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 :ملخص

دارة التدفقات النقدية لعينة من بنوك املغرب العريب و البالغ عددها     ىل قياس و تقيمي كفاءة ا   ، ابالعامتد عىل(8402-8408)يف فرتة  بناك 15هتدف هذه ادلراسة ا 

الودائع، الأموال اخلاصة، الفوائد و العموالت، : مدخالت 3، و ذكل ابس تخدام (DEA)أأسلوب حتليل املؤرشات املالية و أأسلوب التحليل التطويقي للبياانت 

 .الأصول، القروض، صايف الأرابح بعد الرضيبة: خمرجات متثلت يف 3و

، يف حني أأهنا بلغت وفق % 52,17املغاربية حمل ادلراسة قد بلغت وفق أأسلوب حتليل النسب املالية  أأن متوسط مس توايت الكفاءة للبنوك أأظهرت النتاجئو قد    

و عليه تويص ادلراسة بزايدة أأصول هذه البنوك، ودائعها و مس توايت القروض دلهيا، و ذكل لتحسني مس توايت . % 81,31أأسلوب حتليل مغلف البياانت 

 .يةكفاءهتا يف اس تخدام التدفقات النقد

دارة التدفقات النقدية، الكفاءة النسبية، حتليل املؤرشات املالية، أأسلوب التحليل التطويقي للبياانت  :اللكامت املفتاحية   .(DEA)ا 

 

 

 

Abstract : 

   The aim of this research paper is to measure and evaluate the efficiency of cash flow 
management for a sample of 15 Maghrebian banks between 2012 and 2016, by ratios analysis 
and the data envelopment analysis (DEA), using 03 inputs: deposits, owners’ equity, interest and 
commissions, and 03 outputs: Assets, loans, net profit after tax. 

   The findings show that the average Maghrebian banks efficiency in ratio analysis method is 
around 52.17%, while the average efficiency using the data envelopment analysis is 81.31%. The 
study recommends that banks increase and improve their assets, desposits and the level of their 
loans, this to be more efficient in using cash flows 
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 مقدمة

الفائض املايل واذلين  يعترب القطاع املرصيف من أأمه القطاعات املالية و أأكرثها حيوية يف اقتصاد أأي دوةل، و ذكل من خالل دوره الفعال كوس يط مايل بني أأحصاب   

ريها من البنوك تسعى يه الأخرى ا ىل حتسني مس توايت و بنوك املغرب العريب كغ .ميثلون عاريض المتويل، و بني أأحصاب العجز املايل و اذلين ميثلون طاليب المتويل

ىل املس توى العاملي  .أأداهئا من خالل تقدمي أأفضل و أأحدث اخلدمات البنكية و ذكل للهنوض و الريق مبس توى أأداهئا ا 

دارة التدفقات النقدية لعينة من الأهجز     املغرب، اجلزائر، تونس :ة البنكية املغاربية متثلت يفمن هنا جاءت هذه ادلراسة مكحاوةل لتقيمي كفاءة و فعالية تس يري و ا 

 .  وليبيا ابالعامتد عىل أأسلوب حتليل النسب املالية و منوذج التحليل التطويقي للبياانت

التدفقات اخلارجة، فوجود جفوة و  من املتعارف عليه أأن للك بنك س ياس ته اخلاصة يف التعامل مع التدفقات النقدية و ذكل للمواءمة بني التدفقات النقدية ادلاخةل   

هذه التدفقات من هجة بيهنا يتسبب يف ضياع فرص رحب و ميكن أأن يؤدي ا ىل اال فالس، و عليه حتاول هذه ادلراسة حتديد املبالغ النقدية املثىل من هجة و مصادر 

 :أأخرى، و من هنا ميكن صياغة اال شاكلية التالية

وما يه مس توايت الكفاءة يف هذه  لنقدية يف البنوك املغاربية ابس تخدام حتليل النسب املالية و التحليل التطويقي للبياانت؟كيف ميكن تقيمي كفاءة تس يري التدفقات ا

 البنوك؟

 :و تنطوي حتت هذه اال شاكلية مجةل من التساؤالت الفرعية نذكر مهنا   

دارة التدفقات النقدية ؟ -  ما املقصود اب 

 لف البياانت؟ما املقصود بمنوذج حتليل مغ -

دارة التدفقات النقدية؟ -  كيف ميكن الوصول ا ىل املس توايت الكفاءة املثىل يف ا 

دارة التدفقات النقدية ابالعامتد عىل حتليل املؤرشات املالية، مث حتديد مس توايت الكفا   ءة النسبية املثىل، و هتدف هذه ادلراسة ا ىل تقدير و قياس كفاءة ا 

دارة التدفقات النقدية للبنوك املغاربية و مواطن اخللل هبا و كيفية معاجلهتا، و قد انصب اهامتم الباحثني عىل هذا املوضوع يفومس توايت الكفاءة املتدن   ية يف ا 

 :دراسات خمتلفة

ىل الكيفية اليت يمت هبا ، تطرق فيه قامئة التدفقات النقدية مدخل رئييس يف تطوير النظام احملاس يب يف اجلزائر، من ا عداد رحمي حسني، بن فرج زوينة - الباحثان ا 

 .ترش يد و حتسني القرارات يف نظام املعلومات احملاس يب و اليت تعترب قامئة التدفقات النقدية أأمه خمرجاته لقيام املرشوع

ناول الباحث العوامل املؤثرة يف املركز ، حيث ت العوامل املؤثرة يف التدفقات النقدية و دورها يف تقيمي أأداء املنشآ ت، من ا عداد حمسب، خريي عبد الهادي دمحم -

 .لعاملالنقدي للمنشآأة و الاس تفادة مهنا يف تقيمي أأداء املنشآأة مكعدل منو املبيعات، نس بة الرحب اال جاميل، و العنارص املكونة لرأأس املال ا

كيفية تقيمي فعالية التدفقات النقدية بتطبيقه عىل واقع أأحد البنوك  ، عاجل فهيا الباحثكفاءة التدفقات النقدية يف البنوك التجارية، من ا عداد عبد الس تار مصطفى -

 .التجارية

 .بنوك، و قد مت مجع عدد من البياانت املالية اخلاصة هبا لقياس مس توايت كفاءهتا 01جممتع هذه ادلراسة يتكون من عينة من بنوك املغرب العريب و البالغ عددها    

لتحديد مس توايت الكفاءة تس يري التدفقات النقدية للبنوك املغاربية،  DEA Solver Pro 5.0اسة عىل الربانمج اال حصايئ و قد مت الاعامتد يف هذه ادلر   

 .و ذكل حلساب بعض املقاييس اال حصائية لعينة ادلراسة SPSSال ضافة ا ىل الربانمج اال حصايئ 

 اال طار النظري ال دارة التدفقات النقدية: احملور الأول

 تدفقات النقديةا دارة ال  -0

( القدرة عىل الوفاء اباللزتامات)متثل التدفقات النقدية حركة الأموال داخل و خارج املؤسسة، أأي دورة التدفقات النقدية ادلاخةل و اخلارجة و اليت حتدد مالءة    

 .للمؤسسة  هبدف احملافظة عىل ما يكفي من تدفق الأموال للمؤسسةو حتليل التدفقات النقدية ميثل دراسة دورة هذه التدفقات النقدية ادلاخةل و اخلارجة . املؤسسة

القابةل لدلفع ا ن حتليل التدفق النقدي يتضمن دراسة مكوانت املؤسسة و اليت تؤثر عىل التدفق النقدي لها، اكحلساابت مس تحقة القبض، اجلرد، احلساابت    

 .بُغية حتديد مشلك التدفق النقدي به و ا جياد س بل حتسينه والقروض لأجل، و ذكل عن طريق ا جراء حتليل منفصل للك مكون

 :قامئة التدفقات النقدية -0-0

، حيث أأهنا تساعد مس تخديم (بيان الأرابح و اخلسائر)و قامئة ادلخل ( املزيانية العمومية)قامئة التدفقات النقدية القامئة الثالثة بعد لك من قامئة املركز املايل  متثل   

 .ةالية يف التعرف عىل الأوضاع املالية للرشكة، كام أأهنا تبني الأثر النقدي لاكفة النشاطات اليت قامت هبا املؤسسة خالل الفرتة املاليالقوامئ امل

عدادها وفقا للأساس   نقدي، أأي أأن قامئة ال و تبني قامئة التدفقات النقدية مقبوضات و مدفوعات املؤسسة خالل نفس الفرتة اليت تعد فهيا قامئة ادلخل، و يمت ا 

حتديد صايف أأثر هذه النتاجئ التدفقات النقدية تذهب ا ىل أأبعد من ذكل يف أأهنا حتدد النتاجئ النقدية للك نشاط مارس ته املؤسسة خالل الفرتة اليت جيري حتليلها، مع 

.عىل الأنشطة ذات الطبيعة أأو الأنشطة املشرتكة
1

  

 :الثة أأجزاء رئيسة و يهو تش متل قامئة التدفقات النقدية عىل ث   

.و يه مكونة من موارد ممثةل يف الأموال املتآأتية من بيع املنتجات :تدفقات نقدية من أأنشطة الاس تغالل -0-0-0
2

 

 .و تشمل التدفقات النقدية نتيجة رشاء أأصول اثبتة أأو بيع أأصول اثبتة :تدفقات نقدية من أأنشطة الاستامثر -0-0-8
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.و تشمل التغريات النقدية نتيجة لسداد ديون أأو اقرتاض جديد أأو رشاء أأسهم أأو توزيع أأرابح :شطة المتويلتدفقات نقدية من أأن  0-0-3
3

 

 :و الشلك أأدانه يبني لنا مكوانت قامئة التدفقات النقدية   

 مكوانت قامئة التدفقات النقدية: 40الشلك رمق 

 

 

 

 

 

 

، ص 8444، الطبعة الثانية، دار وائل للنرش، عامن، الأردن، التحليل املايل مدخل اختاذ القراراتد النارص نور، منري شاكر دمحم، اسامعيل اسامعيل، عب :املصدر

000. 

 : نشآأة قامئة التدفقات النقدية -0-8

لزام الرش 81املعيار احملاس يب الأمرييك رمق  0821منذ س نة  FASBأأصدر جملس معايري احملاس بة املالية     اكت يف الوالايت املتحدة الأمريكية ، و اذلي يقيض اب 

ظهار التدفقات النقدية ادلاخةل و اخلارجة للأغراض اخملتلفة سواًء اكنت اس تغاللية أأو استامثري ىل ا  ضافية هتدف ا  عداد قامئة مالية ا   .ة أأو متويليةاب 

ذا ما اس تخدمت املعلومات الواردة بقامئة التدفقات النقد    :ية، فا هنا ستساعد املستمثرين وادلائنني    و املقرضني و غريمه عىلو قد أأوحض هذا املعيار أأنه ا 
4

  

جيابية؛  تقيمي قدرة املنشآأة يف خلق تدفقات نقدية مس تقبلية ا 

ىل المتويل اخلاريج؛  تقيمي قدرة املنشآأة عىل مواهجة الزتاماهتا، و مقدرهتا عىل دفع توزيعات الأرابح، و حاجهتا ا 

 صايف الرحب و النقد املقبوض و املدفوع و املتعلق بذكل الرحب؛تقيمي أأس باب الاختالف بني 

 تقيمي أ اثر لك من العمليات الاستامثرية و المتويلية النقدية و غري النقدية يف املوقف املايل للمنشآأة خالل الفرتة؛

 .قياس مدى قدرة املؤسسة عىل توليد التدفقات النقدية تبعا لدلورات الرئيس ية لنشاطها

 : ارة التدفقات النقديةا د -0-3

 املدى و اليت تسباها يقصد هبا معلية مراقبة و حتليل التدفقات النقدية و تعديلها، و لعل اجلانب الأمه يف هذه العملية هو تفادي نقص الس يوةل النقدية طويةل   

دارة التدفقات النقدية د . ورا حيواي يف البنوك خاصة، فهيي عنرص أأسايس يف التخطيط لأداء جيدالفجوة ما بني املدخالت و اخملرجات النقدية، ذلكل فا ن لعملية ا 

ال أأن ذكل ال ي  عترب اجلانب الوحيد حيث أأن حتقيق أأكرب دخل ميثل الشغل الشاغل للك من املؤسسات الرحبية و حىت غري الرحبية و ذكل لضامن تدفق نقدي جيّد، ا 

دارة التدفقات النقدية، فعندما ال  يمت التخطيط بشلك سلمي للك من التدفقات النقدية ادلاخةل و اخلارجة و مراقبهتا، فا ن املؤسسات قد ال يكون املهم يف معلية ا 

ماكهنا دفع مس تحقات املوظفني و البائعني يف ال جال احملددة، ذلكل فاملؤسسات اليت تسعى ا ىل حتسني طرق تلقي نفاق أأموالها تعترب الأكرث كفاءة اب   .   و ا 

ىل       دارة التدفقات النقدية يف البنوك كون العمليات اليت تقوم هبا أأكرث تعقيدا عن غريها من املؤسسات، ذلانشري ا  جيب أأن   أأنه من الصعب قياس و تقيمي ا 

طار مكّي؛وضع اخلطط لتحقيق هذه الأهداف؛مقارنة الأداء اخمل:تتضمن معلية التقيمي اخلطوات التالية طط مع ما حتقق؛اختاذ حتديد الأهداف؛وضع الأهداف مضن ا 

 .اال جراءات التصحيحية املناس بة

 مفهوم الكفاءة يف البنوك -8

س تغالل الأمثل ا ن مفهوم الكفاءة املرصفية ال خيتلف عنه يف ابيق املؤسسات الاقتصادية من حيث مبدؤه يف حتقيق أأكرب قدر من اخملرجات، أأو من خالل الا   

بكفاءة البنوك عن طريق دراسة تآأثري خمتلف التغريات الاقتصادية عىل املؤسسات املرصفية من خالل تقدمي خدمات متنوعة و عليه برز الاهامتم . للموارد املتاحة

ال أأن الاختالف املسجل بني الكفاءة املرصفية و كفاءة املؤسسات الاقتصادية يمكن يف طبيعة نشاط هذه املؤسسات و ط  اعامتدًا عىل بيعة املوارد املتوفرة، ا 

دارة التدفقات و املعامالت امدخال ملالية، هذه البنوك كفؤة هتا و خمرجاهتا، كام أأن بعض البنوك تعترب أأفضل من غريها نتيجة لنوعية تنظهمها، مما ميكهنا من حتسني ا 

ىل جانب هذه الكفاءة التقنية . مس توى معني من املواردتقنيًا لس يطرهتا عىل اجلوانب التقنية للوساطة املالية، الأمر اذلي ميكهّنا من تقدمي أأقىص اخلدمات اعامتداً عىل  ا 

ىل معرفة أأسعار املوارد، من هذا املنطلق فا ن الكفاءة املرصفية تمتثل يف اختيار تركيبة املوارد  ضايف يشري ا  نه ميكن اعتبار جانب ا  نتاج احلد الأقىص فا  الأقل تلكفة ال 

ذات الكفاءة الاقتصادية أأو التخصيصية تمتكن من جماهبة القيود واملتغريات املرافقة لتغري الأسعار واش تداد  من اخلدمات املالية، و ابلتايل فا ن مثل تكل البنوك

 .املنافسة

اقتصاداًي،  كو من سوء كفاءتهمن هنا ميكن تعريف كفاءة البنك عىل أأهنا نتاج للكفاءة التقنية و الكفاءة الاقتصادية، فقد يمتتع بنك ما ابلكفاءة التقنية يف حني يش   

يجة اعامتده عىل تقنية عفا علهيا يف ظل عدم اال ملام ابلسوق، و سوء فهم اخملاطر أأو عدم اعامتد تسعرية مناس بة، وابملقابل ميكن لبنك كفء اقتصاداًي أأن يتعرث تقنيًا نت 

نه عىل البنوك العمل عىل مواهجة حترير  الزمن، مما يشلك هدرًا جلزء من املوارد، ذا ما اختارت ما تفعهل وابلتايل فا  اخلدمات املالية و زايدة املنافسة عىل زايدة كفاءهتا ا 

ذا ما أأجادت فعل ما ختتاره (الكفاءة الاقتصادية) (.الكفاءة التقنية)، و ا 
1

    

 

        

التدفقات النقدية من األنشطة  قائمة التدفقات النقدية
 االستثمارية

 

التدفقات النقدية من األنشطة 
 التمويلية

 
التدفقات النقدية من األنشطة 

 التشغيلية
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 أأدواهتا، معطياهتا و نتاجئها: ادلراسة التطبيقية: احملور الثاين

 طريقة النسب املالية  -0

ىل النسب هذه تنقسم و  املؤسسات، كفاءة حتديد يف الاقتصاديني دلى هامة ماكنة لطريقةا هذه حتتل     :ا 

 .القروض و الودائع الأصول، يف منو حتقيق عىل البنك قدرة تقيس اليت و :المنو نسب -0

 .الأرابح حتقيق عىل البنك قدرة تقيس و :الرحبية نسب -8

 .الاستامثرية القرارات اختاذ يف خاص بشلك تس تخدم اليت و :الاستامثر نسب -3

 .الأصول اس تخدام كفاءة تقيس اليت و :النشاط نسب -0

 .احلالية ابلزتاماهتا الوفاء عىل املؤسسة قدرة تقيس اليت و :الس يوةل نسب -1

 (DEA)أأسلوب حتليل مغلف البياانت  -8
2
  

 املتحدة الوالايت يف الوالايت بني ما الفاليح القطاع كفاءة بقياس 0811 س نة فاريل مرييكالأ  الاقتصادي قام عندما البياانت مغلف حتليل أأسلوب بداايت اكنت   

ماكنية أأعامهل أأوحضت قد و الأمريكية، نتاج، داةل لصياغة فرضيات أأي وضع دون واحد خمرج و واحد مدخل بني الكفاءة حتديد ا   دراس ته خالل من فاريل توصل قد و اال 

ىل  :الكفاءة من نوعني وجود ا 
 

نتاجية الكفاءة - تلكفهتا، عن النظر بغض املدخالت من املتاحة املقادير ابس تخدام اخملرجات من ممكن قدر أأكرب عىل احلصول عىل املنشآأة مقدرة أأي (:الفنية) اال 
1

 دون أأي 

 للموارد؛ هدر

نتاج تاكليف تكون حبيث الأسعار، من معني مس توى عند اخملرجات و املدخالت من معني مس توى اختيار أأي (:التخصيصة) السعرية الكفاءة - .الأدىن احلد يف اال 
2

  

 :البياانت مغلف حتليل أأسلوب مفهوم -8-0

ىل البياانت مغلف حتليل أأسلوب فكرة تعود    يدواردو" ادلكتوراه طالب ا   مجموعة أأداء ملقارنة الأمريكية املتحدة الوالايت يف تعلهمي برانمج عىل يعمل اكن اذلي "رودس ا 

 مجموعة عىل ابالعامتد املدارس لهذه النسبية الكفاءة حساب مشلكة "رودس" واجه قد و العامة، املدارس يف دراس يا املتعرثين (الأس بان و السود) الأقليات طالب من

 ليشمل 0812 س نة "شارنزي" يد عىل رهتطوي ليمت ،DEA منوذج لصياغة خطوة أأول املشلكة هذه لمتثل أأسعارها، عن بياانت توافر بدون و اخملرجات و املدخالت من

 .وخمرجات مدخالت عدة

"البياانت تظريف حتليل" و "البياانت تطويق حتليل" مهنا أأخرى تسميات عدة الأسلوب لهذا و   
8

 الربجمة أأساليب أأحد أأنه عىل البياانت مغلف حتليل أأسلوب يعرف و 

 DMUS القرار صنع وحدات جملموعة النسبية الكفاءة يقيس فهو الرحبية، غري نظامتللم  العام القطاع كفاءة لتقيمي البداية يف اكتشف اخلطية،
04

 نفس يف الأهداف مامتثةل 

.العينة
00
 ابيق أأن حني يف الكفؤة، الوحدات أأي التامة الكفاءة عن % 044 النس بة تعرب حبيث اخملرجات، مجموع عىل اخملرجات مجموع بقسمة الوحدات هذه كفاءة تقيمي ويمت 

ىل نس بة كفاءهتا تقاس لوحداتا  .%044 و 4 بني عادة فترتاوح التامة الكفاءة ا 

 .واحد مدخل و خمرجني ابس تخدام البياانت مغلف حتليل لأسلوب الأسايس المنوذج يوحض أأدانه الشلك و   

 
 William W. Cooper, Lawrence M. Seiford, Kaoru Tone, Data Envelopment Analysis : A Comprehensive Text: املصدر

with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Kluwer Academic Publishers, USA, 2002, p 9 

امة فهيي ال جتيد اس تخدام مواردها ابلشلك تعذر علهيا حتقيق الكفاءة الت A, C, Dذات كفاءة اكمةل يف حني أأن ابيق الوحدات  B, E, F, Gتظهر الوحدات    

 ,Bو املنحىن املكون من مجموعة القطع املس تقهمة اليت تصل نقاط الوحدات الكفء  ) y2/xو  ( y1/xالأمثل، أأما جمال اال نتاج املمكن فيظهر حمصورا بني احملورين 

E, F, G و اذلي يغلف مجيع الوحدات الأخرى.  
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 :البياانت مغلف حتليل أأسلوب صياغة -8-8

ىل نس بة :CCR) الأسايس المنوذج اس تخدام ادلراسة هذه يف سيمت     CRS الثابتة احلجم عوائد يه و DEA لأسلوب (رودس كوبر، شارنزي، ا 
12

 أأن ابعتبار ،

 عند تش تغل أأهنا يفرتض كفاءهتا قياس داملرا القرار اختاذ وحدات أأن مبدأأ  عىل CRS المنوذج هذا يقوم حيث أأجحاهما، حيث من تتقارب رشاكت متثل ادلراسة عينة

 .الكفاءة يف النقصان أأو الزايدة دون خمرجاهتا و مدخالهتا نطاق توس يع عىل قادرة املنشآ ت أأن تعين اليت و اثبتة، جحم غةل مس توى

 مكية يف اثبتا تآأثرياً  تؤثر الوحدات تس تخدهما اليت خالتاملد مكية يف التغري أأساس عىل يعمتد مغلف هو CCR منوذج  يوفره اذلي البياانت مغلف حتليل فا ن ابلتايل و  

نتاج، عىل العائد ثبات خباصية تعرف اخلاصية هذه و ، للكفاءة الأمايم احلزام ا ىل حتركها وقت تقدهما اليت اخملرجات ال مالمئة اخلاصية هذه تعد ال و اال   مجيع تعمل عندما ا 

.ىلاملث أأجحاهما مس توى يف املقارنة حمل الوحدات
13

 

:منوذج مغلف البياانت الأسايس و املعروف ابلمنوذج الكرسي عىل النحو التايل Rhodesو  Charnes ،Cooper منصاغ لك  قد و  
41

 

 
S/C 

 
0    i, vru 

   :حبيث

  مؤرش الكفاءة للوحدة حتت التقيمي بآأسلوبDEA؛ 

ru   اخملصص من قبل ( الوزن)املعاملDEA  للمخرجr ؛%044فاءة ليبلغ درجة ك 

iv   اخملصص من قبل ( الوزن)املعاملDEA  للمدخلi  ؛%044ليبلغ درجة كفاءة 

rjy   قهمة اخملرجr  املنتج من قبل وحدة القرارj ؛ 

r  عدد اخملرجات املنتجة من قبل لك وحدة اختاذ قرارDMU ؛ 

i  عدد املدخالت املس تعمةل من قبل لك وحدة اختاذ قرارDMU ؛ 

j اذ قرارعدد وحدات اخت. 

ىل تعظمي داةل الهدف، حيث أأن الوحدات ذات الكفاءة الاكمةل متثل مؤرشات كفاءهتا     ن اكن أأقل من 0تسعى هذه الصياغة ا  فذكل يعين أأن الوحدة غري  0، أأما ا 

.كفء، اي توجد وحدات أأخرى تنتج نفس ما تنتجه الوحدة غري لكفء لكن مبدخالت أأقل
15

 

جياد عدد الهنايئ من احللول ذلكل مت حتويلها غىل صيغة أأخرى متثل الصيغة اخلطية ا ن الصيغة الكرسية متكن    :من ا 
16

 

 
S/C 

 
= 1  

0   i, vr u 

 :كام ييل CCRلتكون الصيغة الهنائية لمنوذج   ابملعامل ivو   ru املعامالت لتعويض الثنائية برانمج ليآأيت   

Min  
S / C 

 

 
 

 و طريقة النسب املالية DEAءة ا دارة التدفقات النقدية ابس تخدام أأسلوب تقيمي كفا -3
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نوك، حيث ختتلف حناول يف هذه ادلراسة مقارنة أأسلوب حتليل مغلف البياانت و طريقة النسب املالية كأدوات بديةل لتقيمي كفاءة التدفقات النقدية يف الب     

، فطريقة النسب املالية ليست كأسلوب التحليل التغليفي للبياانت فهيي غري مناس بة لوضع (املؤسسات)للوحدات الطريقتان بشلك كبري يف حتديد الكفاءة النسبية 

ملوارد و النتاجئ لتقيمي أأهداف تصبح من خاللها الوحدة أأكرث كفاءة،  و يُفرس ذكل عىل أأن أأسلوب حتليل مغلف البياانت يآأخذ بعني الاعتبار و يف وقت واحد مجيع ا

نتاج معني و يف وقت واحد، و مع ذكل فا ن لكتا الطريقتني يدمع لك مهن الكفاءة، ام ال خر، حيث يف حني أأن طريقة النسب املالية تتعلق فقط مبورد واحد لبلوغ جحم ا 

 .خصصنيلغري املت DEAأأن النسب املالية توفر معلومات مفيدة حول كفاءة املؤسسة يف جوانب حمددة، و اليت ميكن أأن تدمع نتاجئ أأسلوب 

 :بناك مغاربيا و يه 01يمتثل جممتع ادلراسة يف : جممتع البحث و املتغريات ادلاخةل يف ادلراسة -3-0

 1 بنك  :بنوك جزائرية

 الفالحة و التمنية الريفية، بنك اجلزائر اخلاريج، البنك الوطين اجلزائري، القرض الشعيب اجلزائري، بنك اخلليج اجلزائر؛

 2 بنك  :بنوك تونس ية

 نس، بنك الأمان، بنك اال ساكن، التجاري بنك، البنك الوطين الفاليح، الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة؛تو 

 0 بنوك مغربية: 

 .التجاري وفا بنك، البنك املغريب للتجارة اخلارجية، القرض الفاليح للمغرب، القرض الشعيب املركزي

 .8402-8408ا يف التقارير الس نوية للبنوك حمل ادلراسة يف الفرتة حيث مت جتميع البياانت من القوامئ املالية املعلن عهن

، أأي جحم الوحدات النقدية و نظرا لصعوبة حتديد املدخالت و اخملرجات يف البنوك مت اعامتد املقاربة ابلوساطة و اليت تعمتد عىل الأساس املايل للعمليات البنكية   

 بعد الأرابح صايف، القروض، الأصول: ، مكدخالت و عىلالعموالت و الفوائد، اخلاصة الأموال، الودائع: ختيار عىلاملمنوحة كقروض أأو احملصةل كودائع، فوقع الا

 .مكخرجات الرضيبة

 : املعاجلة اال حصائية للبياانت -3-8

 نسب المنو: اجملموعة الأوىل -3-8-0

: نس بة منو الأصول - أأ 

 .قهمة الأصول لس نة الأساس / (ساسقهمة الأصول لس نة الأ  -قهمة الأصول للس نة احلالية)

قهمة ) :نس بة منو الودائع  - ب

 .قهمة الودائع لس نة الأساس / (قهمة الودائع لس نة الأساس -الودائع للس نة احلالية

 :نس بة منو القروض  - ت

 .قهمة القروض لس نة الأساس / (قهمة القروض لس نة الأساس -قهمة القروض للس نة احلالية)

 نسب الرحبية و اخملاطرة: اجملموعة الثانية -3-8-8

: نس بة الس يوةل - أأ 

 .قهمة الودائع / (الودائع يف البنوك الأخرى +الس يوةل النقدية يف الصندوق)

صايف : نس بة الرحبية  - ب

جاميل الأصول /الأرابح بعد الرضيبة   ا 

: مالءة حقوق امللكية  - ت

 القروض /  حقوق امللكية

 رنسب التوظيف و الاستامث: اجملموعة الثالثة -3-8-3

معدل العائد عىل  - أأ 

 .العموالت عىل القروض /الفوائد: الاستامثر يف التدفق النقدي

توظيف التدفقات   - ب

 .الودائع /القروض  (:توظيف الودائع)النقدية 

توظيف التدفقات   - ت

 .الأصول /القروض  (:توظيف الأصول)النقدية 

الاحنراف ، املتوسط احلسايب: ينة حمل ادلراسة خالل لك س نة، مث بعد ذكل يمت حسابو عليه يمت أأوال حساب النسب املالية أأعاله للك بنك من بنوك الع    

لتحديد ( القهمة املطلقة)، للك بنك خالل امخلس س نوات و ذكل لتحديد أأفضل س نة و أأفضل بنك، حيث يؤخذ معامل الاختالف معامل الاختالف، املعياري

 .  املس توى الأسوأأ  01عن مس توى الكفاءة اجليد، يف حني متثل النقطة  0، حبيث تعرب النقطة 01 ا ىل 0رتبة البنوك، فُتمنح نقطة للك بنك ترتاوح من 

 حتليل البياانت حسب طريقة النسب املالية -3-3

 نسب المنو: اجملموعة الأوىل -3-0
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 :نس بة منو الأصول - أأ 

 8403و قد حققت مخس ينوك معدال يفوق هذا  املعدل، أأما يف س نة ، % 11,8قدر بــ  8408أأن معدل منو الأصول لس نة ( 40اجلدول )بيّنت النتاجئ    

بلغ معدل المنو  8400يف س نة . ، جتاوزته مخس بنوك ، يف حني اكن لبنيك القرض الشعيب املركزي و بنك الأمان معدل منو سليب%00فقد اكن معدل المنو 

 2,7، فقد قدر معدل منو أأصول البنوك حمل ادلراسة بـــ 8401، أأما يف س نة ، فاقت س بعة بنوك هذا املعدل، و جسلت ثالث بنوك معدل منو سليب03%

، و قد جتاوزت عرش % 0,3بلغ معدل منو الأصول  8402، حيث تبني أأن س بع بنوك فاقت املعدل الس نوي، و س تة بنوك حققت منوًا سلبيا، و يف س نة %

 . بنوك هذا املعدل، يف حني اكن معدل منو أأصول مخس بنوك سلبيا

 :و حسب معامل الاختالف ميكن ترتيب الس نوات اعامتدا عىل أأصغر قهمة لهذا املعامل كام ييل   

 ترتيب البنوك حسب منو الأصول(: 40)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 Attijari Bankالتجاري بنك   Banque de Tunisie 48بنك تونس  40

 BNAالبنك الوطين اجلزائري  CPA 04القرض الشعيب اجلزائري  48

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  Banque d’habitat 00بنك اال ساكن  43

 AWBالتجاري وفا بنك  BMCE 08البنك املغريب للتجارة اخلارجية  40

 CPMالقرض الشعيب املركزي  Amen Bank 03بنك الأمان   41

 BNAالبنك الوطين الفاليح   AGB 00الجزائربنك اخلليج  42

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  CAM 01القرض الفاليح للمغرب  41

   UBCIالاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  42

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

ىل  0بناًء عىل معامل الاختالف، حيث تُمنح نقطة للك بنك ترتاوح من  ميثل اجلدول أأعاله ترتيب البنوك املغاربية حمل ادلراسة حسب معدل منو الأصول    ، 01ا 

 .  املس توى الأسوأأ  0عن مس توى الكفاءة اجليد، يف حني متثل النقطة  01حبيث تعرب النقطة 

 :نس بة منو الودائع  - ب

 . تس تخدم هذه النس بة ملعرفة أأثر كفاءة التدفقات النقدية عىل منو الودائع

بنك اخلليج اجلزائر و البنك املغريب للتجارة اخلارجية معدل منو يفوق املعدل الس نوي، أأما : ، حقق من خالهل8408س نة  % 46,4و الودائع نس بة بلغ معدل من   

فاعا ارت 8402عىل التوايل، لتعرف س نة  % 1,8، % 6,8، % 9,5فقد عرف معدل منو الودائع اخنفاضا ملحوظا حيث بلغ  8401، 8400، 8403يف س نوات 

 . ، جتاوزت فهيا س تة بنوك املعدل الس نوي%  7,6طفيفا يف معدل منو الودائع وصل ا ىل 

 . 8401، 8402، 8403، 8408، 8400:كام يوحض معامل الاختالف أأن أأفضل الس نوات اكنت عىل التوايل   

 .و ذكل بناء عىل معامل الاختالفو اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كفاءة حسب معدل منو الودائع    

 ترتيب البنوك حسب منو الودائع(: 48)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 Amen Bankبنك الأمان  Banque de Tunisie 48بنك تونس  40

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  Banque d’habitat 04بنك اال ساكن  48

 UBCIاد البنيك للتجارة و الصناعة الاحت BNA 00البنك الوطين اجلزائري  43

 AWBالتجاري وفا بنك  CPA 08القرض الشعيب اجلزائري  40

  AGBبنك اخلليج اجلزائر  CPM 03القرض الشعيب املركزي  41

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  BMCE 00البنك املغريب للتجارة اخلارجية  42
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 BNAنك الوطين الفاليح  الب  CAM 01القرض الفاليح للمغرب  41

   Attijari Bankالتجاري بنك   42

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 :نس بة منو القروض  - ت

 . تس تخدم هذه النس بة ملعرفة أأثر كفاءة التدفقات النقدية عىل منو القروض

، جتاوز فيه معدل منو مخس بنوك املعدل الس نوي، لينخفض س نة 8408س نة  % 8,9، حيث بلغ نس بة % 5,3قدر معدل منو القروض لعينة ادلراسة بـــ    

ىل ما يقارب  8403   12,8فقد شهد معدل منو القروض ارتفاعا ملحوظا وصل ا ىل 8400، عرفت من خالهل س بع بنوك منوا سلبيا للقروض، أأما يف س نة % 6,2ا 

   . عىل التوايل % 7,8و  % 5,6وصل معدل المنو فهيام ا ىل  8400ملحوظا مقارنة بـس نة  اخنفاضا 8402و  8401، لتعرف س نوات %

 . 8403، 8402، 8401، 8408، 8400: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .ء عىل معامل الاختالفو اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كفاءة حسب معدل منو القروض و ذكل بنا   

 ترتيب البنوك حسب منو القروض(: 43)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  BNA 48البنك الوطين اجلزائري  40

 CAM القرض الفاليح للمغرب Banque de Tunisie 04بنك تونس  48

 BNAالفاليح   البنك الوطين Attijari Bank 00التجاري بنك   43

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  AGB 08 بنك اخلليج اجلزائر 40

 Banque d’habitatبنك اال ساكن  BMCE 03البنك املغريب للتجارة اخلارجية  41

 AWBالتجاري وفا بنك  CPM 00القرض الشعيب املركزي  42

 CPAشعيب اجلزائري القرض ال  UBCI 01الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  41

   Amen Bankبنك الأمان  42

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نسب الرحبية و اخملاطرة: اجملموعة الثانية -3-3-8

دارة التدفقات النقدية لتتوافق مع حسب الودا :نس بة الس يوةل -أأ  و لكن " بنك اخلليج اجلزائر"يف هذه النس بة مت جتاهل . ئع تس تخدم هذه النس بة لقياس القدرة عىل ا 

 .مت تبين نتاجئها و ذكل نظرا لصغر جحم الودائع و اليت أأعطت مؤرشات س يوةل كبرية

ىل ما 8403، جتاوز فيه معدل منو س تة بنوك املعدل الس نوي، لينخفض س نة % 59,5بـــ  8408قدر متوسط الس يوةل لعينة ادلراسة يف س نة      54,7يقارب  ا 

فقد  8401، أأما س نة %  50,5فقد شهد هذا املعدل اخنفاضا أ خر وصل ا ىل 8400، فاقت معدالت الس يوةل لتسع بنوك خاللها املعدل الس نوي، أأما يف س نة %

 .8403انتعاشا لهذا املعدل قارب نظريه يف س نة  8402، لتعرف س نة % 51,8عرفت ارتفاعا طفيفا ملعدل الس يوةل قارب الــ 

 . 8402، 8408، 8400، 8403، 8401: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .و اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كفاءة حسب نسب الس يوةل و ذكل بناء عىل معامل الاختالف   

 ترتيب البنوك حسب نسب الس يوةل(: 40)اجلدول رمق 
 البنك تبة الر  البنك الرتبة

 CAMالقرض الفاليح للمغرب  Banque de Tunisie 48بنك تونس  40

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  BNA 04البنك الوطين الفاليح  48

 Attijari Bankالتجاري بنك   UBCI 00الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  43

 BADRالريفية بنك الفالحة و التمنية  Banque d’habitat 08بنك اال ساكن  40
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 AWBالتجاري وفا بنك  Amen Bank 03بنك الأمان  41

 BMCEالبنك املغريب للتجارة اخلارجية  BNA 00البنك الوطين اجلزائري  42

 AGBبنك اخلليج اجلزائر  CPA 01القرض الشعيب اجلزائري  41

   CPMالقرض الشعيب املركزي  42

 SPSSرجات الربانمج اال حصايئ من ا عداد الباحثتني بناًء عىل خم: املصدر

دارة البنوك يف حتقيق أأهدافها  :نس بة الرحبية -ب دارة التدفقات النقدية يف استامثر املوارد املتاحة، فهيي تسعى لقياس فعالية ا  تعظمي ثروة )تعكس هذه النس بة كفاءة ا 

 (.املسامهني

، جتاوز فيه معدل منو س بع بنوك املعدل الس نوي، يف حني شهد بنك 8408س نة  % 0,4، حيث بلغ % 0,57قدر متوسط نسب الرحبية لعينة ادلراسة بـــ    

ىل ما يقارب  8403الفالحة و التمنية الريفية و ابلقرض الفاليح للمغرب معدالت سلبية، لريتفع س نة  ، فاقت من خالهل معدالت أأربع بنوك املعدل % 0,8ا 

ارتفاعا ملحوظا مقارنة ابلس نوات  8402عىل التوايل، لتعرف س نة  % 0,6، %  0,7لنسب الرحبية بلغت فقد شهدت اخنفاضا 8401و  8400الس نوي، أأما سنيت 

ىل   .% 1,1السابقة وصل ا 

 . 8403، 8408، 8402، 8400، 8401: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .اءة حسب نسب الرحبية و ذكل بناء عىل معامل الاختالفو اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كف   

 ترتيب البنوك حسب نسب الرحبية(: 41)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 CPMالقرض الشعيب املركزي  Amen Bank 48بنك الأمان  40

 UBCIالاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  CPA 04القرض الشعيب اجلزائري  48

 BNAالبنك الوطين اجلزائري  Banque d’habitat 00اال ساكن بنك  43

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  BMCE 08البنك املغريب للتجارة اخلارجية  40

 BNAالبنك الوطين الفاليح   CAM 03 القرض الفاليح للمغرب 41

 AWBالتجاري وفا بنك  Attijari Bank 00التجاري بنك   42

 AGBبنك اخلليج اجلزائر  Banque de Tunisie 01 بنك تونس 41

   BEAبنك اجلزائر اخلاريج  42

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

نكية،    و نظرا للمخاطر املرتبطة هبذه تعكس هذه النس بة كفاءة تس يري التدفقات النقدية يف استامثر املوارد املتاحة يف القروض الب  :نس بة مالءة حقوق امللكية -ت

نه يُعرب عن هذه اخملاطر بقدر أأن حقوق املالك تغطي هذه الاستامثرات  .الاستامثرات فا 

رف ، جتاوز فيه معدل منو مثانية بنوك املعدل الس نوي، لتع8408س نة  % 21,8، حيث بلغ % 24,9قدر متوسط نس بة مالءة حقوق امللكية لعينة ادلراسة بـــ    

ىل   8403س نة  فقد شهدت ارتفاعا  8401و  8400، فاقت من خالهل معدالت أأربع بنوك املعدل الس نوي، أأما سنيت % 25,8ارتفاعا ملحوظا لهذه النس بة وصل ا 

 . % 24اخنفاضا لهذه النس بة وصل ا ىل  8402عىل التوايل، لتعرف س نة  % 26,5و  %  26,2لنسب مالءة حقوق امللكية بلغت

 . 8402، 8401، 8408، 8400، 8403: معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل و حسب   

 .و اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك العينة الأكرث كفاءة حسب نسب مالءة حقوق امللكية و ذكل بناء عىل معامل الاختالف   

 ترتيب البنوك حسب مالءة حقوق امللكية(: 41)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 Attijari Bankالتجاري بنك   Banque d’habitat 48بنك اال ساكن  40

 BNAالبنك الوطين اجلزائري  UBCI 04الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  48
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 Amen Bankبنك الأمان  BMCE 00البنك املغريب للتجارة اخلارجية  43

 CPMالقرض الشعيب املركزي  CPA 08القرض الشعيب اجلزائري  40

 AWBالتجاري وفا بنك  Banque de Tunisie 03بنك تونس  41

 AGBبنك اخلليج اجلزائر  BNA 00البنك الوطين الفاليح   42

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  CAM 01القرض الفاليح للمغرب  41

   BEAبنك اجلزائر اخلاريج  42

 SPSSتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ من ا عداد الباحث : املصدر

 نسب التوظيف و الاستامثر: اجملموعة الثالثة -3-3-3

يس تخدم هذا املؤرش للمتيزي بني مس توى الأداء للبنوك و القدرة عىل حتقيق أأفضل حمفظة استامثرية، كام أأنه يعكس : معدل العائد عىل الاستامثر يف التدفق النقدي -أأ 

 .س ياسات و اسرتاتيجيات اال قراض أأيضا اس تقرار

، جتاوز فيه معدل منو مخس بنوك املعدل الس نوي، 8408س نة  % 8,4، حيث بلغ % 8,8قدر متوسط نس بة معدل العائد عىل الاستامثر لعينة ادلراسة بـــ    

 8402، 8401، 8400ك املعدل الس نوي، أأما س نوات ، فاقت من خالهل معدالت أأربع بنو % 10,5ارتفاعا ملحوظا لهذه النس بة وصل ا ىل   8403لتعرف س نة 

 . عىل التوايل % 8,4، % 8,7، %  8,3فقد شهدت تذبذاب ملعدل العائد عىل الاستامثر قدر بـــ

 . 8408، 8403، 8400، 8402، 8401: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .الأكرث كفاءة حسب معدل العائد عىل الاستامثر و ذكل بناء عىل معامل الاختالف و اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك العينة   

 معدل العائد عىل الاستامثر يف التدفق النقدي(: 42)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 AWBالتجاري وفا بنك  Banque de Tunisie 48بنك تونس   40

 CPMالقرض الشعيب املركزي  UBCI 04الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  48

 Banque d’habitatبنك اال ساكن  BMCE 00البنك املغريب للتجارة اخلارجية  43

 CAMالقرض الفاليح للمغرب  BADR 08بنك الفالحة و التمنية الريفية  40

 BNAالبنك الوطين اجلزائري  Amen Bank 03بنك الأمان  41

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  CPA 00القرض الشعيب اجلزائري  42

 BNAالبنك الوطين الفاليح   Attijari Bank 01التجاري بنك   41

   AGBبنك اخلليج اجلزائر  42

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

دارة التدفق ال : نس بة توظيف الودائع -ب كتوظيف )يف معلية اال قراض ( مكصدر للأموال)نقدي يف اس تخدام الودائع تس تخدم هذه النس بة لتحديد مدى فعالية ا 

 .و لكن مت تبين نتاجئها و ذكل نظرا لصغر جحم الودائع و اليت أأعطت نس با كبرية لتوظيف الودائع" بنك اخلليج اجلزائر"يف هذه النس بة مت جتاهل (. للأموال

ا ىل ما  8403، جتاوز فيه معدل منو مخس بنوك املعدل الس نوي، لينخفض س نة % 53,4بـــ  8408س نة  قدر متوسط نس بة توظيف الودائع لعينة ادلراسة يف   

، لتعرف %  53,1فقد شهد هذا املعدل ارتفاعا وصل ا ىل 8400، فاقت نسب توظيف الودائع مخلس بنوك خاللها املعدل الس نوي، أأما يف س نة % 51يقارب 

 .عىل التوايل % 44,3و  % 46,1اخنفضا ملحوظا بلغ  8402و  8401سنيت 

 . 8402، 8400، 8403، 8408، 8401: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .و اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كفاءة حسب نس بة توظيف الودائع و ذكل بناء عىل معامل الاختالف   

 الودائع نس بة توظيف(: 41)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة
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 CPAالقرض الشعيب اجلزائري   Banque de Tunisie 48بنك تونس  40

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  BNA 04البنك الوطين الفاليح   48

 CAMالقرض الفاليح للمغرب  UBCI 00الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  43

 CPMالقرض الشعيب املركزي  Banque d’habitat 08بنك اال ساكن  40

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  BNA 03البنك الوطين اجلزائري  41

 BMCEالبنك املغريب للتجارة اخلارجية  Attijari Bank 00التجاري بنك   42

 AGBبنك اخلليج اجلزائر  Amen Bank 01بنك الأمان  41

   AWBالتجاري وفا بنك  42

 SPSSا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ من : املصدر

: نس بة توظيف الأصول - ث

دارة التدفقات النقدية يف اس تخدام الأصول   .يف معلية اال قراض( مكصدر للأموال)تس تخدم هذه النس بة لتحديد مدى كفاءة ا 

ىل ما  8403اوز فيه معدل منو س بعة بنوك املعدل الس نوي، لينخفض س نة ، جت% 52,8بـــ  8408قدر متوسط نس بة توظيف الأصول لعينة ادلراسة يف س نة     ا 

، %  53,4فقد شهد هذا املعدل ارتفاعا ملحوظا وصل ا ىل 8400، فاقت نسب توظيف الأصول مخلس بنوك خاللها املعدل الس نوي، أأما يف س نة % 50,2يقارب 

 .عىل التوايل % 49,8و  % 49اخنفاضا ملحوظا بلغ  8402و  8401لتعرف سنيت 

 . 8400، 8408، 8401، 8403و  8402: و حسب معامل الاختالف فا ن ترتيب الس نوات اكن كام ييل   

 .و اجلدول أأدانه يوحض ترتيب بنوك عينة ادلراسة الأكرث كفاءة حسب نس بة توظيف الأصول و ذكل بناء عىل معامل الاختالف   

 ف الأصولترتيب البنوك حسب نس بة توظي(: 42)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 Attijari Bankالتجاري بنك   Banque de Tunisie 41بنك تونس  01

 Banque d’habitatبنك اال ساكن  CAM 42القرض الفاليح للمغرب  00

 BADRبنك الفالحة و التمنية الريفية  UBCI 41الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  03

 BNAالبنك الوطين اجلزائري  BNA 40لفاليح  البنك الوطين ا 08

 BMCEالبنك املغريب للتجارة اخلارجية  AWB 43التجاري وفا بنك  00

 AGB بنك اخلليج اجلزائر CPM 48القرض الشعيب املركزي  04

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  CPA 40القرض الشعيب اجلزائري  48

   Amen Bankبنك الأمان  42

 SPSSعداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ من ا  : املصدر

 :ترتيب البنوك حسب طريقة النسب املالية

 ترتيب البنوك حسب طريقة النسب املالية(: 48)اجلدول رمق 
 البنك الرتبة  البنك الرتبة

 BNAالبنك الوطين الفاليح   Banque de Tunisie 48بنك تونس  40

 BEAبنك اجلزائر اخلاريج  Banque d’habitat 04بنك اال ساكن  48

 AWBالتجاري وفا بنك  UBCI 00الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة  43
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 AGB بنك اخلليج اجلزائر Amen Bank 08بنك الأمان  40

 CAMالقرض الفاليح للمغرب  BNA 03البنك الوطين اجلزائري  41

 BADRو التمنية الريفية  بنك الفالحة CPA 00القرض الشعيب اجلزائري  42

 CPMالقرض الشعيب املركزي  BMCE 01البنك املغريب للتجارة اخلارجية  41

   Attijari Bankالتجاري بنك   42

 SPSSمن ا عداد الباحثة بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

طريقة النسب املالية، فاحتل من خاللها بنك تونس الصدارة ابعتباره الأكرث كفاءة يف اس تخدام  يوحض اجلدول أأعاله ترتيب البنوك املغاربية حمل ادلراسة بناًء عىل   

 اجلزائري و القرض موارده، بعكس القرض الشعيب املركزي و اذلي جاء يف ذيل الرتتيب ابعتباره الأقل كفاءة، أأما عن البنوك اجلزائرية فقد اكن للبنك الوطين

 .عىل التوايل 2و  1ترتيب جيد، فاحتال الرتبتني الشعيب اجلزائري احلظ يف 

 حتليل البياانت حسب أأسلوب حتليل مغلف البياانت -3-0

بتوهجيه املدخيل  CCR، و ذكل ابالعامتد عىل المنوذج الأسايس DEA Solver Pro 5.0لقياس الكفاءة وفق هذا الأسلوب، مت اس تخدام برانمج    

 :التالية ابالعامتد عىل املدخالت. واخملريج

جاميل املبالغ النقدية اليت يتحصل عليه البنك من الزابئن؛: الودائع-أأ   متثل ا 

 متثل رؤوس الأموال اخلاصة؛: الأموال اخلاصة-ب

جاميل املاكفآ ت اليت يتحصل علهيا البنك من زابئنه نظري تقدمي خدمات هلم؛: الفوائد و العموالت-جـ  متثل ا 

 :و عىل اخملرجات التالية

 متثل موارد البنوك؛: ولالأص-أأ 

 متثل ا جاميل املبالغ النقدية اليت مينحها البنك لزابئنه مقابل فوائد؛: القروض-ب

يرادات املبيعات بعد خصم النفقات و التاكليف و الرضائب: صايف الأرابح-جـ جاميل ا   .متثل ا 

 :و عليه اكنت نتاجئ مؤرشات الكفاءة اكلتايل

 CCRة ابلتوهجني املدخيل و اخملريج لمنوذج مؤرشات الكفاء(: 04)اجلدول رمق 
 مؤرشات الكفاءة البنوك

8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,90852 0,90624 0,90254 0,94582 0,94630بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0 0 0,96580 0,97532 0بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0 0 1 1 0بنك تونس 

 Attijari Bank 0,99024 1 1 1 1التجاري بنك  

 BNA 0,54067 0,56045 0,57485 0,57359 0,58215البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,76655 0,73024 0,81096 0,81238 0,79541الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 BNA 0 0 0 0 0البنك الوطين اجلزائري 

 BEA  0,51691 0,57780 0,46089 0,51028 0,56897بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,52157 0,61027 0,63891 0,63701 0,65589بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 CPA  0,80716 0,80516 0,81306 0,86122 0,87416القرض الشعيب اجلزائري 

 AGB   0,66268 0,67264 0,67710 0,65261 0,68231 بنك اخلليج اجلزائر
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 AWB 0 0 0,97350 0 0التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,62463 0,72453 0,67350 0,68801 0,71130البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,82884 0,88887 0,89774 0,89190 0,89910 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,70983 0,71281 0,70917 0,72993 0,82597القرض الشعيب املركزي 

 DEA Solverعىل خمرجات برانمج  من ا عداد الباحثتني بناءً : املصدر

، و هذا يدل عىل 8402-8408قد حققا مس توايت كفاءة اتمة خالل فرتة  البنك الوطين اجلزائريو  بنك تونسمن خالل نتاجئ اجلدول أأعاله نالحظ أأن الك من    

فقد  التجاري وفا بنك، و التجاري بنك، بنك الأمان: جات، أأما البنوكأأهنام يعمالن مضن مس توايت مثىل جييدان فهيا اس تخدام مدخالهتام لتحقيق أأكرب قدر من اخملر 

ال أأهنا مل حتقق ذكل خالل س نوات ادلراسة، و ذكل يدل عىل أأهنا اكنت تسعى جاهدة الس تخدام موارد ها بشلك أأمثل، حققت يه الأخرى مس توايت كفاءة اتمة، ا 

 .و ذكل يدل عىل أأن دلهيا مدخالت غري مس تغةل للوصل ا ىل مس توايت الكفاءة املثىل % 80و  % 32أأما ابيق البنوك فقد تراوحت مس توايت كفاءهتا مابني 

 خامتة

دارة التدفقات النقدية لعدد من البنوك املغاربية، و ذكل بغرض تسليط الضوء عىل كيفية املواءمة بني ا    ملبالغ النقدية ادلاخةل و جاءت هذه ادلراسة لقياس كفاءة ا 

 تقيمي فعالية تس يريها، حيث أأن هذه العملية متكن املؤسسات معوما والبنوك خصوصا من معرفة نقاط القوة و نقاط الضعف من حيث قدرة اخلارجة و من مث

ىل حتقيق و توزيع الأرابح، و ذكل يف د ضافة ا  نة بني طريقة النسب راسة مقار املؤسسة عىل توليد النقد، و ابلتايل قدرهتا عىل الوفاء ابلزتاماهتا، ومتويل توسعاهتا ا 

 :وىل ما ييلاملالية و أأسلوب التحليل التغليفي للبياانت، ابالعامتد عىل مجموعة من البياانت املالية لهذه البنوك، و قد أأظهرت نتاجئ الطريقة الأ 

تسعة بنوك ذات  -

دارة التدفقات النقدية؛  عالقة اجيابية بني املوارد املتاحة فهيا و كفاءة ا 

قة س تة بنوك ذات عال -

دارة التدفقات النقدية؛   سلبية بني املوارد املتاحة فهيا و كفاءة ا 

أأثبت بنك تونس أأنه  -

دارة تدفقاته النقدية، يف حني أأثبت القرض الشعيب املركزي العكس  .ذو كفاءة جيدة جدا يف ا 

 :أأما عن نتاجئ أأسلوب حتليل مغلف البياانت فقد اكنت النتاجئ اكلتايل

بنك تونس، : أأثبت لك -

ىل بنك الأمان، التجاري بنك، التجاري وفا حققت 8402-8408بنك الوطين اجلزائري، أأهنام يعمالن مضن مس توايت كفاءة مثىل خالل فرتة ال  ضافة ا  ، ا 

 يه الأخرى مس توايت كفاءة مثىل، و لكن يف بعض س نوات ادلراسة فقط؛

أأما ابيق البنوك اليت   -

  من وجود مدخالت مل تُس تخدم بعد؛فهيي الزالت تعاين 0حققت مؤرشات كفاءة أأقل من 

ن طريقة النسب  - ا 

ق مبورد املالية ليست كأسلوب حتليل مغلف البياانت، فهيي غري مناس بة لتحديد أأهداف املؤسسة لتصبح أأكرث كفاءة، و يرجع ذكل أأساسا ا ىل أأهنا تتعل

بان مجيع املدخالت و اخملرجات لتقيمي الأداء، ذلكل جيب القيام واحد فقط و خملرج واحد فقط، يف حني أأن أأسلوب حتليل مغلف البياانت يآأخذ يف احلس  

 .بعملية تقيمي الأداء لك فرتة ابس تخدام مثل هذه الطرق ملعرفة موقع لك بنك مقارنة ببايق البنوك و حتسني مس توايت كفاءته

 قامئة املراجع
0
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 املالحق

 نس بة منو الأصول(: 40)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 ختالفالا
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,11 0,07 0,07 0,056 0,16 0,0932 0,042 0,455بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,06 0,09 0,04 0,01 0,04 0,048 0,029 0,614بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,07 0,14 0,11 0,11 0,14 0,114 0,028 0,252بنك تونس 

 Attijari Bank 0,07 0,41 0,46 0,08 -0,17 0,17 0,262 1,543ي بنك  التجار 

 BNA 0,03 0,05 0,07 -0,06 -0,04 0,01 0,057 5,7البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,05 0,01 0,19 -0,03 0,11 0,066 0,086 1,310الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,17 0,22 0,146 0,23 0,08 0,169 0,060 0,359القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,06 0,06 -0,11 0,11 0,21 0,066 0,115 1,755بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,18 -0,08 0,50 -0,13 -0,68 -0,042 0,435 -10,37بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,08 0,24 -0,08 0,09 0,03 0,072 0,115 1,605البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  0,03 -0,13 -0,10 -0,05 -0,08 -0,066 0,061 -0,925 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,123 0,13 0,18 -0,14 0,03 0,064 0,126 1,959التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,55 0,50 0,24 0,17 0,15 0,322 0,189 0,587البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,121 0,29 0,133 0,01 -0,05 0,1008 0,130 1,295 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,08 0,11 0,113 -0,04 0,12 2,452 5,337 2,176القرض الشعيب املركزي 

  0,471 0,2426 0,003 0,027 0,13 0,14 0,118 املتوسط
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    0,215 0,106 0,176 0,169 0,127 الاحنراف املعياري

    64,62 3,823 1,347 1,205 1,072 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نس بة منو الودائع(: 48)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,16 0,07 0,06 0,06 0,18 0,106 0,058 0,556بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,06 0,09 -0,01 -0,01 0,03 0,032 0,043 1,369بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,06 0,15 0,08 0,16 0,10 0,11 0,043 0,396بنك تونس 

 Attijari Bank 0,07 0,35 -0,01 0,11 0,12 0,128 0,134 1,048التجاري بنك  

 BNA -0,03 0,05 0,03 -0,03 -0,03 -0,002 0,038 -19,49البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,06 0,03 0,11 -0,05 0,01 0,032 0,059 1,854الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,17 0,23 0,11 0,36 0,08 0,19 0,111 0,584القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,17 -0,09 0,09 0,13 0,03 0,066 0,101 1,536بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,18 0,106 0,10 -0,20 -0,56 -0,074 0,307 -4,116بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,09 0,02 0,11 0,10 0,02 0,068 0,044 0,652البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  4,72 -0,88 -0,15 -0,53 0,98 0,828 2,285 2,759 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,13 0,15 0,19 -0,16 0,03 0,068 0,140 2,065التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,87 0,67 0,08 0,26 0,13 0,402 0,349 0,869البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,13 0,27 0,13 0,03 0,01 0,114 0,103 0,906 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,16 0,21 0,11 0,05 0,02 0,11 0,077 0,707القرض الشعيب املركزي 

  0,259 0,1452 0,076 0,018 0,068 0,095 0,466 املتوسط

    0,301 0,202 0,079 0,323 1,194 الاحنراف املعياري

    3,929 11,21 1,159 3,398 2,559 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نس بة منو القروض(: 43)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات لبنوكا

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat -0,12 -0,11 0,07 0,05 0,067 -0,008 0,097 -11,33بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,24 0,01 0,08 -0,24 0,31 0,08 0,215 2,694بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,05 0,13 0,14 0,07 0,075 0,093 0,039 0,426بنك تونس 

 Attijari Bank 0,03 0,24 0,23 0,10 0,19 0,158 0,09 0,572التجاري بنك  
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 BNA 0,02 -0,08 0,09 -0,11 0,02 -0,012 0,081 -6,80البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,00 -0,01 0,17 -0,04 0,10 0,044 0,087 1,99الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,20 0,28 0,34 0,12 0,22 0,232 0,083 0,358القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,02 -0,37 0,00 0,10 0,09 -0,032 0,193 -6,057بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,12 0,43 0,17 -0,48 -0,47 -0,046 0,408 -8,88بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,06 -0,01 -0,05 -0,03 0,042 0,0024 0,046 19,58ائري البنك الوطين اجلز 

 AGB  -0.03 -0,29 -0,20 -0,12 -0,11 -0,15 0,098 -0,658 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,03 -0.04 0,49 -0,22 -0,18 0,016 0,283 17,73التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,71 0,38 0,17 0,06 0,57 0,27 0,203 0,754البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  -0,01 0,09 0,05 -0,14 -0,06 -0,014 0,09 -6,479 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,02 0,28 0,17 0,04 0,31 0,164 0,133 0,811القرض الشعيب املركزي 

  0,143 0,053 0,078 0,056- 0,128 0,062 0,089 املتوسط

    0,240 0,165 0,16 0,231 0,192 الاحنراف املعياري

    3,071 2,961- 1,275 3,739 2,159 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نس بة الس يوةل(: 40)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,57 0,59 0,49 0,51 0,58 0,548 0,044 0,082ن بنك اال ساك

 Amen Bank 0,44 0,36 0,43 0,45 0,50 0,436 0,05 0,115بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,53 0,57 0,54 0,50 0,53 0,534 0,025 0,047بنك تونس 

 Attijari Bank 0,57 0,65 0,38 0,51 0,59 0,54 0,102 0,19التجاري بنك  

 BNA 0,60 0,60 0,62 0,64 0,68 0,628 0,033 0,053البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,57 0,55 0,54 0,58 0,66 0,58 0,047 0,081الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,64 0,60 0,55 0,50 0,45 0,548 0,075 0,138القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,50 0,45 0,45 0,46 0,66 0,504 0,089 0,177بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,51 0,50 0,52 0,55 0,28 0,472 0,108 0,230بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,83 0,57 0,65 0,62 0,69 0,672 0,098 0,146البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  8,19 83,69 115,1 255,7 125,6 117,65 89,80 0,763 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,78 0,60 0,36 0,46 0,58 0,556 0,158 0,284التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,78 0,46 0,51 0,46 0,35 0,514 0,165 0,321البنك املغريب للتجارة اخلارجية 
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 CAM  0,40 0,50 0,55 0,64 0,59 0,536 0,091 0,171 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,61 0,67 0,49 0,44 0,52 0,546 0,092 0,170القرض الشعيب املركزي 

  0,084 0,543 0,547 0,518 0,505 0,547 0,595 املتوسط

    0,121 0,071 0,081 0,084 0,127 الاحنراف املعياري

    0,222 0,136 0,161 0,154 0,213 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نس بة الرحبية(: 41)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,013 0,009 0,015 0,015 0,013 0,013 0,0024 0,188بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,008 0,0007 0,088بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,003 0,011 0,018 0,012 0,010 0,0108 0,0053 0,496بنك تونس 

 Attijari Bank 0,007 0,009 0,012 0,016 0,018 0,0124 0,0046 0,372التجاري بنك  

 BNA 0,004 0,006 -0,004 -0,004 0,007 0,0018 0,0054 3,002البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,001 0,004 0,004 0,007 0,016 0,0064 0,0057 0,901البنيك للتجارة و الصناعة  الاحتاد

 CPA 0,015 0,003 0,008 0,011 -0,004 0,0066 0,0073 1,116القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,001 0,002 0,000 0,002 0,002 0,0014 0,00089 0,638بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR -0,009 -0,001 -0,007 -0,043 -0,012 -0,0144 0,0164 -1,144ية الريفية بنك الفالحة و التمن 

 BNA 0,006 0,006 0,007 0,008 0,008 0,007 0,001 0,142البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  0,014 -0,071 0,016 0,04 0,028 0,0054 0,043 8,141 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,002 0,004 -0,001 -0,001 -0,001 0,0006 0,0023 3,836التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,018 0,017 0,024 0,023 0,030 0,0224 0,0052 0,233البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  -0,017 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001 -0,0013 0,00047 -0,356 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,001 0,006 0,012 0,002 0,007 0,0056 0,0043 0,784القرض الشعيب املركزي 

  0,0069 0,0057 0,008 0,006 0,007 0,008 0,004 املتوسط

    0,011 0,006 0,008 0,020 0,009 الاحنراف املعياري

    1,335 0,017 1,201 25,49 2,019 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 نس بة مالءة حقوق امللكية(: 42)جلدول رمق ا
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,39 0,44 0,46 0,46 0,46 0,442 0,03 0,068بنك اال ساكن 
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 Amen Bank 0,171 0,20 0,20 0,30 0,25 0,224 0,051 0,227بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,15 0,17 0,19 0,20 0,20 0,182 0,021 0,119بنك تونس 

 Attijari Bank 0,22 0,20 0,31 0,30 0,20 0,246 0,054 0,221التجاري بنك  

 BNA 0,14 0,16 0,19 0,16 0,19 0,168 0,021 0,129البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,21 0,23 0,22 0,24 0,26 0,232 0,019 0,082الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,36 0,30 0,25 0,25 0,20 0,272 0,060 0,222القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,12 0,21 0,202 0,19 0,17 0,178 0,035 0,201بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR -0,19 0,10 0,10 -0,31 -0,55 -0,17 0,278 -1,638بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,40 0,43 0,47 0,50 0,52 0,464 0,049 0,106البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  0,38 0,42 0,54 0,65 0,73 0,544 0,148 0,272 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,25 0,29 0,18 0,29 0,38 0,278 0,072 0,261التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,35 0,30 0,31 0,34 0,27 0,314 0,032 0,102البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,11 0,12 0,12 0,13 0,16 0,128 0,019 0,150 القرض الفاليح للمغرب

  CPM 0,22 0,31 0,19 0,28 0,17 0,234 0,0543 0,231القرض الشعيب املركزي 

  0,062 0,249 0,24 0,265 0,262 0,258 0,218 املتوسط

    0,271 0,210 0,131 0,109 0,153 الاحنراف املعياري

    1,13 0,793 0,501 0,422 0,7 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر

 معدل العائد عىل الاستامثر يف التدفق النقدي(: 41)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,22 0,24 0,12 0,13 0,12 0,166 0,058 0,355بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,054 0,06 0,05 0,07 0,05 0,056 0,0084 0,148بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,12 0,132 0,13 0,12 0,13 0,126 0,0058 0,046بنك تونس 

 Attijari Bank 0,09 0,08 0,11 0,10 0,07 0,09 0,015 0,175  التجاري بنك

 BNA 0,04 0,25 0,12 0,12 0,13 0,132 0,075 0,57البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,064 0,0054 0,085الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,21 0,20 0,07 0,08 0,08 0,128 0,07 0,55القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 0,0044 0,559بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,10 0,08 0,08 0,09 0,11 0,092 0,013 0,141بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,08 0,09 0,12 0,11 0,11 0,102 0,016 0,161البنك الوطين اجلزائري 
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 AGB  0,07 0,10 0,06 0,10 0,08 0,082 0,017 0,218 زائربنك اخلليج اجل

 AWB 0,05 0,05 0,04 0,04 0,07 0,05 0,012 0,244التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,11 0,09 0,104 0,10 0,09 0,098 0,008 0,088البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,01 0,07 0,072 0,07 0,08 0,06 0,028 0,471 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,05 0,07 0,11 0,10 0,06 0,078 0,025 0,331القرض الشعيب املركزي 

  0,024 0,088 0,084 0,087 0,083 0,105 0,084 املتوسط

    0,032 0,031 0,035 0,07 0,062 الاحنراف املعياري

    0,386 0,365 0,426 0,666 0,744 معامل الاختالف

 SPSSتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ من ا عداد الباحث : املصدر

 نس بة توظيف الودائع(: 42)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 املعياري
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,53 0,46 0,47 0,46 0,42 0,468 0,039 0,084بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,44 0,40 0,44 0,33 0,43 0,408 0,046 0,114بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,559 0,55 0,58 0,53 0,52 0,547 0,023 0,043بنك تونس 

 Attijari Bank 0,50 0,46 0,58 0,57 0,51 0,524 0,050 0,0959التجاري بنك  

 BNA 0,45 0,41 0,43 0,40 0,40 0,418 0,021 0,051البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,52 0,48 0,51 0,52 0,56 0,518 0,028 0,055الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,48 0,50 0,60 0,50 0,56 0,528 0,050 0,0950القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,65 0,43 0,39 0,38 0,41 0,452 0,112 0,248بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,68 0,88 0,93 0,62 0,74 0,77 0,131 0,17ية بنك الفالحة و التمنية الريف 

 BNA 0,31 0,30 0,25 0,22 0,22 0,26 0,043 0,165البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  52,06 261,2 252,4 451,3 215,1 246,41 142,29 0,577 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,34 0,28 0,35 0,33 0,25 0,31 0,043 0,138التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,96 0,80 0,87 0,73 0,101 0,692 0,341 0,493البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,66 0,57 0,53 0,43 0,40 0,518 0,105 0,204 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,41 0,62 0,51 0,44 0,69 0,534 0,118 0,222القرض الشعيب املركزي 

  0,082 0,496 0,443 0,461 0,531 0,51 0,534 املتوسط

    0,174 0,131 0,183 0,168 0,165 الاحنراف املعياري

    0,393 0,284 0,345 0,33 0,309 معامل الاختالف

 SPSSمن ا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ : املصدر
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 نس بة توظيف الأصول(: 48)اجلدول رمق 
الاحنراف  املتوسط الس نوات البنوك

 رياملعيا
معامل 

 الاختالف
8408 8403 8400 8401 8402 

 Banque d’habitat 0,33 0,47 0,42 0,42 0,47 0,422 0,057 0,135بنك اال ساكن 

 Amen Bank 0,47 0,51 0,51 0,37 0,48 0,468 0,057 0,123بنك الأمان 

 Banque de Tunisie 0,59 0,52 0,54 0,54 0,52 0,542 0,028 0,052بنك تونس 

 Attijari Bank 0,51 0,42 0,56 0,57 0,58 0,528 0,066 0,125التجاري بنك  

 BNA 0,42 0,43 0,49 0,48 0,41 0,446 0,036 0,081البنك الوطين الفاليح  

 UBCI 0,54 0,49 0,53 0,51 0,46 0,506 0,032 0,063الاحتاد البنيك للتجارة و الصناعة 

 CPA 0,46 0,57 0,67 0,53 0,52 0,55 0,077 0,141القرض الشعيب اجلزائري 

 BEA  0,67 0,47 0,39 0,38 0,46 0,474 0,116 0,246بنك اجلزائر اخلاريج 

 BADR 0,66 0,73 0,83 0,58 0,64 0,688 0,095 0,139بنك الفالحة و التمنية الريفية 

 BNA 0,41 0,38 0,35 0,32 0,32 0,356 0,039 0,109البنك الوطين اجلزائري 

 AGB  0,36 0,50 0,33 0,49 0,39 0,414 0,077 0,186 بنك اخلليج اجلزائر

 AWB 0,44 0,39 0,45 0,39 0,47 0,428 0,036 0,084التجاري وفا بنك 

 BMCE 0,87 0,61 0,81 0,63 0,63 0,71 0,12 0,170البنك املغريب للتجارة اخلارجية 

 CAM  0,58 0,54 0,63 0,57 0,56 0,575 0,033 0,058 القرض الفاليح للمغرب

 CPM 0,62 0,50 0,51 0,58 0,57 0,556 0,050 0,090القرض الشعيب املركزي 

  0,061 0,510 0,498 0,490 0,534 0,502 0,528 املتوسط

    0,088 0,093 0,149 0,089 0,141 الاحنراف املعياري

    0,177 0,191 0,279 0,177 0,266 معامل الاختالف

 SPSSا عداد الباحثتني بناًء عىل خمرجات الربانمج اال حصايئ  من: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


