حيث احتلت اذونات الخ انهاعلئ نسبه   7183

 %  0.48المتاحة للبيع على ادنئ النسب      البنوك لكونه خالي من المخاطر وحصلت االسترمارات

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 همية النسبية لبنود الموجودات بنك اليمن والكويت المتوسط السنوو لا( 21)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :اما فيما يتعلق بجانب اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

نقد وأرصدة لدى البنك 
 المركزي اليمني

12.27% 

 االحتياطي
2.00% 

 أرصدة لدى البنوك
15.12% 

 أذونات خزينة
34.54% 

شهادات إيداع لدى البنك 
 المركزي

8.95% 

قروض وسلفيات 
 للعمالء
20.95% 

 استثمارات متاحة للبيع
0.46% 

استثمارات في شركات 
 تابعة وزميلة

0.17% 

أرصدة مدينة وأصول 
 أخرى

3.74% 

 ممتلكات ثابتة
1.80% 

  



 

 

 

مؤن بؤين %( 20252)وسط على اعلى متتحصل  بند اجمالي المطلوبات  يالحظ ان 

، حيؤؤث (5002- 5002)اجمؤؤالي المطلوبؤؤات وحقؤؤوق الملكيؤؤة خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة 

عؤؤام %( 22.70)وادنؤؤى نسؤؤبة  5002عؤؤام %( 23255) بلغؤؤت اعلؤؤى نسؤؤبة لهؤؤذا البنؤؤد

5000. 

، حيؤؤث كانؤؤت اعلؤؤى %(26200)بلؤؤغ  علئمتوسؤؤطبنؤؤد ودائؤؤع العمؤؤال   حيؤؤث تحصؤؤل

 5000عام %(220.70)وادنى نسبة 5006عام %(20200)نسبة لهذا البند

، ويليؤؤه بنؤؤد را  المؤؤال %(2270)وتحصؤؤل بنؤؤد حقؤؤوق الملكيؤؤة علؤؤى متوسؤؤط بلؤؤغ 

 (.5002-5002)خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 7.22)المصؤؤدر والمؤؤدفوع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

يبين المتوسط  السنوو لالهميهالنسبيه للمطلوبات وحقوق الملكيؤه لبنؤك  55والشكل رقم 

يبؤين المتوسؤط السؤنوو لالهميؤة  55والشكل رقم   5002 -5002للفتره اليمن والكويت 

حيؤث   5002-50022النسبية  للمطلوبؤات وحقؤوق الملكيؤة لبنؤك الؤيمن والكويؤت للفتؤرة 

يليؤه فؤي المرتبؤة الرانيؤة  \2600احتلت  نسبة  ودائع العمال  المرتبة االولى بمتوسط بلؤغ 

رتبة الرالرة االرصدة الدائنؤة والمطلوبؤات والم \7707را  المصدر والمدفوع بمتوسط 

 0ام بقية البنود فكانت النسب بها منخفضة \5022االخرى بمتوسط بلغ

 

 

 

 

 

 

 

 

المتوسط السنوو لاهمية النسبية للمطلوبات وحقوق الملكية لبنك اليمن (22)شكل 

 (م2014-2005)والكويت للفترة 



 

 

 

 
 

  

األرصدة المستحقة 
 للبنوك 

0.99% 

 ودائع العمالء
86.01% 

األرصدة الدائنة 
 والمطلوبات األخرى

2.84% 

 مخصصات أخرى
0.41% 

 ضريبة الدخل
0.05% 

المخصص لقاء 
مستحقات نهاية الخدمة 

 للموظفين
0.00% 

رأس المال المصدر 
 والمدفوع

7.77% 

 االحتياطي القانوني
 االرباح المرحلة 0.94%

0.54% 

 االرباح المستبقاة
0.33% 



 

 

 

 % لبنا اليمن والكويتالتحليل االفقي للمركز المالي ( 52)جدول 

 البيانات
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

المتوسط 

 السنوي

 الموجودات

          

 

 
نقد وأرصدة لدى البنا المركزي 

 اليمني
100.00 0.08 5.58 -22.38 11.72 25.24 -25.15 4.20 18.18 33.61 15.11 

 االحتياطي
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

 أرصدة لدى البنوك
100.00 47.71 -5.20 -44.22 76.50 -17.55 -9.28 22.80 -5.58 125.80 29.10 

 أذونات خزينة
0.00 0.00 32.65 -20.72 185.22 7.44 -12.20 38.64 29.37 9.52 26.99 

 شهادات إيداع لدى البنا المركزي
100.00 -73.49 57.81 219.80 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.41 

 قروض وسلفيات للعمالء
100.00 5929.60 34.03 -21.16 -1.89 12.59 2.52 -2.61 36.03 17.33 610.64 

 استثمارات متاحة للبيع
100.00 -64.96 3.44 2.61 3.44 202.56 3.78 776.13 -99.84 0.00 92.72 

 استثمارات في شركات تابعة وزميلة
0.00 0.00 -0.50 6.53 1.25 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.72 -9.20 

 أرصدة مدينة وأصول أخرى
100.00 451.22 75.76 24.18 176.13 154.85 -27.31 11.43 -47.97 4.97 92.33 

 ممتلكات ثابتة
100.00 13.46 -0.33 -0.19 -4.08 1.73 77.23 3.47 3.74 24.68 21.97 

 إجمالي الموجودات
100.00 21.19 21.27 1.09 11.23 12.36 -10.62 23.24 16.51 24.81 22.11 

 المطلوبات وحقوق الملكية

           

 المطلوبات

           

 األرصدة المستحقة للبنوك
0.00 0.00 0.00 -78.63 -80.18 721.74 -100.00 0.00 0.00 -38.35 42.46 

 ودائع العمالء
100.00 21.89 10.46 5.92 10.01 6.15 -11.69 26.67 24.04 28.60 22.20 

 األرصدة الدائنة والمطلوبات األخرى
100.00 -26.04 160.81 -29.45 11.12 257.35 -31.70 27.97 -46.46 -8.75 41.49 

 مخصصات أخرى
100.00 -14.62 54.30 -46.08 18.09 -32.52 116.82 134.98 -73.74 24.99 28.22 

 ضريبة الدخل
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 -10.00 

المخصص لقاء مستحقات نهاية 

 الخدمة للموظفين
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.0 0.00 -10.00 

 إجمالي المطلوبات
100.00 20.61 21.03 -1.24 8.71 13.23 -14.01 26.61 19.45 27.64 22.20 

 حقوق الملكية

           

 رأس المال المصدر والمدفوع
100.00 21.42 22.48 40.86 23.99 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 23.62 

 االحتياطي القانوني
100.00 34.63 0.00 59.53 0.00 40.46 29.58 23.01 9.67 6.13 30.30 

 االرباح المرحلة
100.00 95.76 -99.90 100282.02 198.40 -100.00 0.00 0.00 0.00 -31.86 10044.44 

 االرباح المستبقة
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.37 -100.00 0.00 -9.36 

إجمالي حقوق  الملكية العائد 

 لمساهمي البنا
100.00 29.21 3.87 54.94 35.93 5.72 17.07 2.99 -5.12 -1.40 24.32 

 أرباح العام
0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 

 إجمالي حقوق الملكية
100.00 29.21 24.37 29.40 35.93 5.72 17.07 2.99 -5.12 -1.40 23.82 

 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
100.00 21.19 21.27 1.04 11.29 12.36 -10.62 23.24 16.51 24.81 22.11 

 (.06)قم احتسابات الباحث استناداك الى بيانات الجدول ر: المصدر 

  



 

 

 

 :ما يلي( 02) رقم   يالحظ من الجدول

مؤن بؤين %( 600262)نمو قؤدرهتحصل بند القرول والسلفيات على اعلى متوسط 

، ويعؤود سؤبب ارتفؤاع (5002- 5002)بنود اجمالي الموجودات خالل سنوات الدراسؤة 

 عؤؤام ممؤؤا ادى الؤؤى ارتفؤؤاع نسؤؤبة 5006قيمؤؤة المتوسؤؤط الؤؤى ارتفؤؤاع القيمؤؤة المطلقؤؤة لعؤؤام 

 .بالمقارنة مع العام السابق له %(2252260)لتصل الى  5006

، %(25275)وجؤؤا  فؤؤي الترتيؤؤب الرؤؤاني بنؤؤد اسؤؤترمارات متاحؤؤة للبيؤؤع بمتوسؤؤط بلؤؤغ  

خؤؤالل ( 25233)ويليؤؤه فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد االرصؤؤدة المدينؤؤة واصؤؤول اخؤؤرى بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 (.5002- 5002)سنوات الدراسة 

، %(52200)نوك علؤى الترتيؤب الرابؤع بمتوسؤط بلؤغ وتحصل بند االرصدة لدى الب

خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 56222)ويليؤؤه فؤؤي الترتيؤؤب بنؤؤد اذون الخ انؤؤة بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 .العشر

، كمؤا تحصؤل %(50227)وجا ت الممتلكات الرابتة فؤي الترتيؤب السؤاد  بمتوسؤط 

نوات خؤؤالل سؤؤ%( 50220)بنؤؤد شؤؤهادات االيؤؤداع علؤؤى الترتيؤؤب السؤؤابع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

، ويالحؤؤظ ان البنؤؤك تعامؤؤل بشؤؤهادات االيؤؤداع خؤؤالل السؤؤنوات (5002-5002)الدراسؤؤة 

 (.5002-5007-5006-5002) فقط االولى

واحتلت النقديؤة وارصؤدة لؤدى البنؤك المركؤ و الترتيؤب الرؤامن مؤن حيؤث المتوسؤط 

 .من بين بنود اجمالي الموجودات لسنوات الدراسة العشر%( 02200)والذو بلغ 

 

يبين المتوسط السنوو  لمعدل نمو الموجودات في بنك اليمن والكويت  53كل رقم والش

5002-5002للفتره   

  

 

 

 



 

 

 

 المتوسط السنوو لمعدل نمو الموجودات لبنك اليمن والكويت (23)شكل 

 ( %م2014-2005)للفترة 
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 :فيما يخص جانب اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

ة الترتيؤؤؤؤؤب االول مؤؤؤؤؤن حيؤؤؤؤؤث المتوسؤؤؤؤؤط والؤؤؤؤؤذو بلؤؤؤؤؤغ احتلؤؤؤؤؤت االربؤؤؤؤؤاح المرحلؤؤؤؤؤ

-5005-5000-5000)، ولم تكن هناك اربؤاح مرحلؤة خؤالل السؤنوات %(0002222)

 5002، وسبب ارتفاع قيمة المتوسط هو ارتفؤاع القيمؤة المطلقؤة لهؤذا البنؤد لعؤام (5003

 .5007مقارنةك بعام 

 متوسؤط معؤدل نمؤويؤث وجا  بنؤد االرصؤدة المسؤتحقة للبنؤوك الترتيؤب الرؤاني مؤن ح

 .خالل سنوات الدراسة%( 25226)

بلؤغ نموكما احتل بند االرصدة الدائنة والمطلوبات االخرى الترتيب الرالث بمتوسؤط 

 (.5002-5002)خالل سنوات الدراسة %( 20222)

مؤن بؤين %( 30230)وجا  بند االحتياطي القانوني في الترتيب الرابع بمتوسؤط بلؤغ 

 .ات وحقوق الملكيةبنود اجمالي المطلوب

كمؤؤؤا تحصؤؤؤل بنؤؤؤد المخصصؤؤؤات االخؤؤؤرى علؤؤؤى الترتيؤؤؤب الخؤؤؤامس بمتوسؤؤؤط بلؤؤؤغ 

 .خالل سنوات الدراسة العشر%( 52255)

السؤؤاد  مؤؤن حيؤؤث المتوسؤؤط والؤؤذو بلؤؤغ الترتيؤؤب وجؤؤا  بنؤؤد حقؤؤوق الملكيؤؤة فؤؤي 

مؤؤن بؤؤين بنؤؤود اجمؤؤالي المطلوبؤؤات وحقؤؤوق الملكيؤؤة خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة %( 53225)

(5002-5002.) 

حيؤؤث جؤؤا  بنؤؤد را  المؤؤال المصؤؤدر والمؤؤدفوع فؤؤي الترتيؤؤب السؤؤابع بمتوسؤؤط بلؤؤغ 

 .خالل سنوات الدراسة العشر%( 53265)

واحتؤؤل بنؤؤدو ودائؤؤع العمؤؤال  واجمؤؤالي المطلوبؤؤات علؤؤى الترتيؤؤب الرؤؤامن مؤؤن حيؤؤث 

والشؤكل رقؤم (.5002-5002)خؤالل سؤنوات الدراسؤة %( 55250)المتوسط والذو بلؤغ 

 5002-5002توسط السنوو لمعدل نمو الطلوبات وحقوق الملكيهللفتره يبين الم 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

المتوسط السنوو لمعدل نمو اجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لبنك اليمن ( 24)شكل 

 (م2014-2005)والكويت للفترة 
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 المتوسط السنوو للموجودات للبنوك عينة الدراسة ومعدالت نموها( 02)جدول 

 

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البنا البيانات
المتوسط 

 السنوي

القيمة 

مليون )

 (لاير

 108019489 148091437 139371778 127132857 104463388 109442106 105441235 104707552 95102976 81862032 64579530 البنا االهلي

 82188878 127112096 124202318 106284486 79949968 94128639 80046659 73375580 62050161 41331161 33407712 البنا التجاري

 202660368 396978602 347622596 286950020 196337281 187153339 147606287 142616681 125271116 100208039 95859714 بنا اليمن الدولي

 137576866 217096973 210245239 201674587 146901714 133393103 122304707 101141879 96626955 83770109 62613390 البنا اليمني لإلنشاء والتعمير

 239144285 478659012 456450398 308368125 229373837 305503771 223493634 180242655 125866950 55593152 27891312 بنا التسليف التعاوني والزراعي

 57497980 96405978 77241329 66294872 53794832 60185018 53566277 48157410 47637098 39282789 32414197 بنا اليمن والكويت

معدالت 

النمو 

)%( 

 البنا االهلي
 

26.8% 16.2% 10.1% 0.7% 3.8% -4.5% 21.7% 9.6% 6.3% 10.1% 

 ا التجاريالبن
 

23.7% 50.1% 18.3% 9.1% 17.6% -15.1% 32.9% 16.9% 2.3% 17.3% 

 بنا اليمن الدولي
 

4.5% 25.0% 13.8% 3.5% 26.8% 4.9% 46.2% 21.1% 14.2% 17.8% 

 البنا اليمني لالنشاء والتعمير
 

33.8% 15.3% 4.7% 20.9% 9.1% 10.1% 37.3% 4.2% 3.3% 15.4% 

 ني والزراعيبنا التسليف التعاو
 

99.3% 126.4% 43.2% 24.0% 36.7% -24.9% 34.4% 48.0% 4.9% 43.6% 

 بنا اليمن والكويت
 

21.2% 21.3% 1.1% 11.2% 12.4% -10.6% 23.2% 16.5% 24.8% 13.5% 

 (.م5002-5002)التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة لاعوام  -: المصدر                 

 .ن احتسابات الباحث استناداك الى القيم المأخوذة من التقارير السنوية معدالت النمو م -



 

النتؤائج للمتوسؤط  وعند المقارنة بين البنوك الستة عينة الدراسة يمكن مالحظؤة أن

أعلؤى  أظهؤرت تحقؤق( 52)كما يبينه الشؤكل رقؤم ( 5002-5002)للفترة   لهاالسنوو 

بقيؤؤة أقؤؤل بالنسؤؤبة لم ، فؤؤي حؤؤين حققؤؤت نمؤؤواك متوسؤؤطا 5007معؤؤدل نمؤؤو لهؤؤا فؤؤي العؤؤام 

كؤان والتي بينت أن معدل نمؤو الموجؤودات  5000االعوام قيد الدراسة ، باسترنا  عام 

ك   .سالبا

 مقارنة معدل نمو الموجودات للبنوك عينة الدراسة ( 25)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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 بنك اليمن الدولي البنك التجاري البنك االهلي

 بنك اليمن والكويت بنك التسليف التعاوني والزراعي البنك اليمني لالنشاء والتعمير



 

كما بين المتوسط السنوو إلجمالي الموجودات للبنوك عينة الدراسة كما 

قؤد حقؤق أعلؤى  بأن بنك التسليف التعاوني وال راعؤي( 52)يبينه الشكل رقم 

مليؤون لاير ،  53202252226قيمة حيث بلغ المتوسط السنوو للموجودات 

 50566036722فؤؤي حؤؤين احتؤؤل المرتبؤؤة الرانيؤؤة بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي بقيمؤؤة 

 03727626226مليؤؤون لاير ، يليؤؤه البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر بقيمؤؤة 

يؤون لاير ثؤم البنؤك مل 00200222220مليون لاير ، يليه البنك اْلهلي بقيمة 

مليون لاير ، وأخيراك بنك اليمن والكويت بقيمؤة  25022272التجارو بقيمة 

 .مليون لاير 27227220

أما معدالت نمو الموجودات للفترة ذاتها فقد بلغت في المتوسؤط السؤنوو 

في بنك التسليف التعاوني % 2326أعلى نسبة لها ( 56)كما يبينه الشكل رقم

ثؤم البنؤك التجؤارو بنسؤبة %  0722نك اليمن الدولي بنسبة وال راعي، يليه ب

، يليه بنك اليمن % 0222يليه البنك اليمني لإلنشا  والتعمير بنسبة % 0723

 % .0020، وأخيراك البنك اْلهلي بنسبة % 0322والكويت بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دراسة جمالي الموجودات للبنوك عينة الإلالمتوسط السنوو ( 26)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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البنك اليمني  بنك اليمن الدولي البنك التجاري البنك االهلي
 لالنشاء والتعمير

بنك التسليف 
التعاوني 
 والزراعي

 بنك اليمن والكويت

 %المتوسط السنوي لمعل النمو  المتوسط السنوي بماليين الرياالت



 

للبنوك عينة الدراسة ومعدالت نموها للمطلوباتالمتوسط السنوو ( 20)ول جد

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البنا البيانات
المتوسط 

 السنوي

القيمة 

مليون )

 (لاير

 95805973 132805790 123483555 110320155 90236649 95887344 93366352 93508305 85382069 74366070 58703443 البنا االهلي

 74715564 117119569 114274653 97218514 71751117 85466961 72227610 66228555 55488536 36638119 30742010 البنا التجاري

 179338890 364145359 321277700 264347743 180908666 175296970 137022550 134460468 119477038 96452407 0 بنا اليمن الدولي

 122995318 193301214 186754515 180851495 129111743 119093308 110127470 89723864 87130346 76769393 57089834 البنا اليمني لالنشاء والتعمير

 228095788 459075602 439297390 293977938 216972296 294193675 213185341 171111197 119314559 50519584 23310301 بنا التسليف التعاوني والزراعي

 51849674 88996722 69727221 58375008 46105179 53616496 47353280 43559516 44104750 36442566 30216003 بنا اليمن والكويت

معدالت 

النمو 

)%( 

 %9.9 %7.5 %11.9 %22.3 %5.9- %2.7 %0.2- %9.5 %14.8 %26.7   البنا االهلي

 %17.4 %2.5 %17.5 %35.5 %16.0- %18.3 %9.1 %19.4 %51.5 %19.2   البنا التجاري

 %16.7 %13.3 %21.5 %46.1 %3.2 %27.9 %1.9 %12.5 %23.9 %0.0   بنا اليمن الدولي

 %15.2 %3.5 %3.3 %40.1 %8.4 %8.1 %22.7 %3.0 %13.5 %34.5   البنا اليمني لالنشاء والتعمير

 %46.9 %4.5 %49.4 %35.5 %26.2- %38.0 %24.6 %43.4 %136.2 %116.7   اعيبنا التسليف التعاوني والزر

 %13.6 %27.6 %19.4 %26.6 %14.0- %13.2 %8.7 %1.2- %21.0 %20.6   بنا اليمن والكويت

 (.م5002-5002)التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة لاعوام  -: المصدر                 

 .سابات الباحث استناداك الى القيم المأخوذة من التقارير السنوية معدالت النمو من احت -

 



 

وفيما يتعلق بالمطلوبات فقد أظهر التحليل بالمتوسط السؤنوو للبنؤوك عينؤة الدراسؤة 

أعلؤؤؤؤى قيمؤؤؤؤة كانؤؤؤؤت  بؤؤؤؤأن( 57)كمؤؤؤؤا يبينؤؤؤؤه الشؤؤؤؤكل ( م5002-5002)للفتؤؤؤؤرة ذاتهؤؤؤؤا 

مليؤؤون لاير فؤؤي بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي ، يليؤؤه بنؤؤك الؤؤيمن  55202272223

مليؤؤون لاير ، ثؤؤم البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر بقيمؤؤة  07233222020الؤؤدولي بقيمؤؤة 

مليون لاير ، ثؤم  2220227325مليون لاير ، يليه البنك اْلهلي بقيمة  05522230225

، وأخيؤؤراك بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت بقيمؤؤة مليؤؤون لاير  7270226222البنؤؤك التجؤؤارو بقيمؤؤة 

 .مليون لاير  2022267220

أمؤا فيمؤؤا يتعلؤؤق بمعؤؤدالت نمؤؤو المطلوبؤؤات للفتؤرة ذاتهؤؤا فقؤؤد أظهؤؤرت نتؤؤائج المتوسؤؤط 

أعلى نسبة معدل نمو كانت فؤي بنؤك التسؤليف التعؤاوني  (57)السنوو كما يظهره الشكل 

، ثؤؤم بنؤؤك الؤؤيمن % 0722بة ، يليؤؤه البنؤؤك التجؤؤارو بنسؤؤ% 2622وال راعؤؤي حيؤؤث بلغؤؤت 

ثؤؤم بنؤؤك ، % 0225ثؤؤم البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر بنسؤؤبة ، % 0627الؤؤدولي بنسؤؤبة 

 %.222، واخيراك البنك اْلهلي بنسبة % 0326اليمن والكويت بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جمالي المطلوبات للبنوك عينة الدراسة المتوسط السنوو إل( 27)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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البنك اليمني  بنك اليمن الدولي البنك التجاري البنك االهلي
 لالنشاء والتعمير

بنك التسليف 
التعاوني 
 والزراعي

بنك اليمن 
 والكويت

 %المتوسط السنوي لمعدل النمو  المتوسط السنوي بماليين الرياالت



 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البنا البيانات
المتوسط 

 السنوي

القيمة 

مليون )

 (لاير

 8450000 10000000 10000000 10000000 10000000 10000000 9000000 8500000 7500000 5500000 4000000 البنا االهلي

 6056875.7 7900110 7600110 7300110 7100110 6926850 6653890 6137390 5100000 3650187 2200000 البنا التجاري

 8738888.9 15000000 15000000 11000000 10750000 8000000 7000000 5100000 3400000 3400000   بنا اليمن الدولي

 9680000 15000000 15000000 15000000 10000000 10000000 9500000 9000000 6000000 4500000 2800000 عميرالبنا اليمني لالنشاء والت

 9119899 14900000 11900000 11000000 11000000 10000000 9000000 8000000 6000000 4875769 4523221 بنا التسليف التعاوني والزراعي

 4521670.3 6000000 6000000 6000000 6000000 6000000 4708914 3797723 2696052 2201136 1812878 بنا اليمن والكويت

معدالت 

 )%(النمو 

 %11.6 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %11.1 %5.9 %13.3 %36.4 %37.5   البنا االهلي

 %16.9 %3.9 %4.1 %2.8 %2.5 %4.1 %8.4 %20.3 %39.7 %65.9   البنا التجاري

 %19.4 %0.0 %36.4 %2.3 %34.4 %14.3 %37.3 %50.0 %0.0 %0.0   بنا اليمن الدولي

 %22.8 %0.0 %0.0 %50.0 %0.0 %5.3 %5.6 %50.0 %33.3 %60.7   البنا اليمني لالنشاء والتعمير

 %14.6 %25.2 %8.2 %0.0 %10.0 %11.1 %12.5 %33.3 %23.1 %7.8   بنا التسليف التعاوني والزراعي

 %15.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %27.4 %24.0 %40.9 %22.5 %21.4   تبنا اليمن والكوي

 (.م5002-5002)التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة لاعوام  -: المصدر                 

 .معدالت النمو من احتسابات الباحث استناداك الى القيم المأخوذة من التقارير السنوية  -

 

 للبنوك عينة الدراسة ومعدالت نموها لرأ  المال المتوسط السنوو ( 50)ول جد



 

 

وفيما يخؤص قيمؤة رأ  المؤال فقؤد أظهؤرت النتؤائج فؤي المتوسؤط السؤنوو للبنؤوك 

بان أعلى قيمة كانؤت ( 28)كما يبينه الشكل رقم( م5002-5002)عينة الدراسة للفترة 

مليؤؤون لاير ، يليهؤؤا بنؤؤك  2620000ميؤؤر حيؤؤث بلغؤؤت فؤؤي البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتع

مليون لاير ثم بنك الؤيمن الؤدولي بقيمؤة  2002222التسليف التعاوني وال راعي بقيمة 

مليؤؤون لاير ، ثؤؤم  2220000مليؤؤون لاير ، يليؤؤه البنؤؤك اْلهلؤؤي بقيمؤؤة  2732222222

لكويؤؤت بقيمؤؤة مليؤؤون لاير ، وأخيؤؤراك بنؤؤك الؤؤيمن وا 602627227البنؤؤك التجؤؤارو بقيمؤؤة 

 .مليون لاير  225067023

في حين بلغت معؤدالت نمؤو رأ  المؤال فؤي المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة ذاتهؤا أعلؤى 

فؤؤي بنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر ، ثؤؤم بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي بنسؤؤبة % 5522نسؤؤبة لهؤؤا 

% 0220ثؤم بنؤك الؤيمن والكويؤت بنسؤبة % 0622، يليه البنك التجارو بنسبة % 0222

، وأخيؤراك البنؤك اْلهلؤي بنسؤبة % 0226بنك التسليف التعاوني وال راعي بنسؤبة  ، يليه

0026. % 

-2005)المتوسؤؤط السؤؤنوو لؤؤرأ  المؤؤال للبنؤؤوك عينؤؤة الدراسؤؤة للفتؤؤرة ( 28)شؤؤكل 
 (م2014
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البنك اليمني  بنك اليمن الدولي البنك التجاري البنك االهلي
 لالنشاء والتعمير

بنك التسليف 
التعاوني 
 والزراعي

 بنك اليمن والكويت

 %المتوسط السنوي لمعدل النمو  المتوسط السنوي بماليين الرياالت



 

 للبنوك عينة الدراسة ومعدالت نموها إلجمالي حقوق الملكيةالمتوسط السنوو ( 55)ول جد

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البنا البيانات
المتوسط 

 السنوي

القيمة 

مليون )

 (لاير

 12213516 15285647 15888223 16812702 14226739 13554762 12074883 11199247 9720909 7495962 5876087 البنا االهلي

 7476313.6 9992527 9927665 9065972 8198851 8661678 7819049 7177025 6561625 4693042 2665702 البنا التجاري

 13846956 32833243 26344896 22602277 15429115 12970369 10583737 8156213 5794078 3755632 0 بنا اليمن الدولي

 14581547 23795759 23490724 20823092 17789971 14299795 12177237 11418015 9496609 7000716 5523556 والتعمير لإلنشاءالبنا اليمني 

 11038496 19583410 17153008 14390187 12401541 11310096 10308293 9131458 6452391 5073568 4581011 بنا التسليف التعاوني والزراعي

 5645605.9 7409256 7514108 7919864 7689653 6568522 6212997 4570894 3532348 2840223 2198194 بنا اليمن والكويت

الت معد

 )%(النمو 

 %11.8 %4- %5- %18 %5 %12 %8 %15 %30 %28   البنا االهلي

 %17.8 %1 %10 %11 %5- %11 %9 %9 %40 %76   البنا التجاري

 %28.2 %25 %17 %46 %19 %23 %30 %41 %54 %0   بنا اليمن الدولي

 %18.0 %1 %13 %17 %24 %17 %7 %20 %36 %27   والتعمير لإلنشاءالبنا اليمني 

 %17.9 %14 %19 %16 %10 %10 %13 %42 %27 %11   بنا التسليف التعاوني والزراعي

 %15.4 %1- %5- %3 %17 %6 %36 %29 %24 %29   بنا اليمن والكويت

 (.م5002-5002)التقارير السنوية للبنوك عينة الدراسة لاعوام  -: المصدر                 

 .الباحث استناداك الى القيم المأخوذة من التقارير السنوية معدالت النمو من احتسابات  -

 



 

حليؤؤل المتوسؤؤط السؤؤنوو إلجمؤؤالي حقؤؤوق الملكيؤؤة للبنؤؤوك عينؤؤة كمؤؤا أظهؤؤرت نتؤؤائج ت

مليؤون لاير  0222022722بؤأن أعلؤى قيمؤة كانؤت ( 52)الدراسة كما يبينؤه الشؤكل رقؤم 

مليؤون  03226226في البنك اليمنؤي لإلنشؤا  والتعميؤر ، يليؤه بنؤك الؤيمن الؤدولي بقيمؤة 

ثؤؤم بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني ، مليؤؤون لاير 0550320620لاير، ثؤؤم البنؤؤك اْلهلؤؤي بقيمؤؤة 

 727630326، يليؤؤه البنؤؤك التجؤؤارو بقيمؤؤة مليؤؤون لاير 00032226.4ال راعؤؤي بقيمؤؤة 

 مليون لاير 262260222،وأخيراك بنك اليمن والكويت بقيمةمليون لاير

أما معدالت نمو الملكية للفترة ذاتها فقد بلغت في المتوسط السنوو كما يبينؤه الشؤكل 

، يليؤه الؤدوليمؤن نصؤيب بنؤك الؤيمن % 5225نسؤبة متوسؤط كانؤت بأن أعلؤى ( 52)رقم 

ثؤم بنؤك التسؤليف التعؤاوني ال راعؤي والبنؤك % 02البنك اليمني لإلنشا  والتعمير بنسؤبة 

علؤؤى التؤؤوالي ، يليؤؤه بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت بنسؤؤبة % 0722و % 0722التجؤؤارو بنسؤؤبة 

 .%0022وأخيراك البنك اْلهلي بنسبة % 0222

 وسط السنوو لحقوق الملكية للبنوك عينة الدراسة المت( 29)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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 %المتوسط السنوي لمعدل النمو  المتوسط السنوي بماليين الرياالت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 

 

 

 للبنوك عينة الدراسةتحليل النسب المالية 
 

 

  



 

 

، ْلنؤؤؤه يؤؤؤوفر عؤؤؤدداك كبيؤؤؤراك مؤؤؤن  يعتبؤؤؤر هؤؤؤذا التحليؤؤؤل اْلوسؤؤؤع واْلكرؤؤؤر انتشؤؤؤاراك 

الربحيؤة م ادا  البنوك في مجاالت المتشرات المالية التي يمكن االستفادة منها في تقيي

أن هنؤؤاك مؤؤن يتكؤؤد أنؤؤه ال يمكؤؤن  كمؤؤاالمؤؤال ة الماليؤؤة، ، والسؤؤيولة وتوظيؤؤف االمؤؤوال

مؤن دون اسؤتخدام النسؤب الماليؤة، وهؤو  تدوالمنشؤإجرا  أو تحليل لواقؤع المنظمؤات 

 .الباحث استخدامه ْلارال دراسته في هذا المبحثأ رتأاْلسلوب الذو 

 تحليل النسب الماليةعايير اْلدا  المختارة ْلارال عينة البنوك وم

لمعؤايير والمتشؤرات المختؤارة لتقيؤيم اْلدا  فيما يتعلق با لتلبية أارال الدراسة 

الباحث أن تحتوو الدراسة كافؤة المعؤايير التؤي تسؤتخدم  أأرت عينة الدراسةفي البنوك 

ل معيؤار عؤدد متسؤاو مؤن ، وأن يشؤمل كؤ عماللبنؤوكعادة عند تقويم كفا ة اْلدا  فؤي 

ذات االرتباطؤات الوثيقؤة بالمعيؤار ، وبمؤا يضؤمن وجؤؤود ( النسؤب الماليؤة)المتشؤرات 

نسق منطقي للتحليل وفي ذات الوقت تعكس جوهر وطبيعؤة العمؤل المصؤرفي برمتؤه 

ف اإلدارة المصرفية التي تتمرل في تحقيؤق أكبؤر قؤدر ممكؤن مؤن اْلربؤاح مؤع ا، وأهد

باناجؤؤه دمحم، )ئؤؤم مؤؤن السؤؤيولة وضؤؤمان درجؤؤة عاليؤؤة مؤؤن اْلمؤؤاناالحتفؤؤاظ بمسؤؤتوى مال

 (.027، ص5002

وكانت خالصة اختيار المعايير والمتشرات التابعة لكل معيار على النحو المبين 

 :أدناه

A.  متشرات 2معيار الربحية ، ويشمل : 

 . العائد على حقوق الملكية (0

 . العائد على الودائع (5

 . صافي الربح إلى اإليرادات (3

 .امش الربحه (2

B.  متشرات( 2)معيار السيولة ويشمل: 

 . السيولة القانونية ةنسب (0

 . المعدل النقدو (5

 . نسبة النقدية إلى إجمالي الموجودات (3

 .نسبة الودائع الجارية إلى الودائع اآلجلة واإلدخارية (2

C.  متشرات( 2)، ويشمل كفا ة را  المالمعيار: 

 . حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات (0

 . ملكية إلى إجمالي الودائعحقول ال (5

 . حقوق الملكية إلى إجمالي القرول (3

 . حقوق الملكية إلى اْلصول الخطرة (2

D.  متشرات( 2)معيار توظيف اْلموال ويشمل: 



 

 

 . إجمالي القرول إلى إجمالي الودائع (0

 . القرول واْلوراق المالية إلى الودائع (5

 .معدل توظيف الموارد (3

 .معدل توظيف الودائع  (2
 

 : تشرات التابعة لكل معيار على النحو المبين أدناهوتحتسب الم

 معيـــــــــار الربحيـــــــــــة -0

 كيفيـــــة االحتســـــــــاب المــــــؤشـــــــــــرات 

 811×( حقوق الملكية/صافي الربح بعد الضريبة) العائد على حق الملكية-8

إجمؤؤؤؤؤؤؤؤالي /صؤؤؤؤؤؤؤؤافي الؤؤؤؤؤؤؤؤربح بعؤؤؤؤؤؤؤؤد الضؤؤؤؤؤؤؤؤريبة) العائد على الودائع-7

 811×(الودائع

 811×( إجمالي اإليرادات/صافي الربح بعد الضريبة) صافي الربح إلى اإليرادات-4

 811× ( إجمالي الموجودات/هامش الربح) هامش الربح-3
 

 

 معيـــــــــار السيولة -2

 كيفيـــــة االحتســـــــــاب المــــــؤشـــــــــــرات 

 811×(إجمالي الودائع/شبه النقدية+ النقدية ) ةنسبة السيولة القانوني-8

 811×(إجمالي الودائع(/اْلصول السائلة)النقدية) المعدل النقدو-7

 811× (الموجودات(/اْلصول السائلة)النقدية ) نسبة النقدية إلى إجمالي الموجودات-4

نسبة الودائع الجارية إلى الودائع اإلدخارية -3

 واآلجلة

+ الودائؤؤؤؤع اْلجلؤؤؤؤة /الجاريؤؤؤؤةإجمؤؤؤؤالي الودائؤؤؤؤع )

 811× ( الودائع اإلدخارية

 

 كفاءة راس المال معيـــــــــار  -3

 كيفيـــــة االحتســـــــــاب المــــــؤشـــــــــــرات 

 811×(إجمالي الموجودات/حقوق الملكية) نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات-8

 811×(إجمالي الودائع/حقوق الملكية) ودائعنسبة حقوق الملكية إلى إجمالي ال-7

 811×(إجمالي القرول/حقوق الملكية) نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي القرول-4

نقدية  –اجمالي الموجودات /حقوق الملكية) نسبة حقوق الملكية إلى اْلصول الخطرة-3

 811×(وأرصدة لدى البنك المرك و



 

 

 

 معيـــــــــار توظيف األموال -1

 كيفيـــــة االحتســـــــــاب لمــــــؤشـــــــــــرات ا

 811×(إجمالي الموجودات/إجمالي اإليرادات) نسبة اإليرادات إلى الموجودات-8

 811×(إجمالي الودائع/إجمالي القرول) نسبة القرول إلى إجمالي الودائع-7

 811×(الودائع/المالية اْلوراق+ القرول ) اْلوراق المالية إلى الودائع+نسبة القرول-4

نقدية وأرصدة االحتياطيؤات )  –إجمالي الموجودات ) معدل توظيف الودائع -3

ودائؤع (/االرصدة لؤدى البنؤوك + لدى البنك المرك و 

 811×(العمال 

  (050، ص5006الصغير عبده، )



 

 

 (عينة الدراسة)نتائج تقويم متشرات اْلدا  في البنوك 

ك  اإلصؤؤؤالحات االقتصؤؤؤاديةساهمت علؤؤؤى وجؤؤؤه الخصؤؤؤوص إلؤؤؤى  و البنكيؤؤؤةعمومؤؤؤا

بيؤد أن مؤا شؤهدته سؤنوات (. أدائؤه)، وتحسين مخرجات  البنكيتطوير وتنويع النشاط 

من أحداث وأبرزها تداعيات اْلزمة الماليؤة العالميؤة التؤي  البنكيةما بعد اإلصالحات 

اسؤؤية واْلزمؤؤة السي فؤؤي الواليؤؤات  المتحؤؤدة االميريكيؤؤة م 5002بؤؤرزت أواخؤؤر عؤؤام 

م ، واسؤؤتمرت تؤؤداعياتها حتؤؤى بلغؤؤت 5000عؤؤام الؤؤيمن   الداخليؤؤة التؤؤي تفجؤؤرت فؤؤي 

كؤل . 0م ، لتتجلى بنشوب حرب أهلية لؤم تضؤع أوزارهؤا بعؤد5002أشدها في مار  

وقوضؤؤت  البنكؤؤيتلؤؤك التحؤؤديات وايرهؤؤا ، سؤؤاهمت وبقؤؤوة فؤؤي إعاقؤؤة تطؤؤور النشؤؤاط 

، (050المرجؤع السؤابق، ص)كيؤةالبنفرص النجاح التي أتيحت له بفعؤل اإلصؤالحات 

هؤؤذا ماجسؤؤدته قيمؤؤة متشؤؤرات اْلدا  فؤؤي السؤؤنوات قيؤؤد المقارنؤؤة، كمؤؤا هؤؤو مبؤؤين فؤؤي 

الخاصؤة بتقؤويم كفؤا ة ( 52الؤى  53)الذو شمل خالصة الجؤداول ( 52)الجدول رقم 

( م5002-5002)اْلدا  فؤؤي كؤؤل بنؤؤك مؤؤن البنؤؤوك المشؤؤمولة بالدراسؤؤة خؤؤالل سؤؤنوات 

 :صل الباحث إلى النتائج التاليةوالذو عند تحليله تو

 



 

 

 (.م2101-2115)نتائج تحليل  األداء في البنا األهلي اليمني خالل سنوات فترة المقارنة ( 23)جدول رقم 

            

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 14.69 0.19 5.68 15.52 15.49 15.31 11.91 13.66 24.07 22.73 22.28 العائد على حق الملكية

 1.90 0.02 0.75 2.45 2.55 2.26 1.60 1.74 2.89 2.38 2.31 العائد على الودائع

 13.88 0.17 5.13 13.95 13.15 15.81 14.14 14.43 21.66 20.13 20.26 صافي الربح الى االيرادات

 3.89 2.67 3.53 4.22 5.03 3.78 3.67 3.31 4.36 4.24 4.11 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 72.65 44.64 57.82 64.07 70.65 74.15 75.26 91.66 78.40 86.35 83.53 نسبة السيولة القانونية

 12.06 8.80 8.78 8.94 9.05 12.52 12.31 11.30 16.00 14.11 18.80 المعدل النقدي

 10.32 7.71 7.59 7.48 7.48 10.51 10.48 9.49 13.62 12.35 16.51 نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات

 27.18 18.09 20.55 24.30 23.05 31.00 28.58 26.31 34.27 35.26 30.38 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة

 
 

           

كفاءة 

رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 11.16 10.32 11.40 13.22 13.62 12.39 11.45 10.70 10.22 9.16 9.10 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

 12.10 11.78 13.20 15.82 16.49 14.76 13.44 12.75 12.01 10.46 0.33 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودائع

 147.56 127.78 136.74 189.90 227.53 163.82 128.88 133.18 109.05 105.69 152.98 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القروض

 12.42 11.18 12.34 14.29 14.72 13.84 12.79 11.82 11.83 10.45 10.90 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 االموال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 9.11 9.22 9.65 8.33 7.25 9.01 10.43 9.57 11.01 9.90 6.77 اجمالي القروض الى اجمالي الودائع

 73.43 80.35 84.53 80.90 81.64 72.13 69.22 74.25 64.02 63.33 63.95 اجمالي الودائع اجمالي القروض واالوراق المالية الى

 64.86 71.88 74.67 69.85 70.08 62.85 61.02 65.86 57.16 57.33 57.94 اجمالي االستثمارات الى الودائع وحقوق الملكية

 77.13 83.11 87.33 84.41 85.29 76.67 73.04 78.71 68.44 66.61 67.67 معدل توظيف الودائع

 

(م7183-7112)لاعوام  احتسبت المتشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية للبنك اْلهلي اليمني: المصدر



 

 

 (.م2101-2115)اليمني خالل سنوات فترة المقارنة  تجاريئج تحليل  األداء في البنا النتا( 21)جدول رقم 

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 12.35 8.15 12.45 9.56 9.79 12.88 8.21 8.46 18.46 19.87 15.66 العائد على حق الملكية

 1.37 0.75 1.16 0.91 1.16 1.34 0.92 0.94 2.34 2.69 1.44 العائد على الودائع

 10.05 5.21 8.59 6.84 7.11 10.11 8.13 7.88 17.92 18.96 9.77 بح الى االيراداتصافي الر

 1.48 0.82 1.26 1.05 1.24 1.48 1.28 1.23 2.76 2.33 1.37 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 57.33 75.81 53.33 57.12 68.13 61.71 34.64 65.96 59.82 45.82 50.99 قانونيةنسبة السيولة ال

 13.39 10.20 10.11 9.06 12.58 13.23 14.30 12.37 17.89 15.30 18.90 المعدل النقدي

 11.55 8.68 8.66 8.09 10.89 11.72 12.43 10.85 14.92 12.85 16.42 نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات

 60.75 44.23 56.52 65.06 55.06 72.92 84.30 70.06 68.14 49.36 41.82 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة

 
 

           

كفاءة 

رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 9.33 7.86 7.99 8.53 10.25 9.20 9.77 9.78 10.57 11.35 7.98 وداتنسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموج

 10.81 9.23 9.33 9.56 11.85 10.39 11.24 11.16 12.68 13.52 9.18 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودائع

 61.21 64.11 70.40 101.98 76.47 62.17 50.35 50.86 56.54 46.91 32.34 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القروض

 10.57 8.61 8.75 9.28 11.51 10.42 11.16 10.97 12.43 13.03 9.55 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 االموال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 19.31 14.39 13.25 9.37 15.49 16.71 22.31 21.93 22.42 28.82 28.39 اجمالي القروض الى اجمالي الودائع

 72.37 81.80 83.02 69.68 71.51 69.32 67.11 73.24 63.24 73.99 70.82 اجمالي القروض واالوراق المالية الى اجمالي الودائع

 65.35 74.89 75.94 63.60 63.94 62.79 60.33 65.89 56.13 65.18 64.86 اجمالي االستثمارات الى الودائع وحقوق الملكية

 82.63 89.49 90.96 78.47 83.50 79.34 78.83 85.67 78.77 84.92 76.32 معدل توظيف الودائع

 (.م7183-7112)للبنك التجارو اليمني لاعوام احتسبت المتشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية : المصدر



 

 

 (.م2101-2115)خالل سنوات فترة المقارنة  اليمن الدوليئج تحليل األداء في بنا نتا( 25)جدول رقم 

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 31.45 38.04 27.57 40.21 15.94 24.80 25.60 42.15 37.44 31.32   العائد على حق الملكية

 2.30 3.99 2.42 3.60 1.57 1.99 1.87 2.35 1.77 1.16   العائد على الودائع

 15.79 25.64 16.48 22.26 7.26 13.34 14.61 17.63 13.77 11.13   صافي الربح الى االيرادات

 2.72 4.17 3.16 4.80 2.24 2.76 2.70 3.09 2.33 1.96 0.00 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 69.16 103.65 86.54 69.00 84.33 54.21 46.21 62.22 59.04 57.20   نسبة السيولة القانونية

 13.55 11.24 10.60 17.11 11.67 14.88 13.41 12.93 14.12 15.99   المعدل النقدي

 11.97 8.87 9.16 15.04 9.29 12.84 11.79 11.45 12.95 14.63 13.69 قدية الى اجمالي الموجوداتنسبة الن

 78.03 79.31 73.57 77.40 95.00 81.69 81.00 63.86 65.16 85.31   واآلجلةنسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية 

 
 

           

كفاءة 

رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 5.76 8.27 7.58 7.88 7.86 6.93 6.43 4.95 4.35 3.40 0.00 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

 7.50 10.48 8.77 8.96 9.87 8.04 7.31 5.59 4.74 3.72   نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودائع

 28.75       59.43 38.00 40.45 21.97 24.60 16.77 0.00 ية الى اجمالي القروضنسبة حقوق الملك

 7.24 9.08 8.34 9.27 8.66 7.95 7.28 5.59 4.99 3.98   نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 االموال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 13.63 0.00 0.00 0.00 16.61 21.15 18.06 25.44 19.26 22.17   اجمالي القروض الى اجمالي الودائع

 84.15 93.70 96.08 83.96 83.84 78.79 79.93 87.13 78.56 75.37   اجمالي القروض واالوراق المالية الى اجمالي الودائع

 78.24 84.81 88.33 77.06 76.31 72.93 74.49 82.52 75.01 72.67   وحقوق الملكية اجمالي االستثمارات الى الودائع

 86.57 94.83 97.14 85.50 86.40 81.57 82.64 90.46 82.02 78.58   معدل توظيف الودائع

 (.م7183-7112)اليمن الدولي لاعوام لبنك احتسبت المتشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية : المصدر



 

 

 (.م2101-2115)خالل سنوات فترة المقارنة  البنا اليمني لإلنشاء والتعمير ئج تحليل  األداء فينتا( 25)جدول رقم 

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 21.16 7.17 17.32 20.81 20.56 21.84 12.80 22.96 33.65 28.24 26.29 العائد على حق الملكية

 2.56 0.94 2.32 2.56 3.04 2.81 1.51 3.10 4.01 2.68 2.64 العائد على الودائع

 16.76 6.45 14.61 15.47 15.53 15.63 13.67 22.97 23.98 20.49 18.79 صافي الربح الى االيرادات

 3.11 1.16 2.51 2.81 3.26 3.08 2.16 4.03 5.04 3.47 3.57 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 80.59 86.41 91.71 88.21 87.14 76.29 73.86 90.45 86.90 76.28 48.63 نسبة السيولة القانونية

 13.91 12.56 10.39 10.24 13.41 12.11 13.08 13.74 18.47 16.56 18.55 المعدل النقدي

 11.73 10.45 8.65 8.60 10.99 10.07 11.01 11.48 15.24 14.57 16.28 نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات

 58.59 39.63 47.72 59.91 45.44 44.11 60.60 70.19 71.39 84.23 62.69 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة

 
 

           

كفاءة 

رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 10.35 10.96 11.17 10.33 12.11 10.72 9.96 11.29 9.83 8.36 8.82 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

 12.34 13.17 13.42 12.29 14.78 12.89 11.82 13.51 11.91 9.50 10.05 ئعنسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودا

 118.22 115.11 192.46 121.05 129.74 81.28 111.71 139.52 114.57 84.68 92.07 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القروض

 11.71 12.24 12.23 11.30 13.61 11.92 11.19 12.75 11.59 9.78 10.54 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 االموال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 10.86 11.45 6.97 10.16 11.39 15.86 10.58 9.68 10.40 11.22 10.92 اجمالي القروض الى اجمالي الودائع

 70.58 81.30 81.84 68.80 82.79 78.52 78.64 39.54 64.66 60.11 69.61 اق المالية الى اجمالي الودائعاجمالي القروض واالور

 63.54 72.83 73.17 62.20 73.36 70.30 70.85 35.40 58.21 55.32 63.80 اجمالي االستثمارات الى الودائع وحقوق الملكية

 76.83 89.00 89.05 75.94 90.66 85.43 84.87 45.82 71.97 62.75 72.81 معدل توظيف الودائع

 (.م7183-7112)للبنك اليمني لإلنشا  والتعمير لاعوام احتسبت المتشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية : المصدر



 

 

 (.م2101-2115)ل سنوات فترة المقارنة خال بنا التسليف التعاوني الزراعيئج تحليل  األداء في نتا( 21)جدول رقم 

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 10.83 12.41 21.12 13.82 8.80 8.86 11.42 1.96 19.82 10.11 0.00 العائد على حق الملكية

 0.59 0.58 0.88 0.76 0.52 0.35 0.57 0.11 1.09 1.06 0.00 العائد على الودائع

 9.78 10.30 16.61 11.22 8.50 7.13 10.39 2.09 18.75 12.78 0.00 صافي الربح الى االيرادات

 0.65 0.78 1.15 0.83 0.62 0.45 0.57 0.11 1.02 0.94 0.03 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 53.44 53.73 47.25 67.50 50.54 51.45 47.14 52.42 50.17 57.66 56.58 نسبة السيولة القانونية

 12.76 10.28 10.66 12.08 12.22 13.25 12.81 12.79 18.79 16.37 8.37 المعدل النقدي

 11.45 9.05 9.67 10.30 11.12 12.34 11.83 11.92 17.48 14.26 6.54 نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات

 109.32 59.30 54.75 83.23 65.12 83.48 101.68 79.57 108.31 199.30 258.50 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة

 
 

           

كفاءة رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

نويالس  

 6.20 4.09 3.76 4.67 5.41 3.70 4.61 5.07 5.13 9.13 16.42 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

 7.16 4.65 4.14 5.47 5.94 3.98 5.00 5.44 5.51 10.48 21.03 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودائع

 27.18 31.03 44.43 48.01 20.75 14.60 17.11 15.00 14.80 32.95 33.15 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القروض

 6.96 4.50 4.16 5.20 6.08 4.22 5.23 5.75 6.21 10.64 17.57 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 االموال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 28.95 14.98 9.33 11.40 28.64 27.23 29.19 36.27 37.22 31.80 63.43 القروض الى اجمالي الودائع اجمالي

 50.42 14.98 9.33 11.40 28.64 70.91 71.73 78.86 70.91 74.86 72.60 اجمالي القروض واالوراق المالية الى اجمالي الودائع

 74.10 88.05 79.81 83.37 80.65 68.76 69.23 75.84 67.25 67.86 60.20 اجمالي االستثمارات الى الودائع وحقوق الملكية

 84.03 96.53 87.20 92.61 90.15 76.49 78.15 84.07 74.47 80.31 80.30 معدل توظيف الودائع

 ( .م7183-7112)ي ال راعي لاعوام التعاوناحتسبت المتشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية : المصدر



 

 

 (.م2101-2115)خالل سنوات فترة المقارنة  بنا اليمن والكويتئج تحليل  األداء في نتا( 22)جدول رقم 

 الربحية

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 11.13 5.48 7.78 14.27 14.58 0.00 17.57 9.29 16.48 15.32 10.51 العائد على حق الملكية

 1.28 0.47 0.86 2.07 2.60 0.00 2.37 1.01 1.47 1.22 0.79 العائد على الودائع

 11.61 3.84 6.62 33.58 13.76 0.00 18.74 7.84 12.45 11.45 7.82 صافي الربح الى االيرادات

 1.56 0.54 1.02 2.37 2.85 0.20 3.00 1.24 1.83 1.60 0.96 هامش الربح

 
 

           

 السيولة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 58.29 72.43 48.95 54.47 68.74 54.67 54.62 70.74 65.57 57.87 34.86 نسبة السيولة القانونية

 14.23 10.49 10.10 10.60 12.88 15.20 12.88 12.68 17.31 18.11 22.05 المعدل النقدي

 12.27 9.49 8.87 8.74 10.34 12.35 11.08 11.03 14.36 16.50 19.98 نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات

 32.77 36.56 28.95 34.62 23.31 38.94 36.19 29.15 32.56 34.66   نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة

 
 

           

اءة كف

رأس 

 المال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 9.71 7.69 9.73 11.95 14.29 10.91 11.60 9.49 7.42 7.23 6.78 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات

 11.40 8.49 11.07 14.48 17.81 13.43 13.49 10.92 8.94 7.94 7.49 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الودائع

 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.12 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القروض

 11.02 8.49 10.67 13.09 15.94 12.45 13.04 10.67 8.66 8.66 8.47 نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة

 
 

           

توظيف 

 والاالم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
المتوسط 

 السنوي

 24.53 22.97 25.17 22.95 29.86 25.72 24.25 27.19 36.52 30.10 0.61 اجمالي القروض الى اجمالي الودائع

 76.01 75.70 87.12 85.30 84.25 80.35 78.25 86.88 77.37 62.54 42.30 اجمالي القروض واالوراق المالية الى اجمالي الودائع

 68.07 69.77 78.43 74.51 71.51 70.84 68.95 78.33 71.02 57.94 39.35 اجمالي االستثمارات الى الودائع وحقوق الملكية

 84.79 80.54 92.67 96.04 96.68 93.27 84.58 90.59 80.91 65.69 66.92 معدل توظيف الودائع

 (.م7183-7112)لبنك اليمن والكويت لاعوام متشرات من قبل الباحث استناداك إلى القوائم المالية الواردة في التقارير السنوية احتسبت ال: المصدر



 

 

-5002)للفترة قيمةمتشراتكفا ةاالدا فيالبنوكالمسؤؤؤتهدفةالسؤؤؤنوو ل متوسؤؤؤطال( 52)جؤؤؤدول 

 (م5002

 التجاري االهلي البنا المؤشر
اليمن 

 الدولي

االنشاء 

 تعميروال
 التسليف

اليمن 

 والكويت

 الربحية

 11.13 10.83 21.16 31.45 12.35 14.69 العائد على حق الملكية 1

 1.28 0.59 2.56 2.30 1.37 1.90 العائد على الودائع 2

 11.61 9.78 16.76 15.79 10.05 13.88 صافي الربح الى االيرادات 3

 1.56 0.65 3.11 2.72 1.48 3.89 هامش الربح 4

 السيولة

 58.29 53.44 80.59 69.16 57.33 72.65 نسبة السيولة القانونية 1

 14.23 12.76 13.91 13.55 13.39 12.06 المعدل النقدي 2

3 
نسددبة النقديددة الددى اجمددالي 

 الموجودات
10.32 11.55 11.97 11.73 11.45 12.27 

4 
نسبة الودائدع الجاريدة الدى 

 واآلجلةالودائع االدخارية 
27.18 60.75 78.03 58.59 109.32 32.77 

كفاءة راس  

 المال

1 
نسددبة حقددوق الملكيددة الددى 

 اجمالي الموجودات
11.16 9.33 5.76 10.35 6.20 9.71 

2 
نسددبة حقددوق الملكيددة الددى 

 اجمالي الودائع
12.10 10.81 7.50 12.34 7.16 11.40 

3 
نسددبة حقددوق الملكيددة الددى 

 اجمالي القروض
147.56 61.21 28.75 118.22 27.18 0.02 

4 
نسددبة حقددوق الملكيددة الددى 

 اجمالي االصول الخطرة
12.42 10.57 7.24 11.71 6.96 11.02 

توظيف 

 األموال

1 
اجمدددددالي القدددددروض الدددددى 

 اجمالي الودائع
9.11 19.31 13.63 10.86 28.95 24.53 

2 
اجمالي القروض واالوراق 

 المالية الى اجمالي الودائع
73.43 72.37 84.15 70.58 50.42 76.01 

3 
اجمدددالي االسدددتثمارات الدددى 

 الودائع وحقوق الملكية
64.86 65.35 78.24 63.54 74.10 68.07 

 84.79 84.03 76.83 86.57 82.63 77.13 معدل توظيف الودائع 4

 (71)،  (72)،  (71)، ( 72)، ( 73)، ( 74)إعداد الباحث استناداك للمتشرات الواردة في الجداول : المصدر

  



 

 

 :معيار الربحية: أولاً 

 :متشر العائد على حقوق الملكية (0

-5002)بالنظر الى المتوسط السنوو لمتشر العائد على حق الملكية للفترة المدروسة 

يتبؤؤين أن المرتبؤؤة اْلولؤؤى قؤؤد احتلهؤؤا بنؤؤك الؤؤيمن ( 30)وكمؤؤا يظهؤؤره الشؤؤكل رقؤؤم ( م 5002

ك نؤؤيليؤؤه الب% 50206لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر بنسؤؤبة  يليؤؤه البنؤؤك اليمنؤؤي% 30222الؤؤدولي بنسؤؤبة 

، ثؤؤؤم بنؤؤؤك الؤؤؤيمن % 05232، ومؤؤؤن ثؤؤؤم البنؤؤؤك التجؤؤؤارو بنسؤؤؤبة % 02262اْلهلؤؤؤي بنسؤؤؤبة 

 .\00023ك التسليف التعاوني ال راعي بنسبةوأخيراك بن% 00203والكويت بنسبة 

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر العائد على حق الملكية للفترة ( 30)شكل 

 
 :متشر العائد على الودائع  (5

وفيما يتعلق بمتشر العائد علؤى الودائؤع فقؤد أظهؤر المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة المدروسؤة 

أن المرتبة اْلولى قد احتلها البنك اليمنؤي ( 30)وكما يظهره الشكل رقم ( م 5002-5002)

بنؤك اْلهلؤي يليؤه ال% 5230يليه بنؤك الؤيمن الؤدولي بنسؤبة % 5226لالنشا  والتعمير بنسبة 

، ثؤؤم بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت بنسؤؤبة %0237، ومؤؤن ثؤؤم البنؤؤك التجؤؤارو بنسؤؤبة % 0220بنسؤؤبة 

 %.0226وأخيراك بنك التسليف التعاوني ال راعي بنسبة % 0252

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر العائد على الودائع للفترة ( 31)شكل 
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

 
 

 :متشر صافي الربح الى االيرادات  (3

ق بمتشؤر صؤافي الؤربح الؤى االيؤرادات فقؤد أظهؤر المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة وفيما يتعلؤ

أن المرتبؤة اْلولؤى قؤد احتلهؤا ( 35)وكما يظهره الشؤكل رقؤم ( م 5002-5002)المدروسة 

% 02272يليؤؤه بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي بنسؤؤبة % 06276البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر بنسؤؤبة 

، ثؤؤم % 00260ثؤؤم بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت بنسؤؤبة ، ومؤؤن % 03222يليؤؤه البنؤؤك اْلهلؤؤي بنسؤؤبة 

 %.2206وأخيراك بنك التسليف التعاوني ال راعي بنسبة % 00202البنك التجارو بنسبة 

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر صافي الربح الى االيرادات للفترة ( 32)شكل 

 
 :متشر هامش الربح  (2

السؤؤنوو للفتؤؤرة المدروسؤؤة  وفيمؤؤا يتعلؤؤق بمتشؤؤر هؤؤامش الؤؤربح فقؤؤد أظهؤؤر المتوسؤؤط

أن المرتبؤؤة اْلولؤؤى قؤؤد احتلهؤؤا البنؤؤك (  33)وكمؤؤا هؤؤو فؤؤي الشؤؤكل رقؤؤم ( م 5002-5002)

يليؤه بنؤك الؤيمن % 3200يليه البنؤك اليمنؤي لإلنشؤا  والتعميؤر بنسؤبة % 3222اْلهلي بنسبة 
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

 ، ثؤم البنؤك التجؤارو% 0226، ومن ثؤم بنؤك الؤيمن والكويؤت بنسؤبة % 5275الدولي بنسبة 

 %0260يف التعاوني ال راعي بنسبة وأخيراك بنك التسل%0222بنسبة

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر هامش الربح للفترة ( 33)شكل 

 
 

بؤؤؤيَّن المتوسؤؤؤط ( 5002-5002)واجمؤؤؤاالك يمكؤؤؤن القؤؤؤول بأنؤؤؤه خؤؤؤالل الفتؤؤؤرة المدروسؤؤؤة 

االولؤئ يليؤه فؤي المرتبؤة بنك  اليمن الدولي قد احتؤل المرتبؤة السنوو لمتشرات الربحية أن 

 الرا نية بنك االنشا  والتعمير وفي المرتبة الرا لرة البنك االهلي اليمني

لبنؤك التجؤارو فؤي ومؤن ثؤم ان والكويؤت المرتبؤة الرابعؤة في حين كان نصيب بنك الؤيم

، أمؤؤا بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي فقؤؤد كؤؤان ترتيبؤؤه فؤؤي اخؤؤر قائمؤؤة المرتبؤؤة الخامسؤؤة

 .نة الدراسة البنوك عي
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

 :مؤ رات السيولة / ثانيا ً 

 :نسبة السيولة القانونية  (0

للبنؤؤؤوك عينؤؤؤة الدراسؤؤؤة أن نسؤؤؤبة ( م5002 -5002)أظهؤؤؤر المتوسؤؤؤط السؤؤؤنوو للفتؤؤؤرة 

السؤؤيولة القانونيؤؤة بلغؤؤت أعلؤؤى نسؤؤبة لهؤؤا فؤؤي البنؤؤك اليمنؤؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر حيؤؤث بلغؤؤت 

، تؤاله بنؤك الؤيمن % 75262االهلؤي بنسؤبة في حؤين احتؤل المرتبؤة الرانيؤة البنؤك % 20222

و % 22252، ثؤؤم بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت والبنؤؤك التجؤؤارو بنسؤؤبة % 62206الؤؤدولي بنسؤؤبة 

 % .27202على التوالي ، وكان اخيراك بنك التسليف التعاوني ال راعي بنسبة % 27233

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر نسبة السيولة القانونية للفترة ( 34)شكل 

 

 :المعدل النقدو  (5

أظهؤؤؤرت نتؤؤؤائج تحليؤؤؤل النسؤؤؤب الماليؤؤؤة الخاصؤؤؤة بمعيؤؤؤار السؤؤؤيولة أن المتشؤؤؤر اْلعلؤؤؤى 

كؤؤان مؤؤن نصؤؤيب بنؤؤك الؤؤيمن ( م5002-5002)للمتوسؤؤط السؤؤنوو للمعؤؤدل النقؤؤدو للفتؤؤرة 

، فؤي حؤين احتؤل البنؤك % 02253والكويت من بين البنوك عينة الدراسة حيث بلغت نسبته 

، تؤؤؤاله بنؤؤؤك الؤؤؤيمن الؤؤؤدولي % 03220والتعميؤؤؤر المرتبؤؤؤة الرانيؤؤؤة بنسؤؤؤبة اليمنؤؤؤي لإلنشؤؤؤا  

، يليؤؤه بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني ال راعؤؤي % 03232، ثؤؤم البنؤؤك التجؤؤارو بنسؤؤبة % 03222

 % .05206، واخيراك البنك اْلهلي بنسبة % 05276بنسبة 

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر المعدل النقدو للفترة ( 35)شكل 
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

 
 :بة النقدية الى اجمالي الموجودات نس (3

كمؤؤا يظهؤؤره الشؤؤكل رقؤؤم ( م5002-5002)أظهؤؤر المتوسؤؤط السؤؤنوو للفتؤؤرة المدروسؤؤة 

أن متشر نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات قؤد بلؤغ أعلؤى نسؤبة لؤه فؤي بنؤك الؤيمن ( 36)

يؤر والبنؤك ، تاله بنك اليمن الدولي والبنك اليمنؤي لإلنشؤا  والتعم% 05257والكويت بنسبة 

و % 00222و % 00273و % 00227التجؤارو وبنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني ال راعؤؤي بنسؤؤبة 

 % .00235على التوالي ، وأدنى نسبة كانت من نصيب البنك اْلهلي بنسبة % 00222

-2005)المتوسط السنوو لمتشر نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات للفترة ( 36)شكل 

 (م2014

 

 :الى الودائع االدخارية واآلجلة ارية نسبة الودائع الج (2
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

لمتشؤؤؤر نسؤؤؤبة الودائؤؤؤع ( م5002-5002)أظهؤؤؤر المتوسؤؤؤط السؤؤؤنوو للفتؤؤؤرة المدروسؤؤؤة 

أن أعلؤى نسؤبة بلغؤت ( 37)الجارية الؤى الودائؤع االدخاريؤة واآلجلؤة كمؤا يبينؤه الشؤكل رقؤم 

بنسؤؤبة  قؤؤد حققهؤؤا بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي ، يليؤؤه بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي% 002235

، تاله البنك اليمني لإلنشا  والتعمير بنسؤبة % 60272، ثم البنك التجارو بنسبة % 72203

 % .57202وأخيراك البنك اْلهلي بنسبة % 35277، ثم بنك اليمن والكويت % 22222

 المتوسط السنوو لمتشر نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة( 37)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي



 

 

واجمؤؤاالك يمكؤؤن القؤؤول بأنؤؤه بؤؤالرام مؤؤن احؤؤتالل بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني ال راعؤؤي علؤؤى 

النسبة اْلعلى من حيث متشر نسبة الودائع الجارية الؤى الودائؤع االدخاريؤة واآلجلؤة اال أن 

ذلؤؤك ال يعنؤؤي أنهؤؤا االفضؤؤل مؤؤن ناحيؤؤة السؤؤيولة ، حيؤؤث ان معظؤؤم أصؤؤولها قؤؤد تكؤؤون بطيئؤؤة 

يبؤين أن االفضؤلية مؤن ناحيؤة ( 38)لى نقد جاه  ، وبصفه عامؤة فؤان الشؤكل رقؤم التحويل ا

 .السيولة في المرتبة اْلولى قد احتلها البنك اليمني لإلنشا  والتعمير 

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمعيار السيولة للفترة ( 38)شكل 
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 اليمن والكويت التسليف االنشاء والتعمير اليمن الدولي التجاري االهلي

 نسبة الودائع الجارية الى الودائع االدخارية واالجلة نسبة النقدية الى اجمالي الموجودات المعدل النقدي نسبة السيولة القانونية



 

 

 كفاءة راس  المال  معيار/ ثالثا ً 

 :اجمالي الموجودات  نسبة حقوق الملكية الى (0

أظهر متشر نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجؤودات فؤي المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة 

، % 00206أن البنؤؤك اْلهلؤي قؤؤد حقؤق المرتبؤؤة اْلولؤى بنسؤؤبة ( م5002-5002)المدروسؤة 

% 2270، ثم بنك الؤيمن الؤدولي بنسؤبة % 00232يليه البنك اليمني لإلنشا  والتعمير بنسبة 

، يليؤؤؤه بنؤؤؤك التسؤؤؤليف التعؤؤؤاوني ال راعؤؤؤي بنسؤؤؤبة % 2232يؤؤؤه البنؤؤؤك التجؤؤؤارو بنسؤؤؤبة ، ويل

ومع ذلك فان ارتفاع هذا المتشؤر ال يعؤد % 2276وأخيرا بنك اليمن الدولي بنسبة % 6250

الول    قؤد دليال كافيا علئ متانة المرك  المالي للبنك ويعؤود ذلؤك الؤئ سؤببين رئيسؤين همؤا 

منخفضؤؤا   ممؤؤا يترتؤؤب عليؤؤه ارتفؤؤاع نسؤؤبة حقؤؤوق الملكيؤؤة الؤؤئ يكؤؤون اجمؤؤالي الموجؤؤودات 

اجمؤؤالي الموجؤؤودات   وهؤؤذا يعكؤؤس ضؤؤعف ولؤؤيس قؤؤوة  المتشؤؤر  الرؤؤاني قؤؤد تكؤؤون مكونؤؤات 

الموجؤؤودات مشؤؤتمله علؤؤئ اصؤؤول خطؤؤرة بالمقارنؤؤة مؤؤع البنؤؤوك االخؤؤر  وهؤؤو مؤؤا يعؤؤرل 

صول الخطؤرة   لؤذلك فؤان المركو المالي للخطر نتيجة استرمار البنك المعظم اموال  في اال

هذا المتشر علئ الؤرام مؤن صؤحته يتطلؤب اسؤتخدام متشؤرات اخؤر  لتبيؤان قؤوة المتشؤر 

( 39) 0وخاصؤؤة متشؤؤر نسؤؤبة حقؤؤوق الملكلؤؤةالئ االصؤؤول الخطؤؤرة الؤؤذو سؤؤنتاوله الحقؤؤا

 المتوسؤؤؤؤؤؤط السؤؤؤؤؤؤنوو لمتشؤؤؤؤؤؤر نسؤؤؤؤؤؤبة حقؤؤؤؤؤؤوق الملكيؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤى اجمؤؤؤؤؤؤالي الموجؤؤؤؤؤؤودات 

 (م2014-2005)للفترة 

 
 -:وق الملكية الى الودائع نسبة حق (5

أن البنؤك اليمنؤي لإلنشؤا  والتعميؤر قؤد احتؤل النسؤبة الكبؤرى لمتشؤر ( 20)يبين الشؤكل 

( م5002-5002)حقوق الملكية الى الودائع وذلؤك فؤي المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة المدروسؤة 

ة ، ثم بنك الؤيمن والكويؤت بنسؤب% 05200، تاله البنك اْلهلي بنسبة % 05232حيث بلغت 
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، % 7220، ثؤم بنؤك الؤيمن الؤدولي بنسؤبة % 00220، يليه البنك التجارو بنسبة % 00220

 %.7206وأخيراك بنك التسليف التعاوني ال راعي بنسبة 

  



 

 

-2005)المتوسؤؤط السؤؤنوو لمتشؤؤر نسؤؤبة حقؤؤوق الملكيؤؤة الؤؤى الودائؤؤع للفتؤؤرة ( 40)شؤؤكل 

 (م2014

 

 -:نسبة حقوق الملكية الى اجمالي القرول  (3

لمتشؤؤر حقؤؤوق ( م5002-5002)التحليؤؤل المؤؤالي فؤؤي المتوسؤؤط السؤؤنوو للفتؤؤرة  أظهؤؤر

كانت في البنك اْلهلي ، يليه % 027226الملكية الى اجمالي القرول أن أعلى قيمة بلغت 

، % 60250، ثؤم البنؤك التجؤارو بنسؤبة % 002255البنك اليمنؤي لإلنشؤا  والتعميؤر بنسؤبة 

ثؤؤؤم بنؤؤؤك التسؤؤؤليف التعؤؤؤاوني ال راعؤؤؤي بنسؤؤؤبة % 52272يليؤؤؤه بنؤؤؤك الؤؤؤيمن الؤؤؤدولي بنسؤؤؤبة 

، والتي تمرل نسبة منخفضة جؤداك ، % 0205، وأخيراك بنك اليمن والكويت بنسبة % 57202

ذلك أن ارتفاع حقوق الملكية تمرل عنصر أمان في حفظ أموال المودعين التي يوجؤه البنؤك 

 .ج  اك منها لإلقرال
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 حقوق الملكية الى اجمالي القرول المتوسط السنوو لمتشر نسبة ( 41)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 

 
 

 -:نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة  (2

أظهؤؤر المتوسؤؤط السؤؤنوو لمتشؤؤر نسؤؤبة حقؤؤوق الملكيؤؤة الؤؤى اجمؤؤالي االصؤؤول الخطؤؤرة 

بؤان البنؤك االهلؤي قؤد حقؤق أعلؤى نسؤبة لؤه ( 25)كما يبينؤه الشؤكل ( م5002-5002)للفترة 

، فؤي حؤؤين أن البنؤؤك اليمنؤي لإلنشؤؤا  والتعميؤؤر حقؤق المرتبؤؤة الرانيؤؤة % 05225 حيؤث بلغؤؤت

، ثؤؤم البنؤؤك التجؤؤارو بنسؤؤبة % 00205، يليؤؤه بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت بنسؤؤبة % 00270بنسؤؤبة 

، فؤي حؤين كؤان بنؤك التسؤليف التعؤاوني % 7252، يليه بنك اليمن الدولي بنسؤبة % 00227

 % .6226وك عينة الدراسة وبنسبة ال راعي قد حقق أدنى نسبة بين البن
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 المتوسط السنوو لمتشر نسبة حقوق الملكية الى اجمالي االصول الخطرة ( 42)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 

 
 

 :معيار توظيف الاموال / رابعا ً 

 :اجمالي القرول الى اجمالي الودائع  (0

المسؤؤؤؤاهمين ك) تهؤؤؤؤتم االدارة والجهؤؤؤؤات االخؤؤؤؤرى المسؤؤؤؤتفيدة مؤؤؤؤن التحليؤؤؤؤل المؤؤؤؤالي 

بهؤؤذه النسؤؤبة ، ْلنهؤؤا تقؤؤيس مؤؤدى قؤؤدرة االدارة علؤؤى توظيؤؤف أحؤؤد ( الؤؤخ ...والمسؤؤترمرين 

مصادر التمويل المهمة للبنك وهي الودائع بأنواعها المختلفة في مجؤال االسؤتخدام التقليؤدو 

لمؤوارد البنؤك وهؤو االقؤرال ، ومؤن المعؤروف أن االقؤرال يحقؤق للبنؤك االيؤرادات التؤي 

 .اللها أن يغطي نفقاته ويحقق االرباح يمكن من خ

لمتشؤر اجمؤالي القؤرول ( م5002-5002)أظهر المتوسط السنوو للفتؤرة المدروسؤة 

بأن أعلى نسبة كانت في بنؤك التسؤليف التعؤاوني ( 23)الى اجمالي الودائع كما يبينه الشكل 

بنؤؤك فؤؤي بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت ، ثؤؤم ال% 52223، يليهؤؤا % 52222ال راعؤؤي حيؤؤث بلغؤؤت 

، ثؤؤم البنؤؤك اليمنؤؤي % 03263، يليهؤؤا بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي بنسؤؤبة % 02230التجؤؤارو بنسؤؤبة 

 %2200، واخيراك البنك االهلي بنسبة % 00226لإلنشا  والتعمير بنسبة 

 المتوسط السنوو لمتشر اجمالي القرول الى اجمالي الودائع ( 43)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 
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 :لمالية الى اجمالي الودائع اجمالي القرول واالوراق ا (5

أعلى نسبة  في متشر اجمؤالي القؤرول واالوراق %  22202سجل بنك اليمن الدولي 

-5002)المالية الى اجمالي الودائع بين البنوك عينة الدراسة  في المتوسؤط السؤنوو للفتؤرة 

و % 73223فؤؤؤي بنؤؤؤك الؤؤؤيمن والكويؤؤؤت ، وبلغؤؤؤت % 76200، فؤؤؤي حؤؤؤين بلغؤؤؤت ( م5002

في كؤل مؤن البنؤك اْلهلؤي والبنؤك التجؤارو والبنؤك اليمنؤي لإلنشؤا  % 70222 و% 75237

 .في بنك التسليف التعاوني ال راعي % 20225والتعمير على التوالي ، في حين بلغت 
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المتوسط السنوو لمتشر اجمالي القرول واالوراق المالية الى اجمالي ( 44)شكل 

 الودائع  

 (م2014-2005)للفترة 

 
 -:االسترمارات الى الودائع وحقوق الملكية اجمالي  (3

لمتشؤؤر اجمؤؤالي االسؤؤترمارات ( م5002-5002)بلغؤؤت نسؤؤبة المتوسؤؤط السؤؤنوو للفتؤؤرة 

فؤي بنؤك % 72200، و % 72252الى الودائع وحقوق الملكية فؤي بنؤك الؤيمن الؤدولي نسؤبة 

، % 62226، % 62232، % 62207التسؤؤؤؤليف التعؤؤؤؤاوني ال راعؤؤؤؤي ، فؤؤؤؤي حؤؤؤؤين بلغؤؤؤؤت 

فؤؤي كؤؤل مؤؤن بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت والبنؤؤك التجؤؤاريو البنؤؤك اْلهلؤؤي والبنؤؤك اليمنؤؤي % 63.22

 .لإلنشا  والتعمير  على التوالي 

 المتوسط السنوو لمتشر اجمالي االسترمارات الى الودائع وحقوق الملكية ( 45)شكل 

 (م2014-2005)للفترة 

 

 :معدل توظيف الودائع  (2
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ك ( م5002-5002)السؤنوو للفتؤرة المدروسؤة  حقق بنك اليمن الدولي في المتوسؤط وفقؤا

أعلؤى نسؤبة بؤين اجمؤالي البنؤوك عينؤة ( 46)لمتشر معدل توظيف الودائع كما يبينه الشؤكل 

، % 22272، فؤؤي حؤؤين وصؤؤلت فؤؤي بنؤؤك الؤؤيمن والكويؤؤت % 26227الدراسؤؤة حيؤؤث بلغؤؤت 

البنؤؤك ، فؤؤي حؤؤين وصؤؤلت فؤؤي % 22203يليهؤؤا بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي بنسؤؤبة 

االنشؤا  في بنؤك % 76223في البنك اْلهلي ، و% 77203، كما بلغت % 25263التجارو 

 .والتعمير

 (م2014-2005)المتوسط السنوو لمتشر معدل توظيف الودائع للفترة ( 46)شكل 
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 تقييم وتحسين أداء البنوك التجارية 

 

  نقاط القوة في نشاط البنوك التجارية 

  الضعف في نشاط البنوك التجارية نقاط 

  أساليب تحسين أداء البنوك التجارية 

  



 

 

 تقييم وتحسين أداء البنوك التجارية 
 

 : نقاط القوة في نشاط البنوك التجارية (0
يعتبر التطور التكنولوجي أحؤد التحؤديات التؤي يجؤب أن تتعامؤل معهؤا البنؤوك التجاريؤة 

مركؤ  تنافسؤي ولقؤد ظهؤر باآلونؤة اْلخيؤرة  وتحويل ذلك التحدو إلؤى فؤرص للنمؤو وتحقيؤق

الكرير من اْلنشؤطة والخؤدمات التؤي لؤم تكؤن موجؤودة خؤالل السؤنوات القليلؤة الماضؤية مرؤل 

الصؤؤيرفة عؤؤن بعؤؤد، ويقصؤؤد بهؤؤا تقؤؤديم الخؤؤدمات البنكيؤؤة مؤؤن أمؤؤاكن بعيؤؤدة مؤؤن خؤؤالل شؤؤبكة 

 (. 33جع سابق، صالعلي، مر. )المعلومات العالمية وكذلك التحويل اإللكتروني لاموال

ويعد العمل على بنؤا  نظؤام بنكؤي قؤوو وسؤليم أمؤر ضؤرورو وأساسؤي لسؤالمة النظؤام 

االقتصادو، تتوافر فيه بنية تحتية متطورة ونظام رقابي صؤارم وفاعؤل ورأ  مؤال بشؤرو 

كفو  ونشط ومناخ اقتصادو حر يسهل فيه عملية انتقؤال رؤو  اْلمؤوال ويشؤجع العؤاملين 

جديؤدة تسؤاهم بشؤكل أو بؤدخر فؤي زيؤادة اإليؤرادات وتحقيؤق االسؤتمرارية  على توليؤد أفكؤار

وتقديم أفضل الخدمات البنكية وتحديد مدى سؤالمة مركؤ  هؤا المؤالي ومعرفؤة مؤدى قؤدرتها 

علؤؤى سؤؤداد االلت امؤؤات التؤؤي عليهؤؤا ، والعمؤؤل علؤؤى رفؤؤع مسؤؤتوى اْلدا  ومعرفؤؤة المعوقؤؤات 

ع الحلؤؤول الكفيلؤؤة بعالجهؤؤا، فؤؤالبنوك التؤؤي ال واالنحرافؤؤات ومظؤؤاهر الخلؤؤل وأسؤؤبابها ووضؤؤ

تمتلك رؤية استراتيجية واضحة المعالم مع صغر حجم رأ  مال بنوكهؤا تواجؤه صؤعوبات 

 . كبيرة لتحقيق أهدافها

ويتأثر اْلدا  المؤالي للبنؤوك التجاريؤة بالعديؤد مؤن العوامؤل ويمكؤن تقسؤيم هؤذه العوامؤل 

ل العوامل الداخلية بمؤدى قؤدرة البنؤك علؤى إدارة إلى عوامل خارجية وعوامل داخلية وتتمر

موجوداتؤؤه ومطلوباتؤؤه بكفؤؤا ة عاليؤؤة والتنسؤؤيق بينهمؤؤا بطريقؤؤة تؤؤتدو إلؤؤى تعظؤؤيم العوائؤؤد 

وتخفيض المخاطر بينما العوامل الخارجية تعتبؤر خارجؤة عؤن نطؤاق سؤيطرتها ويتؤأثر بهؤا 

ة ممرلؤة بالسياسؤؤة النقديؤؤة البنؤك كبؤؤاقي البنؤوك اْلخؤؤرى مرؤل اْلنظمؤؤة والتشؤريعات الحكوميؤؤ

 . والسياسة المالية

ففي ظل عالم متغير يمكن القول بؤأن الوظؤائف اْلساسؤية للبنؤوك تتمحؤور فؤي الوظيفؤة 

التنمويؤؤة والوظيفؤؤة التمويليؤؤة والوظيفيؤؤة الرقابيؤؤة وتؤؤرتبط كؤؤل وظيفؤؤة منهؤؤا بعمليؤؤة التنميؤؤة 

 (.52، ص5000الشيخ انجي، . )االقتصادية

تي تقوم بها البنوك التجارية باستقطاب مؤدخرات المجتمؤع وتوظيفهؤا فعملية الوساطة ال

مهمة ليسؤت بالسؤهلة وتفؤرل علؤى البنؤوك التجاريؤة إثبؤات وجودهؤا والعمؤل علؤى تحسؤين 

أدائها والتعامل مع متطلبات العولمة التي فرضؤت علؤى القطؤاعين المؤالي والبنكؤي وجعلؤت 

تعيؤؤد النظؤؤر بأنظمتهؤؤا الداخليؤؤة بمؤؤا يتهلهؤؤا  جميؤؤع اْلنظمؤؤة البنكيؤؤة فؤؤي مختلؤؤف أنحؤؤا  العؤؤالم

لمواجهة تلك المخاطر ولؤذلك تجؤد البنؤوك التجاريؤة اليمنيؤة نفسؤها أمؤام تحؤد كبيؤر ومنافسؤة 

قوية على الصعيد المحلي وعلى مستوى بنوك المنطقؤة المجؤاورة لهؤا والتؤي تمتلؤك قؤدرات 

رؤيؤؤة اسؤؤتراتيجية واضؤؤحة وإمكانيؤؤات ماليؤؤة وتكنولوجيؤؤة ضؤؤخمة، فؤؤالبنوك التؤؤي ال تمتلؤؤك 

لجذب الودائع وتُرتهن لظروف إصدار أذونات الخ انة والسندات الحكومية مؤن قبؤل البنؤك 

المركؤؤؤ و أو االتجؤؤؤار بالعملؤؤؤة اْلجنبيؤؤؤة التعمؤؤؤل علؤؤؤى إيجؤؤؤاد خؤؤؤدمات مصؤؤؤرفية حقيقيؤؤؤة، 

 . والتستطيع تحقيق أهدافها في الربحية والمنافسة في السوق 



 

 

 : وة في البنوك اليمنية في مدينة عدن         باآلتيويمكن تلخيص أهم نقاط الق

تتمي  معظم البنوك التجارية باحتفاضها لسيولة عالية تمكنهؤا مؤن القيؤام بؤدور كبيؤر فؤي  (0

عمليؤؤة االئتمؤؤان ولكؤؤن نسؤؤبة توظيفهؤؤا فؤؤي مجؤؤال اإلقؤؤرال ضؤؤعيفة إذ أنهؤؤا تعتمؤؤد علؤؤى  

ممؤا سؤاهم فؤي تخفؤيض  اذونات  الخ انة دون اعتمادهؤا علؤى القؤرول كنشؤاط رئيسؤي

نسبة الديون المتعررة لديها، نتيجة اتباعها لسياسة حذرة ومتشددة مما سؤاهم فؤي ارتفؤاع 

وبحسؤب نسبة السؤيولة وجعلهؤا قؤادرة علؤى مواجهؤة أو سؤحوبات مؤن قبؤل المؤودعين ، 

بينمؤا % 52تعليمات البنك المرك و فان نسبة السيولة إلى الودائع يجب أن ال تقؤل عؤن 
. علؤئ% 60سبة في جميع البنوك تتجاوز هذا الحد اْلدنى بكرير حيث تصل إلى هذه الن

ف يادة السيولة في البنؤك تخفؤض .الرام  من العالقة السلبية بين زيادة السيولة والربحية

 من نسبة  االرباح
ارتفؤؤاع حجؤؤم رأ   مؤؤال  البنؤؤوك التجاريؤؤة وذلؤؤك تماشؤؤيا مؤؤع تعليمؤؤات البنؤؤك المركؤؤ و  (5

ك  ، %2لمقؤؤررات لجنؤؤة بؤؤازل حيؤؤث تجؤؤاوزت كؤؤل البنؤؤوك اليمنيؤؤة نسؤؤبة  اليمنؤؤي وتطبيقؤؤا
لكفاية رأ  المال ، وهو الحد اْلدنى بحسب مقررات بازل ، كمؤا مرلؤت حقؤوق الملكيؤة 

أحؤؤد نقؤؤاط القؤؤوة فؤؤي نشؤؤاط البنؤؤوك التجاريؤؤة ، حيؤؤث تصؤؤاعدت وتيؤؤرة نموهؤؤا مؤؤا بؤؤين 

فؤؤؤاع يعؤؤؤ ز مؤؤؤن ثقؤؤؤة فؤؤؤي المتوسؤؤؤط لفتؤؤؤرة الدراسؤؤؤة ، وهؤؤؤذا االرت% 0022و % 5225

 . المودعين ، ويمكن البنوك من تطوير أدائها استناداك إلى قاعدة مالية متينة
تحقيؤؤق البنؤؤوك التجاريؤؤة لربحيؤؤة جيؤؤده خؤؤالل سؤؤنوات الدراسؤؤة ، فلقؤؤد مرؤؤل العائؤؤد علؤؤى  (3

، بالمتوسؤؤط فؤؤي بنؤؤك الؤؤيمن الؤؤدولي كؤؤأعلى نسؤؤبة %30222حقؤؤوق الملكيؤؤة مؤؤا معدلؤؤه 

 . التسليف التعاوني وال راعيفي بنك % 00223وأدناها 
يمرل هامش اْلمان فؤي البنؤوك التجاريؤة اليمنيؤة مركؤ  قؤوة فؤي نشؤاطها حيؤث ان نسؤبة  (2

بالمتوسؤط فؤي البنؤك اْلهلؤي اليمنؤي  027202حقوق الملكية إلى إجمالي القرول تمرل 

وهؤي تمرؤل أعلؤؤى نسؤبة علؤؤى مسؤتوى البنؤؤوك عينؤة الدراسؤة، أمؤؤا أدنؤى نسؤؤبها فهؤي مؤؤن 

وهذا اْلمؤر يعؤود إلؤى سياسؤة اإلقؤرال % 0205نك اليمن والكويت حيث تبلغ نصيب ب

المتبعة في البنوك حيث يمكننا القول أن البنك اْلهلي اليمني يتبؤع سياسؤة متحفظؤة تجؤاه 

منح القرول، بينما يمرل بنك اليمن والكويت إلى اتباع سياسة مغامرة فؤي هؤذا الجانؤب 

مرؤل حالؤة اسؤترنائية فؤي هؤذا الجانؤب حيؤث أن بقيؤة ومع ذلك فؤان بنؤك الؤيمن والكويؤت ي

كمتوسط لفترة الدراسة مؤا % 57202و % \0202055البنوك تراوحت النسبة فيها بين 

 .يدفعنا إلى القول أن كفا ة رأ  المال في البنوك التجارية اليمنية تمرل عنصر قوة 

 : نقاط الضعف في نشاط البنوك التجارية (5
فؤي نشؤاط البنؤوك التجاريؤة فؤي مدينؤة عؤدن والتؤي هؤدفت إلؤى  هناك الكرير مؤن الم ايؤا

المالية لتقييم اْلدا  المؤالي لهؤذه البنؤوك ( المتشرات)إبرازها هذه الدراسة باستخدام النسب 

وإبراز دورها كأدوات رئيسية للتحليل المؤالي واسؤتنطاقها ْلرقؤام القؤوائم الماليؤة المنشؤورة 

الؤؤرام مؤؤن وجؤؤود بعؤؤض القصؤؤور فؤؤي بياناتهؤؤا وذلؤؤك مؤؤن أجؤؤل فهمهؤؤا بشؤؤكل أدق علؤؤى 

ومعلوماتهؤا لكونهؤا ايؤؤر دقيقؤة أو اخفا هؤا بؤؤدواعي السؤرية أو عؤدم وجؤؤود معؤايير قطاعيؤؤة 

يمكؤؤن االعتمؤؤاد عليهؤؤا أثنؤؤا  عمليؤؤة المقارنؤؤة ، وبعؤؤد توقؤؤف عمليؤؤة اإلصؤؤالح االقتصؤؤادو 

وعؤؤدم وجؤؤود  والمؤؤالي، وفؤؤي ظؤؤل ايؤؤاب هيبؤؤة سؤؤلطة القؤؤانون وحالؤؤة االضؤؤطرابات اْلمنيؤؤة



 

 

سوق مالي كبقية دول المنطقة يتم فيه تداول بيع وشرا  اْلوراق الماليؤة لعؤدم تؤوفر معؤايير 

الشفافية واإلفصاح المالي ، وسيطرة الجمؤود علؤى النظؤام المصؤرفي فيمؤا يتعلؤق باسؤتخدام 

، 0تكنولوجيا المعلومات وعدم اْلخذ بالمعايير الدوليؤة فؤي المحاسؤبة ومقؤررات لجنؤة بؤازل
، والتي من أبرزها مخؤاطر االئتمؤان ومخؤاطر السؤوق ومخؤاطر التشؤغيل ومؤع بؤروز 3، 5

الكرير من المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية في السنوات اْلخيؤرة ، فلقؤد انعكسؤت هؤذه 

 : الظروف االقتصادية الصعبة على الحياة البنكية في مدينة عدن وأدت إلى 

 . الخارجيةانخفال كبير في حجم الصادرات  (0
 . تدني في مستوى دخل الفرد إلى الحدود الدنيا (5
انخفال في المساعدات الخارجية والتي تلعب دوراك مهم في تحريؤك عجلؤة التنميؤة  (3

 . االقتصادية وتساهم في تغذية البنك المرك و باالحتياطي من العملة اْلجنبية 
عجؤ  )مؤة السياسة التقشفية للدولة واالختالل على صؤعيد الماليؤة العا (2

ولجؤؤو  ( ميؤؤ ان المؤؤدفوعات) وعلؤؤى صؤؤعيد القطؤؤاع التجؤؤارو ( الموازنؤؤة العامؤؤة

البنؤوك التجاريؤة لالسؤؤترمار فؤي أصؤؤول شؤبه سؤؤائلة وخاليؤة مؤؤن المخؤاطر كأذونؤؤات 

الخ انة والسندات الحكوميؤة إلؤى جانؤب المتؤاجرة بالعمليؤة اْلجنبيؤة ومؤا تمرلؤه مؤن 

ع فؤؤي نسؤؤبة التضؤؤخم كؤؤل ذلؤؤك سؤؤاهم فؤؤي مخؤؤاطر علؤؤى قيمؤؤة العملؤؤة المحليؤؤة وارتفؤؤا

ضعف نشاط البنوك التجارية في مدينة عدن وانخفال كبيؤر فؤي مسؤتوى االئتمؤان 

ك مؤؤن مخؤؤاطر عؤؤدم اسؤؤترداد القؤؤرول وتعررهؤا ممؤؤا خلؤؤق ارتفؤؤاع فؤؤي مسؤؤتوى  خوفؤا

السؤؤيولة ونقؤؤص فؤؤي أدوات االسؤؤترمار ممؤؤا أثؤؤر علؤؤى عائؤؤد حقؤؤوق الملكيؤؤة وتؤؤدني 

بذلك على محدودية نسب توزيع اْلربؤاح علؤى المؤودعين مستوى الربحية وانعكس 

والمساهمين ، وعلى الرام مؤن أن البنؤوك التجاريؤة تمتلؤك حجؤم كبيؤر مؤن الودائؤع  

البنكيؤؤة ولكؤؤن نسؤؤبة توظيفهؤؤا فؤؤي مجؤؤال اإلقؤؤرال بقيؤؤت متدنيؤؤة وذلؤؤك لعؤؤدم اعتمؤؤاد 

مؤؤا البنؤؤك علؤؤى اإلقؤؤرال كنشؤؤاط رئيسؤؤي لؤؤه وإنمؤؤا اعتمؤؤاده علؤؤى مجؤؤاالت أخؤؤرى ك

ك ومؤؤع بؤؤروز ظؤؤاهرة التوظيؤؤف علؤؤى حسؤؤاب المحسؤؤوبية والشؤؤللية دون  ذكرنؤؤا سؤؤابقا

تؤؤؤوفر الشؤؤؤروط الضؤؤؤرورية للعؤؤؤاملين فؤؤؤي القطؤؤؤاع المؤؤؤالي وضؤؤؤعف مخصصؤؤؤات 

التدريب وعدم االهتمؤام   بهؤا فؤي بعؤض البنؤوك ولؤو  بالحؤدود الؤدنيا  والتؤي تصؤل 

اعدعلئ تؤدني مسؤتوى من مي انية البنوك التجارية العالميؤة كؤل ذلؤك سؤ%  03إلى 

وعؤؤؤدم المجتمعؤؤؤي    انخفؤؤؤال  الوعيؤؤؤالبنكيمؤؤؤع  اْلدا  المؤؤؤالي للبنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة و

كؤل  ذلؤك سؤا هؤم امتالك البنوك التجارية لرؤية استراتيجية واضحة لجذب الودائؤع 

 .حجم النقد المتداول  وانخفال في نسبة حجم الودائع لدى البنوك التجاريةفي تد نئ

نالحؤظ ان بنؤك التسؤليف التعؤاوني ال راعؤي  قؤد حؤاز  52قؤم ومن خالل الجؤدول ر

على ادنى  النسبفي متشرات الربحية والسيولة  وكفا ة را  المالوانكؤان قؤد احتؤل  

المرتبه  االولى في متشر  توظيف االموال فذلك يعود لسياسؤة التوسؤع و االنتشؤار  

سؤيولة   وكفؤا ة را  التي اتبعها والتي انعكسؤت سؤلبا  فؤي  متشؤرات الربحيؤة  وال

 0المال والذو يعبر عن ضعف االدا  المالي
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تسؤؤؤتهدف هؤؤؤذه الدراسؤؤؤة للتوصؤؤؤل إلؤؤؤى معرفؤؤؤة اْلسؤؤؤاليب والوسؤؤؤائل التؤؤؤي تسؤؤؤاعد فؤؤؤي 

الوصول إلى تحسين االدا  ومعرفؤة نقؤاط القؤوة ونقؤاط الضؤعف فؤي البنؤوك التجاريؤة وهؤو 

إليه من معرفة في الجانب التطبيقؤي ، بعؤد أن تؤم التطؤرق فؤي الفصؤول  يمرل ما تم التوصل

السابقة إلى الخلفية النظرية لهذه الدراسة حيث أنها هدفت إلى القيام باجرا  دراسة تطبيقيؤة 

على القوائم المالية لعينة من البنوك التجارية في مدينؤة عؤدن والتؤي تمرؤل مجتمؤع الدراسؤة، 

قوائم المالية وتحليلها وتفسيرها يساهم بشكل كبير في إعطؤا  إدارة وعليه فان دراسة هذه ال

البنك صورة عن أدائها المالي، مما يساعدها في عمليؤة اتخؤاذ القؤرارات وتقؤديم التوصؤيات 

 . والمقترحات والتي بدورها تساهم في رفع الكفا ة وتحسين أدا  البنوك التجارية

ك ويعتبر تقييم اْلدا  المالي للجهاز الب نكي في مدينؤة عؤدن خصوصؤا وفؤي الؤيمن عمومؤا

من الضمانات اْلساسية والالزمة لنمو  واستقرار الجهاز البنكي، حيث وأن القطاع البنكؤي 

يعد من أهم القطاعات االقتصادية واكررها تأثراك واستجابة للتطورات االقتصؤادية اإلقليميؤة 

جهاز البنكي هو الركيؤ ة اْلساسؤية ْلو والدولية والتي أفرزتها ظاهرة العولمة ، وبما إن ال

تطور اقتصادو واجتماعي في البلد فان التحدو الرئيسي الذو تواجؤه البنؤوك التجاريؤة هؤو 

مؤؤدى قؤؤدرتها علؤؤى تؤؤوفير المتطلبؤؤات التنظيميؤؤة والبشؤؤرية والفنيؤؤة وال سؤؤيما تلؤؤك المتطلبؤؤات 

ا ، وكمؤؤا هؤؤو معلؤؤوم الالزمؤؤة لقيؤؤا  واحتسؤؤاب تقيؤؤيم السؤؤيولة والربحيؤؤة والمخؤؤاطر وايرهؤؤ

للعاملين في الجهاز البنكي أن البنوك التجاريؤة تسؤتخدم نمؤاذج متعؤددة لتقيؤيم اْلدا  وتتبؤاين 

نتؤائج التقيؤؤيم فؤي الؤؤدول   حسؤؤب خصوصؤية النشؤؤاط االقتصؤؤادو ونوعيتؤه، وأن كؤؤان هؤؤدف 

 تحقيق اْلربؤاح وتعظيمهؤا يعؤد أهؤم اْلهؤداف إن لؤم يكؤن الهؤدف اْلساسؤي الؤذو تسؤعى إليؤه

البنوك التجارية لتعظيم ثروة حملؤة اْلسؤهم والمؤودعين وكمؤا هؤو معلؤوم فؤان لكؤل اسؤترمار 

وجهين ، وجه يمرل العوائد التي تتحقق من االسترمار ، والوجه اآلخر يتمرل  فؤي المخؤاطر 

التؤؤي سؤؤيتحملها المسؤؤترمر عنؤؤدما يؤؤربط اموالؤؤه فؤؤي هؤؤذا االسؤؤترمار، لهؤؤذا يتحؤؤتم علؤؤى البنؤؤك 

يؤؤل المؤؤالي الؤؤذو مؤؤن شؤؤأنه أن يؤؤتدو إلؤؤى رفؤؤع كفؤؤا ة اْلدا  وإدارة االصؤؤول  اسؤؤتخدام التحل

بالشكل اْلمرؤل  وحيؤث ان السؤوق البنكؤي يتسؤم بدرجؤة عاليؤة مؤن المنافسؤة فؤان المسؤتولية 

الكبيرة التي تقؤع علؤى عؤاتق البنؤك فؤي تعبئؤة المؤدخرات وتوظيفهؤا فؤي أوجؤه االسؤترمارات 

ثؤؤة والتطؤؤور والمنافسؤؤة، إال أن مواكبؤؤة هؤؤذه التطؤؤورات المختلفؤؤة يحؤؤتم عليؤؤه مواكبؤؤة الحدا

التكنولوجية وتوظيفها بشكل ناجح يعتبر مؤن التحؤديات التؤي يجؤب أن تتعامؤل معهؤا البنؤوك 

، مؤن أجؤل المحافظؤة علؤى اْلدا  (32المرجؤع السؤابق، ص. )التجارية بشؤكل فاعؤل وكفؤو 

 والمالية في المستقبل ،  المالي الجيد ، بها يضمن سالمة تنفيذ السياسات النقدية

وعلى ضو  الحديث عن جذب االسترمارات المحليؤة واْلجنبيؤة فؤان التجؤارب المريؤرة 

التؤؤي شؤؤهدها االقتصؤؤاد اليمنؤؤي يحؤؤتم الوقؤؤوف كريؤؤرا لمؤؤدى الؤؤدور الهؤؤام والحاسؤؤم للجهؤؤاز 

ك علؤى البنؤوك التجاريؤة فؤ ي البنكيوقدرته على استيعاب التدفقات النقدية ، حيث أصؤبح ل امؤا

مدينة عدن القيام بتقييم أدائها بصفة مستمرة وتوفير معلومات وافية وكافية عؤن نقؤاط القؤوة 

ونقاط الضعف ، خالل الفترات ال منية المحددة لما يوفره من معرفؤة الزمؤة لترشؤيد اْلدا  

وتقويمه ، وأن كانت هذه المهمة في ااية الدقة والصعوبة نتيجة عوامل عديدة منهؤا تؤداخل 

صاصات للجهات المشرفة كالبنك المركؤ و ووزارة الماليؤة وهيئؤة االسؤترمار ، ومؤع االخت

ذلك فان تقييم اْلدا  للبنوك التجارية أهميؤة حاسؤمة ال يمكؤن تجاوزهؤا أو القفؤ  عليهؤا حتؤى 



 

 

يؤؤتم الحصؤؤول علؤؤى الضؤؤمانات الجاذبؤؤة لالسؤؤترمار وسؤؤوا  كانؤؤت المعؤؤايير المسؤؤتخدمة فؤؤي 

مخططؤؤة ، فؤؤان الشؤؤي  المهؤؤم هؤؤو أنهؤؤا تكؤؤون واقعيؤؤة وتمتؤؤاز   عمليؤؤة التقيؤؤيم تاريخيؤؤة أو

بالبسؤؤاطة والوضؤؤوح وسؤؤهولة التركيؤؤب وتتعامؤؤل مؤؤع الوسؤؤائل الحديرؤؤة فؤؤي تقؤؤديم الخؤؤدمات 

البنكيه لكي تتمكن البنوك التجارية في مدينة عدن من االستفادة منها والعمؤل بهؤا لالنطؤالق 

قؤؤادرة علؤؤى ربؤؤط البنؤؤوك التجاريؤؤة مؤؤع نحؤؤو خلؤؤق متسسؤؤات ماليؤؤة مقتؤؤدرة ذات أدا  جيؤؤد و

الؤؤداخل والخؤؤارج بشؤؤبكة حديرؤؤة لالتصؤؤاالت وأن تقؤؤوم بحمؤؤالت إعالنيؤؤة لجؤؤذب المؤؤودعين 

الجؤدد والحفؤاظ علؤى المؤؤودعين السؤابقين بالعديؤد مؤن اْلسؤؤاليب الترويجيؤة ، وذلؤك لغؤؤرل 

لبنكيؤة االستحواذ على أكبؤر حصؤة مؤن السؤوق وأن يؤنعكس هؤذا اْلثؤر اإليجؤابي للخؤدمات ا

على رضا  العمؤال  والؤذو يؤنعكس بؤدوره علؤى تحقيؤق البنؤك ْلهدافؤه والتؤي تعؤد الربحيؤة 

 .أهمها والسيولة المالزمة لها

وبما  ان هذه البنوك التجاريؤة تشؤتغل بؤأموال اآلخؤرين فؤان أو خطؤأ فؤي هؤذه السياسؤة 

 . ستجلب الكوارث على البنوك وعلى القطاع االقتصادو بشكل عام

البنكؤي هؤو المحؤرك اْلساسؤي ْلو نظؤام اقتصؤادو فؤي أو بلؤد ولكونؤه يقؤدم  فا الجهؤاز

خدمات بنكية متنوعة ومتعددة فعلية تطوير وتحديث هذه الخدمات وتطوير أساليب تقؤديمها 

لمواكبة التطورات المالية العالمية الحديرة المتسؤارعة كالخؤدمات والمنتجؤات البنكيؤة والتؤي 

يؤؤؤة اإللكترونيؤؤؤة أحؤؤؤد أهؤؤؤم النتؤؤؤائج الرئيسؤؤؤية للتطؤؤؤور العلمؤؤؤي تمرؤؤؤل الخؤؤؤدمات الماليؤؤؤة البنك

والتكنولوجي المعاصر والتؤي ايؤرت مؤن أسؤلوب حياتنؤا وتعاملنؤا وكيفيؤة اتصؤالنا ببعضؤنا 

 . البعض

 

و هذه االستراتيجية سوف تتدو إلى زيادة أرباح البنوك والمحافظؤة علؤى العمؤال  مؤع 

زو أضؤعاف كلفؤة االحتفؤاظ بالعميؤل الحؤالي العلم بأن كلفة الحصؤول علؤى عميؤل جديؤد تؤوا

مما يسؤاهم فؤي التخفيؤف مؤن الضؤغوط علؤى موازنؤة البنؤك، ولؤذا فؤان البنؤوك التجاريؤة مؤن 

خؤؤالل سياسؤؤاتها فؤؤي الحفؤؤاظ علؤؤى العمؤؤال  الحؤؤاليين ورعؤؤايتهم واالعتنؤؤا  بهؤؤم سؤؤوف يكؤؤون 

 . أرباحها بالنهاية في مصلحة هذه البنوك التجارية والذو سوف ينعكس في ارتفاع 

 : وعليه فان وجود نظام بنكي متطور وسليم يتحتم تنفيذ بعض اإلجرا ات ومنها

ادماج البنوك الصغيرة  فيما بينها ضمن وحدات أكبر حتى تتمكن من الحفؤاظ علؤى  (0

 . البقا  في ظل المنافسة الشديدة

عؤؤدم تطبيؤؤق سياسؤؤة نمطيؤؤة واحؤؤدة فؤؤي جميؤؤع البنؤؤوك ولكؤؤن ال بؤؤد أن يكؤؤون هنؤؤاك  (5

الف فؤؤؤي السياسؤؤؤات وفؤؤؤق أهؤؤؤداف البنؤؤؤك وحجمؤؤؤه ومجؤؤؤال تخصصؤؤؤه وهيكلؤؤؤه اخؤؤؤت

 . التنظيمي

التنسيق المسترمر بين البنوك والمساهمة بشكل أكبؤر فؤي عمليؤة التنميؤة االقتصؤادية  (3

 . واالجتماعية



 

 

العمل علئخلق اإلطار القانوني الؤذو يحكؤم عمؤل البنؤوك التجاريؤة ويسؤاعدها فؤي    (2

 . رعة البت في إجرا ات التقاضيتطبيق الخدمات المصرفية وس

تخفيض التكاليف مؤن خؤالل توجيؤه مؤوارد البنؤك التجؤارو نحؤو االسؤترمارات التؤي  (2

تكؤؤون إيرادتهؤؤا أو جؤؤ   مؤؤن اإليؤؤرادات معفيؤؤة مؤؤن الضؤؤرائب ممؤؤا يتديؤؤالئ زيؤؤادة 

 . ربحية البنك التجارو 

للقؤوائم الماليؤة  التوسع في ادخال التكنولوجيا البنكية واستخدامها في التحليل المؤالي (6

 . من خالل البرامج الجاه ة المعدة من قبل شركات الحاسوب المتخصصة

كؤؤل ذلؤؤك سؤؤيعمل علؤؤى إيجؤؤاد خؤؤدمات بنكيؤؤة حقيقيؤؤة تتمرؤؤل ب يؤؤادة فؤؤي نسؤؤبة االئتمؤؤان 

 . وارتفاع في نسبة اْلرباح مما يساهم في تصحيح أوضاع البنوك وتقويتها
 

 

  



 

 

 

 

 
 

 
 

 النتائج والتوصيات 
 

 

 

  



 

 

 :النتائج: ولاً أ

 : هي  توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج

النقؤد فؤي الصؤندوق نسؤبة  وجود فائض سيولة لؤدى البنؤوك التجاريؤة تتمرؤل فؤي ارتفؤاع  .0

السؤؤيولة القانونيؤة المحؤدد لهؤؤا مؤن قبؤل البنؤؤك  نسؤبة  ولؤدى البنؤوك اْلخؤرى، وأعلؤؤى مؤن

 .المرك و
ت الحكومية قصؤيرة اْلجؤل والتؤي يقؤدمها البنؤك اعتماد البنوك التجارية على االسترمارا .5

المرك و كأذونات الخ انة وسندات الخ ينة والتي تصؤدرها الدولؤة فؤي حؤال احتياجهؤا 

للقؤؤؤرول ومؤؤؤا تحققهمنأربؤؤؤاح عاليؤؤؤة، فؤؤؤي ظؤؤؤل محدوديؤؤؤة التكؤؤؤاليف اإلداريؤؤؤة وانعؤؤؤدام 

إلؤؤى المخؤؤاطر، علؤؤى الؤؤرام مؤؤن اْلثؤؤر السؤؤلبي الؤؤذو يؤؤنعكس علؤؤى هؤؤذه البنؤؤوك بؤؤالنظر 

انخفؤؤال عائؤؤدها   مؤؤن القؤؤرول والسؤؤلفياتو ارتفؤؤاع عائؤؤداتها  مؤؤن اذونؤؤات الخ انؤؤه و  

 . 0سندات الخ ينة
وجود قصور لدى البنوك التجارية حول القرول التي تمنحها للعمال  من حيؤث نقؤص  .3

المعلومات عن العميل وعؤدم االهتمؤام بتحليؤل القؤرول وحجؤم الضؤمانات التؤي يقؤدمها 

 جرا ات متابعة القرل بحجة المنافسةالعميل وكذلك إ
 . مع البنوك االخرى .2
حقق بنك التسليف التعاوني وال راعؤي أعلؤى قيمؤة إلجمؤالي الموجؤودات علؤى مسؤتوى  .2

، بينمؤؤا أقؤؤل متوسؤؤط (5005-5002)البنؤؤوك عينؤؤة الدراسؤؤة وذلؤؤك فؤؤي المتوسؤؤط للفتؤؤرة 

 . اإلجمالي الموجودات كان من نصيب بنك اليمن والكويت للفترة ذاته
حقؤؤق بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي أعلؤؤى معؤؤدل نمؤؤو للموجؤؤودات لمتوسؤؤط فتؤؤرة  .6

 .الدراسة، أما أقل معدل نمو للموجودات كان من نصيب البنك اْلهلي اليمني 
أظهر التحليل الرأسي واْلفقي ارتفاع المتوسط السنوو للمطلوبات للفترة الدراسؤية فؤي  .7

قيمؤؤة المطلقؤؤة وكؤؤذلك بمعؤؤدل النمؤؤو للمطلوبؤؤات ، بنؤؤك التسؤؤليف التعؤؤاوني وال راعؤؤي بال

بينما حقق بنك اليمن والكويت أقل قيمة مطلقة للمطلوبات مقارنة بالبنوك اْلخرى عينؤة 

الدراسة، أما كمعؤدل نمؤو فؤان البنؤك اْلهلؤي اليمنؤي حقؤق أقؤل معؤدل نمؤو علؤى مسؤتوى 

 . ’البنوك عينة الدراسة
البنؤؤوك عينؤؤة الدراسؤؤة مؤؤن نصؤؤيب البنؤؤك كانؤؤت أعلؤؤى قيمؤؤة لؤؤرأ  المؤؤال علؤؤى مسؤؤتوى  .2

اليمني لإلنشا  والتعمير كمتوسط مسؤتوى فتؤرة الدراسؤة وأقلهؤا مؤن نصؤيب بنؤك الؤيمن 

والكويت ، أما بالنسبة لمعدل النمو السنوو لرأ  المال فان أعلى نسبة قؤد حققهؤا البنؤك 

 اليمني لإلنشا  والتعمير ، وأقلنسبة البنك اْلهلي اليمني 
  



 

 

 : التوصيات: ثانياً 

 : توصلت هذ الدراسة إلى عدد من التوصيات هي

اهمية زيادة رأ  مال البنوك التجارية بما يتوافق مؤع متطلبؤات الشؤروط الدوليؤة للجنؤة  .0

بازل وذلك لمواجهة المخاطر المالية واالقتصؤادية التؤي تتعؤرل لهؤا البنؤوك التجاريؤة، 

وذلؤؤك لخلؤؤق كيانؤؤات 0ع بعضؤؤها وتشؤؤجيع البنؤؤوك التجاريؤؤة الصؤؤغيرة علؤؤئ االنؤؤدماج  مؤؤ

ماليؤؤة قؤؤادرة علؤؤى اسؤؤتيعاب ومواجهؤؤة المنافسؤؤة فؤؤي السؤؤوق ، وتقويؤؤة قاعؤؤدة العمؤؤال  

 . الحاليين بغرل النمو والتوسع وخفض التكاليف
قيام البنوك بالعمل على تحسين متشرات اْلدا  من خالل زيادة معؤدل توظيؤف الودائؤع  .5

وأن يتم تطبيق أدوات التحليل المالي عند مؤنح  وزيادة معدل العائد على حقوق الملكية ،

 . القرول للعمال  
تشجيع البحث والمتابعة لاساليب العلمية الحديرؤة فؤي  التحليؤل المؤالي مؤن قبؤل اإلدارة   .3

العليا واإلدارات المتخصصة وذلك لما له من أثر في ترشيد القرارات المتعلقؤة بأعمؤال 

 .البنك
مي انية ربؤع سؤنوية أو نصؤف سؤنوية لمؤا لؤه  مؤن اثؤر  حث البنوك التجارية على وضع .2

كبيؤؤر فؤؤي تؤؤوفير معلومؤؤات حديرؤؤة للبنؤؤك المركؤؤ و والجهؤؤات المهتمؤؤة لحمايؤؤة أمؤؤوال 

المؤودعين وكؤذلك العمؤل علؤؤى برمجؤة النظؤام المحاسؤبي بمؤؤا يمكنؤه مؤن إصؤدار تقؤؤارير 

سؤب التحليؤل مالية توضح نسب التحليل المالي بصفة دوريؤة ومقارنؤة تلؤك النتؤائج مؤع ن

المالي للبنوك التجارية اْلخرى ومعرفة مستوى أدا  البنك مقارنة مؤع البنؤوك المنافسؤة 

 . اْلخرى والتوسع في ادخال التكنولوجيا والتوجه نحو اتمتةالنظام البنكي بشكل كلي
التوجيهبؤؤالتوقف عؤؤن مؤؤنح تؤؤراخيص إلنشؤؤا  بنؤؤوك تجاريؤؤة جديؤؤدة والعمؤؤل علؤؤى سؤؤن  .2

ضؤؤمن سؤؤالمة العمؤؤل البنكؤؤي ، وتشؤؤجيع المتسسؤؤات البنكيؤؤة فؤؤي تشؤؤريعات مالئمؤؤة حتئت

التخلص مؤن العيؤوب واْلمؤرال التؤي علقؤت بالقطؤاع البنكؤي ومواكبؤة التطؤورات فؤي 

 . مجال الصناعة البنكية التي امتدت إلى جميع مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية
التجارية بشكل مسؤتمرمن العمل على تطوير قدرات ومهارات العاملين في كافة البنوك  .6

 .خالل إقامة دورات تدريبية وورل عمل على أيدو خبرا  متخصصين
وقؤؤف تؤؤدخل الدولؤؤة فؤؤي قؤؤرارات مؤؤنح االئتمؤؤان مؤؤن قبؤؤل البنؤؤوك التجاريؤؤة منحهؤؤا علؤؤى   .7

 0االستقاللية في ااتخاذ قرارتها بشكل احترافي 
اْلجنبية والعمل علؤى عدم االرتهان لظروف إصدار أذونات الخ انة والمتاجرة بالعملة  .2

استحداث أساليب استرمارية جديدة ل يادة معدل إيراداتها وتخفيض مستوى السيولة بمؤا 

 .يضمن من تصحيح ومعالجة أوضاع القطاع المصرفي وتقويته 
تفعيؤؤل نظؤؤام التؤؤأمين علؤؤى الودائؤؤع المصؤؤرفية لمؤؤا لؤؤه مؤؤن أهميؤؤة كبؤؤرى فؤؤي بؤؤث اْلمؤؤان  .2

متعؤاملين مؤع البنؤك ومنؤع تسؤرب رؤو  اْلمؤؤوال واالطمئنؤان فؤي نفؤو  المؤودعين وال

 .الوطنية إلى الخارج في ظل االستقطاب الحاد من دول الجوار
العمؤؤل علؤؤى زيؤؤادة نسؤؤبة توظيؤؤف الودائؤؤع مؤؤن خؤؤالل فؤؤرص مؤؤنح  االئتمؤؤان  والؤؤذو  .00

سيكون له اثر  إيجابي على زيادة معدل العائد على حقوق الملكية واْلصول  ْلن فبقؤا  

 .بنسبة عالية له محاذير ومخاطر كبيرة معدل السيولة



 

 

مواصؤؤلة البحؤؤوث والدراسؤؤات الميدانيؤؤة لفتؤؤرات زمنيؤؤة أطؤؤول وفؤؤي ظؤؤل ظؤؤروف  .00

اقتصادية مستقرة وادخال متغيرات زمنية مستقلة لمعرفة الم يد من العوامل التي تتثر 

على ربحية البنوك مؤع إضؤافة متشؤرات جديؤدة باسؤتخدام مقؤاييس أدا  ايؤر ماليؤة إلؤى 

نب مقاييس االدا  المالية التقليدية لتتماشى مؤع المسؤتجدات فؤي عؤالم صؤناعة البنؤوك جا

ولتواكؤؤب    تطوراتهؤؤا المتسؤؤارعة و  تتمشؤؤى مؤؤع االنفتؤؤاح االقتصؤؤادو العؤؤالمي المتمرؤؤل 

بالعولمة واالسؤتفادة مؤن خبؤرات ومعرفؤة الؤدول المتقدمؤة فؤي هؤذا المجؤال لخلؤق كفؤا ة 

 . رفةمصرفية عالية المهارة والمع

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 

  



 

 

 المصادر والمراجع 

 :الكتب: أولاً 

 .0222االردن    الحسني، صادق، التحليل المالي والمحاسبي ، عمان ، (0
، نعمة عبا  وإحسان دمحم، استخدام بطاقؤة اْلدا  المتؤوازن فؤي قيؤا  يانيالخفاجي و  (5

،  دار اْليؤام للنشؤر والتوزيؤع ، 0، ط(منظور متعدد اْلبعؤاد)أدا  المصارف التجارية،

 .5002االردن      عمان، 
، دار المناهج للنشؤر والتوزيؤع، 0الراوو، خالد وهيب ، إدارة العمليات المصرفية، ط (3

 .5000االردن     عمان ، 
الؤؤراوو وسؤؤعاده ، خالؤؤد وهيؤؤب ويوسؤؤف، التحليؤؤل المؤؤالي للقؤؤوائم الماليؤؤة واإلفصؤؤاح  (2

االردن       للنشؤؤؤؤؤر والتوزيؤؤؤؤؤع والطباعؤؤؤؤؤة، عمؤؤؤؤؤان ، ، دار المسؤؤؤؤؤيرة0المحاسؤؤؤؤؤبي ، ط

5000. 
، 5ال بيدو، حمؤ ة محمؤود، التحليؤل المؤالي ْلاؤرال تقيؤيم اْلدا  والتنبؤت بالفشؤل، ط (2

 .5000االردن       متسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 
، افؤؤاق للنشؤؤر، الكويؤؤت، 0الشؤؤراح والشؤؤمرو، رمضؤؤان وتركؤؤي، البنؤؤوك التجاريؤؤة، ط (6

5000. 
، دار المسؤيرة للنشؤر 0الشماع وحمود، خليل دمحم وخضير كؤاظم، نظريؤة المنظمؤة، ط (7

 .5000االردن         والتوزيع والطباعة، عمان، 
 .5002، فلسطين، 0الشيخ، فهمي، التحليل المالي، ط (2
العداسؤؤي، احمؤؤد دمحم،التحليؤؤل المؤؤالي للقؤؤوائم الماليؤؤة وفقؤؤا للمعؤؤايير المحاسؤؤبية الدوليؤؤة،  (2

 .5000 االردن0  ر اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، دا0ط
، الؤؤذاكرة 0العلؤؤي، أسؤؤعد حميؤؤد، إدارة المصؤؤارف التجاريؤؤة مؤؤدخل إدارة المخؤؤاطر، ط (00

 .5003االردن     للنشر والتوزيع ، عمان، 
النعيمؤؤي والتميمؤؤي، عؤؤدنان تائؤؤه وأرشؤؤد فؤؤتاد، التحليؤؤل والتخطؤؤيط المؤؤالي اتجاهؤؤات  (00

االردن        دار اليؤؤؤؤازورو العلميؤؤؤؤة للنشؤؤؤؤر والتوزيؤؤؤؤع ، عمؤؤؤؤان،  معاصؤؤؤؤرة، ط اليوجؤؤؤؤد،

5002. 
، ط ال يوجد، الؤدار (تحليل العائد والمخاطر)حماد، طارق، تقييم أدا  البنوك التجارية  (05

 .5000الجامعية باالسكندرية، مصر ،
، دار 0ط ،خنفؤؤؤر والمطارنؤؤؤة، متيؤؤؤد راضؤؤؤي واسؤؤؤان فؤؤؤالح، تحليؤؤؤل القؤؤؤوائم الماليؤؤؤة (03

 .5006االردن        للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، المسيرة 
، 0شنوف، شؤعيب، التحليؤل المؤالي الحؤديث طبقؤا للمعؤايير الدوليؤة لإلبؤال  المؤالي، ط (02

 .5005دار زهران للنشر والتوزيع، اْلردن ،
طالب والمشهداني، عال  فرحان وإيمؤان شؤيحان، الحوكمؤة المتسسؤية واْلدا  المؤالي  (02

 .5000االردنا  للنشر والتوزيع، عمان، نع، دار ص0لمصارف، طاإلستراتيجي ل
، مكتبؤة المجتمؤع العربؤي 0عقل، مفلح ، مقدمة في اإلدارة الماليؤة والتحليؤل المؤالي، ط (06

 .5002االردن                للنشر والتوزيع، عمان، 



 

 

( SPSS) المفاهيم مع التطبيقؤات باسؤتخدام برنؤامج –فهمي، دمحم ، االحصا  بال معاناة  (07

 .5002، الريال، 0الج   اْلول، ط
مفاهيمهؤؤؤا، سياسؤؤؤتها، أسؤؤؤاليبها وأدواتهؤؤؤا  –أساسؤؤؤياتها  –دمحم، علؤؤؤي، اإلدارة الماليؤؤؤة  (02

، دار جامعؤة عؤدن للطباعؤة والنشؤر، 0وأطرها الحديرة في اتخاذ القرارات الماليؤة، ط

 .5000عدن، 
وات واالسؤؤتخدامات العلميؤؤة، مطيؤؤر، دمحم، التحليؤؤل المؤؤالي واالئتمؤؤاني اْلسؤؤاليب واْلد (02

 .5000 االردن   0  ، دار وائل للنشر ، عمان0ط
، دار جامعؤؤؤة عؤؤؤدن للطباعؤؤؤة 0منؤؤؤيعم، جعفؤؤؤر حسؤؤؤين ، أساسؤؤؤيات التحليؤؤؤل المؤؤؤالي، ط (50

 .5002والنشر، 
 

 : الرسائل العلمية: ثانياً 

إبؤؤراهيم، أشؤؤرف عبؤؤد المؤؤنعم ، الؤؤديون المتعرؤؤرة وأثرهؤؤا علؤؤى اْلدا  المؤؤالي للبنؤؤوك  (50

رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة،  مؤؤع التطبيؤؤق علؤؤى بنؤؤك العمؤؤال المصؤؤرو، لتجؤؤاروا

برنؤؤامج الدراسؤؤات العليؤؤا، اْلكاديميؤؤة العربيؤؤة للعلؤؤوم الماليؤؤة والمصؤؤرفية ، القؤؤاهرة ، 

5002. 
أبو سمهدانة، نيفين عبدهللا ، مجاالت مساهمة استخدام المراجعة التحليلية فؤي تخطؤيط  (55

 .5006ية التجارة ، الجامعة اإلسالمية، ا ة، وأدا  عملية المراجعة، كل
اشكيرو، دمحم ، تقيؤيم المخؤاطر وأثرهؤا علؤى أدا  البنؤوك التجاريؤة اْلردنيؤة، أطروحؤة  (53

 . م5000دكتوراه اير منشورة ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة اْلردنية، 
صؤؤرف مال–انجؤؤرو، إيمؤؤان، التحليؤؤل االئتمؤؤاني ودوره فؤؤي ترشؤؤيد عمليؤؤات اْلقؤؤرال (52

 .5007، رسالة ماجستير اير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة تشرين،-السورو
الحامد، عبد الؤاله، اسؤتخدام النسؤب الماليؤة فؤي قيؤام المخؤاطرة اإلسؤتراتيجية ، رسؤالة  (52

 .م5002ماجستير اير منشورة ، كلية االقتصاد ، جامعة عدن ، 
توظيؤف اْلمؤوال فؤي المصؤارف  الحداد، جمال، دور إدارة التدفقات النقديؤة فؤي كفؤا ة (56

التجارية الليبية ، رسالة ماجستير اير منشورة ، كليؤة إدارة المؤال واْلعمؤال، جامعؤة 

 .5007ال البيت، 
دراسة ميدانيؤة علؤى  –الحسين، ياسر، العوامل المتثرة في كفا ة المصارف التجارية  (57

تصاد ، جامعؤة رسالة ماجستير اير منشورة، كلية االق –المصرف التجارو السورو 

 .م5000حلب ، 
الدليمي، حيدره ، دراسة الجدوى والقرار اإلستراتيجي في اْلدا  المصؤرفي ، رسؤالة  (52

 .، دمشق 5002دكتوراه اير منشوره، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 
الرفاعي، حسين،  أثر عوام البيئة الداخلية على أدا  البنوك التجارية اْلردنية، رسؤالة  (52

 .م5002منشورة ، كلية إدارة المال واْلعمال، جامعة ال البيت، ماجستير اير 
السؤؤؤعدني، نؤؤؤرمين، أثؤؤؤر تطبيؤؤؤق أدا  عالقؤؤؤات العمؤؤؤال  علؤؤؤى أدا  البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة  (30

 .5005المصرية، أطروحة دكتوراه اير منشورة، كلية التجارة ، جامعة القاهرة، 



 

 

ماجسؤتير ايؤر منشؤورة، الشخشير، فؤرا ، تقيؤيم اْلدا  فؤي البنؤوك التجاريؤة، رسؤالة  (30

 .5003جامعة اليرموك، 
اليمن إلى منظمة التجارة العالمية على القطاع المصؤرفي انضمام الصغير، عبده، أثر  (35

 .5006اليمني، رسالة ماجستير اير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة عدن، 
ة الطويل، عمؤار، مؤدى اعتمؤاد المصؤارف علؤى التحليؤل المؤالي للتنبؤت بؤالتعرر، دراسؤ (33

تطبيقيؤؤة علؤؤى المصؤؤارف التجاريؤؤة الوطنيؤؤة فؤؤي قطؤؤاع اؤؤ ة، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر 

 .5002منشورة ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، ا ة،
المؤالي فؤي ترشؤيد الكحلوت ، خالؤد ، مؤدى اعتمؤاد المصؤارف التجاريؤة علؤى التحليؤل  (32

معؤة اإلسؤالمية، ، رسالة ماجسؤتير ايؤر منشؤورة، كليؤة التجؤارة، الجاقرارات االئتمان

 .5002ا ة، 
الوكيل،عبداللهفكريمحمد،تقييمأدا البنوكالتجاريةالمصريةفيظلسياسةالتحرراالقتصاد (32

 ،أطروحة(0220 ( 0272)  و
 .0227 دكتوراهغيرمنشورة،كليةاالقتصادوالعلومالسياسية،جامعةالقاهرة، (36
ة اْلمؤؤوال باسؤؤرده، ياسؤؤر، اسؤؤتخدام التحليؤؤل بالنسؤؤب الماليؤؤة فؤؤي تقيؤؤيم سياسؤؤات إدار (37

المصارف، أطروحة دكتوراه اير منشورة، كلية العلؤوم االقتصؤادية وعلؤوم التسؤيير ب

 .م5002، جامعة الج ائر ، 
، ةاالقتصؤادي ره على فعالية اْلدا  فؤي المتسسؤةبوقابة، زينب، التدقيق الخارجي وتأثي (32

ليؤة دراسة حالة متسسة المعمل الج ائؤرو الجديؤد ،رسؤالة ماجسؤتير ايؤر منشؤورة، ك

 .5000العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الج ائر، 
دراسؤة تحليليؤة للبيانؤات الماليؤة  –جابر، علي ، التحليل المالي ْلارال تقؤويم اْلدا   (32

لشؤؤركة الخؤؤ ف السؤؤعودية، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة اإلدارة واالقتصؤؤاد، 

 .5006ي الدنمارك، اْلكاديمية العربية المفتوحة ف
دراسؤؤة حالؤؤة  –جؤؤالوو، رشؤؤيدة، الرقابؤؤة المصؤؤرفية ودورهؤؤا فؤؤي تفعيؤؤل أدا  البنؤؤوك  (20

رسالة ماجستير ايؤر منشؤورة، كليؤة العلؤوم االقتصؤادية والتجاريؤة وعلؤوم  –الج ائر 

 .5002الج ائر،  –ج االتسيير ، جامعة اكلي محند اولح
لية علؤؤى أدا  البنؤؤوك التجاريؤؤة، رسؤؤالة جمعؤؤة، خالؤؤد ، أثؤؤر الميؤؤ تين النسؤؤبية والتفاضؤؤ (20

، للدراسؤؤات العليؤؤا ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة ، كليؤؤة اْلعمؤؤال ، جامعؤؤة عمؤؤان العربيؤؤة

5003. 
رستم، مريم، تقييم أدا  المصارف اإلسالمية باستخدام بطاقة اْلدا  المتؤوازن، رسؤالة  (25

 .5000ماجستير اير منشورة، كلية االقتصاد ، جامعة حلب، 
مين ، استخدام التحليل المالي في تقييم أدا  المتسسؤات االقتصؤادية وترشؤيد سعادة، الي (23

قراراتها ، رسالة ماجستير ايؤر منشؤورة ، كليؤة العلؤوم االقتصؤادية وعلؤوم التسؤيير ، 

 .5002جامعة الحاج الخضر ، الج ائر ، 
شؤؤهبون، لميؤؤا  ، معؤؤايير تقيؤؤيم اْلدا  المصؤؤرفي فؤؤي الج ائؤؤر، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر  (22

 .م5007منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 



 

 

صباح، بهية، العوامل المتثرة على درجة أمان البنوك التجارية العاملة في فلسؤطين ،  (22

 .5002رسالة ماجستير اير منشورة، كلية التجارة ، الجامعة اإلسالمية، ا ة، 
الة صؤؤؤالح، حسؤؤؤام، اسؤؤؤتخدام مؤؤؤدخل اْلدا  المتؤؤؤوازن ْلاؤؤؤرال تقيؤؤؤيم اْلدا  ، رسؤؤؤ (26

ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة العلؤؤوم الماليؤؤة والمصؤؤرفية، اْلكاديميؤؤة العربيؤؤة للعلؤؤوم 

 .5002المالية والمصرفية، القاهرة، 
 طريؤؤؤؤة، بؤؤؤؤن سؤؤؤؤعاد، اسؤؤؤؤتخدام النسؤؤؤؤب الماليؤؤؤؤة للتنبؤؤؤؤت بتعرؤؤؤؤر القؤؤؤؤرول المصؤؤؤؤرفية  (27

، رسؤالة (5002 – 5007)دراسة حالة في مديريؤة البنؤك الؤوطني الج ائؤرو بورقلؤة 

، جامعؤؤة قتصؤؤادية والتجاريؤؤة وعلؤؤوم التسؤؤييرسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة العلؤؤوم االماج

 .5000قاصدو مرباج ، الج ائر، 
طويقات، أمجد، بنا  أنمؤوذج لمنظمؤة الؤتعلم لتحسؤين اْلدا  المتسسؤي فؤي المصؤارف  (22

، جامعؤؤة عمؤؤان اْلعمؤؤالالتجاريؤؤة اْلردنيؤؤة، أطروحؤؤة دكتؤؤوراه ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة 

 .5002اسات العليا، العربية للدر
عبؤؤدالغني، دادن، قيؤؤا  وتقيؤؤيم اْلدا  المؤؤالي فؤؤي المتسسؤؤات االقتصؤؤادية نحؤؤو إرسؤؤا   (22

، (حالؤة بورصؤتي الج ائؤر وبؤاريس)نموذج لإلنذار المبكر باستعمال المحاكاة المالية 

وعلؤؤوم أطروحؤؤة دكتؤؤوراه ايؤؤر منشؤؤورة ، كليؤؤة العلؤؤوم االقتصؤؤادية والعلؤؤوم التجاريؤؤة 

 .ورقلة معة قاصدو مرباحالتسيير، جا
عبؤؤؤدهللا، علؤؤؤي، التحليؤؤؤل المؤؤؤالي واسؤؤؤؤتخداماته للرقابؤؤؤة علؤؤؤى اْلدا  والكشؤؤؤف عؤؤؤؤن  (20

االنحرافؤؤات، رسؤؤؤالة ماجسؤؤؤتير ايؤؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤؤة اإلدارة واالقتصؤؤؤاد، اْلكاديميؤؤؤة 

 .5002العربية المفتوحة في الدنمارك، 
علؤؤى أسؤؤا  النشؤؤاط عبدالمقصؤؤود، ابؤؤراهيم، اسؤؤتخدام مؤؤدخل المحاسؤؤبة عؤؤن التكلفؤؤة  (20

(A.B.C ) لتطؤؤؤوير أسؤؤؤاليب قيؤؤؤا  وتقيؤؤؤيم اْلدا  فؤؤؤي البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة فؤؤؤي ظؤؤؤل بيئؤؤؤة

رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة التجؤؤارة،  –دراسؤؤة تطبيقيؤؤة  –اْلعمؤؤال الحديرؤؤة 

 .5005جامعة القاهرة، 
عبدالناصؤؤر، صؤؤخرو جمؤؤال، التحليؤؤل المؤؤالي كؤؤأداة التخؤؤاذ القؤؤرارات فؤؤي المتسسؤؤات  (25

تروليؤؤة فؤؤي الج ائؤؤر، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة ، كليؤؤة العلؤؤوم االقتصؤؤادية الب

 .5003والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدو  مرباح، الج ائر،
دراسة حالة متسسة  –عشي، عادل، اْلدا  المالي للمتسسة االقتصادية؛ قيا  وتقييم  (23

يؤر منشؤورة ، كليؤة ، ، رسؤالة ماجسؤتير ا(5005-5000)بسؤكره بصناعات الكوابؤل 

 .5005الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الج ائر، 
علمي ، ياسؤين، التخطؤيط اإلسؤتراتيجي ودوره فؤي أدا  المنظمؤات ، رسؤالة ماجسؤتير  (22

 .5003اير منشورة ، كلية العلوم اإلدارية ، جامعة عدن ، 
 – 0272ن منظؤؤؤور ج ئؤؤؤي عميؤؤؤره، تغريؤؤؤد، كفؤؤؤا ة البنؤؤؤوك التجاريؤؤؤة فؤؤؤي اْلردن مؤؤؤ (22

، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة الدراسؤؤات العليؤؤا، الجامعؤؤة اْلردنيؤؤة، 0220

 .م0225
فطؤؤيم، أمؤؤل، معؤؤدل كفؤؤا ة رأ  المؤؤال وقيؤؤا  اْلدا  المؤؤالي للبنؤؤوك، رسؤؤالة ماجسؤؤتير  (26

 .م5000اير منشورة ، كلية االقتصاد ، جامعة القاهرة، 



 

 

ي بالمصارف التجاريؤة بؤالتطبيق علؤى المصؤارف ميالد، صالح، محددات اْلدا  المال (27

التجاريؤؤة الليبيؤؤة، رسؤؤالة ماجسؤؤتير ايؤؤر منشؤؤورة، كليؤؤة العلؤؤوم الماليؤؤة والمصؤؤرفية، 

 .5002اْلكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، القاهرة، 
ناصؤؤؤر، سؤؤؤالم، التحليؤؤؤل المؤؤؤالي وأثؤؤؤره علؤؤؤى سياسؤؤؤات اْلقؤؤؤرال فؤؤؤي المصؤؤؤارف  (22

رسالة ماجستير اير منشورة، كلية االقتصاد ، جامعؤة دمشؤق،   سوريا، -المتخصصة

5002. 
نديم، مريم، تقييم اْلدا  المالي باستخدام بطاقة اْلدا  المتوازن، رسالة ماجستير ايؤر  (22

 .5003منشورة، كلية التجارة ، جامعة الشرق اْلوسط، 
رية فؤي  ظؤل يحصب، اإلرياني، إستراتيجية تطوير اْلدا  المالي في المصارف التجا (60

متغيؤؤرات السياسؤؤة النقديؤؤة، أطروحؤؤة دكتؤؤوراه ايؤؤر منشؤؤورة ، كليؤؤة العلؤؤوم الماليؤؤة 

 .5002والمصرفية اْلكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، عمان ، 
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دراسؤؤة  –الرفائعؤؤة، عبؤؤد، تؤؤأثر أدا  البنؤؤوك التجاريؤؤة بالعوامؤؤل اإلداريؤؤة والتنظيميؤؤة  (60

المجلؤؤة العلميؤؤة لالقتصؤؤاد والتجؤؤارة، جامعؤؤة عؤؤين شؤؤمس، القؤؤاهرة، العؤؤدد  –تحليليؤؤة 

 .5002اْلول، يناير
الشيخ، انجي، تقييم دور البنوك التجارية العامة فؤي عمليؤات اإلصؤالح المصؤرفي فؤي  (65

مصر، المجلية العلمية لالقتصاد والتجارة، مجلة علميؤة ربؤع سؤنوية تصؤدر عؤن كليؤة 

 .5000عين شمس، العدد الرالث، القاهرة، يوليو التجارة ، جامعة
 ،دارة في البنوك اليمنية، مجلة العلوماإلنسانية االجتماعيؤة باناجة، دمحم، تقييم كفا ة اإل (63

 .5002جامعة عدن، 
حماد، مصطفى، منهج استراتيجي متكامل لتطوير فعاليؤة أسؤاليب قيؤا  وتقيؤيم اْلدا   (62

،كليؤة التجؤارة ، الجؤ   اْلولة لالقتصاد والتجؤارة، في البنوك التجارية، المجلة العلمي

 .5002، ابريل ( الراني)جامعة عين شمس، القاهرة، العدد 
دراسؤؤة تحليليؤؤة ْلدا  البنؤؤك ( CAMELS)سؤؤفاع، علؤؤي، تقيؤؤيم اْلدا  باسؤؤتخدام نمؤؤوذج  (62

جامعؤة ، جلة العلؤوم اإلداريؤة واالقتصؤادية، م5007 – 5003اْلهلي اليمني للسنوات 

 .م جامعة عدن5002، ديسمبر (5)لعدد اعدن، 
دمحم ، أمجد، دراسة تحليلية مقارنة لمتشؤر أدا  البنؤوك التجاريؤة العامؤة والخاصؤة فؤي  (66

جمهورية مصر العربية، دراسة تطبيقيؤة، الفكؤر المحاسؤبي، مجلؤة علميؤة تصؤدر عؤن 

ة قسؤؤم المحاسؤؤبة والمراجعؤؤة ، كليؤؤة التجؤؤارة، جامعؤؤة عؤؤين شؤؤمس، العؤؤدد اْلول ، السؤؤن

 .5000الرابعة عشر، يونيو
دمحم، نبيؤؤؤل، إطؤؤؤار مقتؤؤؤرح السؤؤؤتخدام مؤؤؤدخل بطاقؤؤؤات القيؤؤؤا  المتؤؤؤوازن لتقيؤؤؤيم اْلدا   (67

بالبنوك المصرية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، مجلؤة ربؤع سؤنوية، العؤدد االول 

 . 5000جامعة عين شمس، القاهرة، يناير ها كلية التجارة، ،تصدر



 

 

لقيؤؤؤا  المرجعؤؤؤي علؤؤؤى تقؤؤؤويم اْلدا  المؤؤؤالي فؤؤؤي المصؤؤؤارف موسؤؤؤى، الطيؤؤؤب، أثؤؤؤر ا (62

، ( 02)، مجلة جامعة بخت الرضؤا العلميؤة، العؤدد (دراسة ميدانية)التجارية السودانية
 . 5002مار  

 


