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إىل من محلتين يف بطنها وىنا على وىن والزالت حتملين برعايتها وحناهنا إىل من اجلنة حتت أقدامها إىل 
. رمز الصمود والصرب والعطاء إىل من علمتين كيف أكون قوية يف وجو املتاعب والصعاب 

" أمي احلنونة " 

. إىل الذي سقاين من أخالقو وزودين من أدابو أعظم الرجال 

" أيب العزيز " 

أطال هللا يف عمرمها " الوالدين احلبيبني " إىل من أوصاين هللا تعاىل برمها ومصاحبتهما يف الدنيا معروفا  
" ريب إرمحهما كما ربياين صغريا " وأقول هلما 

إىل إخويت الذين قدموا يل يد املساعدة يف إجناز املذكرة حفظهم هللا 

 إىل رفيق دريب 

 " مزاين دمحم " 

إىل كل من أمدين بيد العون واملساعدة يف إجناز ىذه املذكرة 

 "لطروش حسني ، عكودة ابراهيم ، قرين سعاد " 

 إىل أستاذي الغايل رمحو هللا وجعلو من أىل جنانو

 "الدكتور بن ميينة كمال " 

-صورية -                                                    ينلكم مجيعا امتنا  

 
    



 

 

 "لئن شكرمت ألزيدنكم : " قال تعاىل 

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة العقل وأرشدان إىل طريق العلم 
وىداان دوما إىل ما فيو الصالح والثبات وجعل من الصلب ىٌن 
وأمدان بتوفيق منو إلمتام ىذا العمل لو وحده هلالج لج محدا يليق جبالل 

 .وجهو وفضلو علينا وعلى الناس أمجعٌن 

" من علمين حرفا صرت لو عبدا " ألف شكر إىل من قيل فيهم 
مجيع األساتذة الذين سامهوا يف تكويننا طيلة مشواران الدراسي 

الذي  " موزاوي عبد القادر" األستاذ املؤطر  وألف شكر إىل
نكن لو فائق التقدير واالحرتام ونتمىن لو دوام الصحة 

 .والعافية ومزيد التألق والنجاح 

 فجازى هللا اجلميع خًنا
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 :مــقــدمة

تعمل المإسسات اإللتصادٌة فً محٌط دٌنامٌكً ٌتسم بالحركة الدائمة ، ما ٌفرض 

علٌها الٌمضة وتحلٌل هذه التغٌرات من خالل المحٌط الداخلً للمإسسة واكتشاف 

نماط الموة لإلستفادة منها ونماط الضعف لتفادٌها ، ومن ثم دراسة المحٌط الخارجً        

الفرص واإلبتعاد عن التهدٌدات ، هذه الدراسة لمكونات المحٌط ٌطلك علٌها 

التشخٌص اإلستراتٌجً الذي ٌمودنا إلى التشخٌص المالً الذي ٌضطلع بمهمته 

فحص الوضعٌة المالٌة للمإسسة وتحلٌل مكونات محٌطها ودراسة عاللة كل 

عنصر بها ، إن دراسة التشخٌص المالً للمإسسة ٌإدي بالضرورة إلى التطرق 

إلى مفهوم التحلٌل المالً واألسالٌب المستخدمة فٌه وذلن بمعالجة البٌانات المالٌة 

وتحوٌلها إلى معلومات والتؤكٌد والتؤكٌد على ضرورة استخدام التشخٌص المالً 

للكشف عن اإلختالالت المالٌة فً وضعٌة المإسسة ، والتً تإثر على السلون 

التنافسً وعلٌه فالبحث ٌتناول أهمٌة التحلٌل المالً الدائم فً تحسٌن تنافسٌة 

 .المإسسة اإللتصادٌة 

فالتحلٌل المالً ٌعد من أهم الموضوعات البالغة األهمٌة فً حمل المنشؤت المالٌة 

والمحاسبة اإللتصادٌة ، بحٌث ٌمكنها من تمٌٌم عموم لراراتها المالٌة لمعرفة نماط 

 .الموة و الضعف فً بٌئة المنشؤة الداخلٌة والمنشؤة الخارجٌة 

فؤهمٌة التحلٌل المالً تتزاٌد ٌوما بعد ٌوم فً عالمنا المعاصر ، مما جعل إدارات 

مختلف الشركات و المتعاملٌن معها بحاجة دائمة إلى المعلومات والمإشرات المالٌة 

 .ٌسترشدون بها فً اتخاذ لراراتهم اإللتصادٌة 

ومما الشن فٌه أن المحللٌن المالٌٌن هم أكثر الفئات أهلٌة لتزوٌد رجال األعمال 

 .بالمإشرات التً هم بؤمس الحاجة إلٌها 

التحلٌل المالً بمفهومه البسٌط هو عملٌة مستمرة مستمرة لمعالجة أو تشغٌل 

البٌانات المتوفرة عن المشروعات االلتصادٌة ، باعتباره من أنسب الوسائل فً 

تشخٌص نماط الموة والضعف التً تواجه المنشآت ، ومن ثم البحث عما ٌوجد بٌن 



 مــقــدمــة 
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عناصر البٌانات عن عاللة تتم صٌاغتها فً صورة مإشرات كمٌة تساعد فً تفسٌر 

األحداث ألنشطة المشروع ، والتً ٌتم من خاللها بناء معلومات وتوصٌات تكون 

عونا فً ترشٌد مستخدمٌها فً لراراتهم بذلن المشروع ، والتحلٌل المالً بمدلوله 

الحمٌمً ٌساعد فً التنبإ باتجاهات مستمبلٌة وكذلن لٌتسنى  للمحلل المالً أن ٌموم 

 .بدوره المطلوب 

إلى أي مدى ٌمكن اعتبار : ومن خالل كل هذا ارتابتا إلى إدراج اإلشكالٌة التالٌة 

التحلٌل المالً وسٌلة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة وإلثراء هذه اإلشكالٌة ٌجب علٌنا 

 : اإلجابة على األسئلة الفرعٌة التالٌة 

  هل تعتبر البنون التجارٌة الملجؤ األمثل للحصول على مٌزة تنافسٌة ؟ – 1

  هل ٌعتبر التحلٌل المالً أداة كافٌة فً تحمٌك مٌزة تنافسٌة ؟ – 2

 هل بواسطة التحلٌل المالً ٌمكن لنا معرفة اإلختالالت والتوازنات المالٌة وكذا – 3

 مردودٌة المشروع ؟ 

 :ولكشف الغموض حول هذه التساإالت نفرض ما ٌلً 

 التحلٌل المالً هو عملٌة جوهرٌة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة -  

 .التحلٌل المالً وسٌلة لمرالبة األموال المستثمرة ولمٌاس مردودٌة المشارٌع - 

استعمال البنون التجارٌة ألدوات التحلٌل المالً بشكل جٌد ٌضمن لها تحمٌك - 

 .أهدافها المسطرة 

التحلٌل المالً بٌن الوضعٌة المالٌة للمإسسة كما أن له دور كبٌر فً تحمٌك - 

 .المردودٌة وتحسٌن السٌولة 

من أجل التوصل إلى اإلجابة عن اإلشكالٌة كان البد من التعرض لكل أدبٌات 

التحلٌل المالً وأهم األدوات المستخدمة ألجل تحمٌمه إضافة إلى تنافسٌة المإسسة 
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ومإشرات لٌاسها وكٌفٌة تحسٌنها وتعزٌزها ، وإلعطاء البحث الصبغة العلمٌة لمنا 

 .بإسماط معارفنا النظرٌة السابمة على بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة 

إن اختٌارنا لموضوع أثر التحلٌل المالً فً تحمٌك مٌزة تنافسٌة تبرر األسباب 

 : التالٌة 

 . طبٌعة التخصص الذي ندرسه ٌتالءم مع الموضوع – 1

 كون التحلٌل المالً أداة هامة تعتمد علٌها البنون التجارٌة فً تحمٌك مٌزة – 2

 .تنافسٌة 

 عاللة اإلستثمار بالبنون عاللة وطٌدة ، فبدون األموال ال وجود لالستثمار وال – 3

للتطور وال عمل وال ربح ، وبالتالً ال تنمٌة بدون استثمار ، فوجود األموال تمكن 

 .من استمرارٌة الحٌاة وتطورها خاصة من الناحٌة اإللتصادٌة 

 الرغبة الشخصٌة فً معرفة أهم أدوات التحلٌل المالً المستعملة من طرف – 4

 .البنون التجارٌة فً ممارسة أعمالها 

 : األهداف المسطرة من خالل هذه المذكرة 

 .إظهار مدى أهمٌة المجال للبنون التجارٌة - 

 .إعطاء مفهوم واسع للتحلٌل المالً ومدى فعالٌته فً تحمٌك مٌزة تنافسٌة - 

 .إظهار الجانب التطبٌمً حول هذا الموضوع - 

 :صعوباتالبحث

الموانٌن المطبمة فً المكتبة لم تمكننا من استخراج مراجع كثٌرة وهذا عائد  -  1

 .إلى اخذ الكتاب لمدة سعة 

ومن اجل تغطٌة الموضوع طبما لألهداف التً حددناها لمنا بتمسٌم بحثنا إلى لسمٌن 

 : لسم نظري ولسم تطبٌمً 
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 :المسم النظري ٌنمسم بدوره إلى فصلٌن  

اإلطار النظري التحلٌل المالً للبنون التجارٌة باإلضافة : نتناول فً الفصل األول 

إلى أنواعها ووظائفها وكذلن تطرلنا إلى المروض وإجراءات منحها ومخاطرها 

 . وطرق الولاٌة منها ، وفً الفصل الثانً حاولنا إلماء الضوء على البٌئة التنافسٌة 

وفً األخٌر المسم التطبٌمً ٌظم فصال كامال ، لمنا بإعطاء نظرة شاملة عن بنن 

 . للوكالة المحلٌة ببولٌرات BADRالفالحة والتنمٌة الرٌفٌة 
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: جمهيد 

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي حشخُظ لحالت أو لىقُفت مالُت في اإلاإؾؿت زالٌ صوعة ئهخاحُت مهُىت أو زالٌ 

ً به فاقهاع ول  نضة صوعاث ، وهظا إلاً لهم نالكت باإلاإؾؿت هغحاٌ ألانماٌ ، بىىن ، اإلاؿدثمٍغ

الخغحراث التي جؿغأ نلى الحالت اإلاضهُت وبالخالي الحىم نلى الؿُاؾت اإلاالُت اإلاخبهت واجساط ؤلاحغاءاث 

. الخصحُدُت الالػمت  

:  لظلً جم جلؿُم هظا الفطل ئلى زالر مباخث 

ماهُت الخدلُل اإلاالي  : اإلابدث ألاٌو 

أهىام ومغاخل ألاؾغاف اإلاؿخفُضة مً الخدلُل اإلاالي  :اإلابدث الثاوي 

. الخدلُل اإلاالي وأزغه نلى اإلاإؾؿت : الثالث  اإلابدث
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ماهيت الخحليل املالي  : املبحث ألاول 

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي نملُت جفؿحر اللىائم اإلاالُت الطاصعة وفهمها في غىء ؤلاصعان واإلاهغفت بىُفُت 

ئنضاصها وألاؾـ التي جم في غىئها قهىع ألاعكام اإلاالُت في ضىعتها النهائُت ، فهى الخؿىة اإلاهمت التي ًبنى 

نليها اإلاضًغ اإلاالي اللىانض الؿلمُت لىقُفتي الخسؿُـ اإلاالي والغكابت اإلاالُت ، وفي هظا اإلابدث ؾىف 

هخهغف نلى مفهىم الخدلُل اإلاالي وأهىانه وأهمُت الخدلُل اإلاالي وأهضافه وألاصواث التي ًلىم نليها 

. الخدلُل اإلاالي 

حعزيف الخحليل املالي  : املطلب ألاول 

مجمىنت الهملُاث التي حهني بضعاؾت وفهم البُاهاث واإلاهلىماث اإلاالُت " ٌهغف الخدلُل اإلاالي بأهه 

اإلاخاخت في اللىائم اإلاالُت للمإؾؿت وجدلُلها وجفؿحرها ختى ًمىً ؤلافاصة منها في الحىم نلى مغهؼ 

ً مهلىماث حؿانض في اجساط اللغاعاث ، وحؿانض أًػا في جلُُم أصاء اإلاإؾؿت  اإلاإؾؿت اإلاالي وجيٍى

 1" وهشف اهدغافاتها والخيبإ باإلاؿخلبل 

هغف هظلً بأهه  سُت اإلاضوهت باللىائم اإلاالُت " َو ل الىم الهائل مً البُاهاث اإلاالُت الخاٍع نملُت جدٍى

 2" ئلى هم أكل مً اإلاهلىماث أهثر فائضة لهملُت اجساط اللغاع  (....كائمت اإلاغهؼ اإلاالي وكائمت الضزل )

نملُت صعاؾت وجدلُل مىكمت للبُاهاث واإلاهلىماث " ومً وحهت هكغ أزغي ٌهغف الخدلُل اإلاالي بأهه 

سُت خٌى اإلاإؾؿت ، مً زالٌ اللىائم اإلاالُت واإلاطاصع ألازغي باؾخسضام  اإلاخاخت الحالُت والخاٍع

اغُت وئخطائُت للحطٌى نلى مإشغاث ئغافُت حؿانض في جلُُم ألاصاء الحالي  أؾالُب وأصواث ٍع

 3"للمإؾؿت وؤلاؾدشغاف اإلاؿخلبلي له 

                                                           
 . 157 ، ص 2000هُثم دمحم الؼنبي ، ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي ، صاع الفىغ، نمان ،  - 1
ت ،  - 2  . 75 ، ص 2004نبض الغفاع خىفي ،أؾاؾُاث الخدلُل اإلاالي وصعاؾت الجضوي ، صاع الجامهُت ، ؤلاؾىىضٍع
نالء فغخان ؾالب وئًمان شُدان اإلاشهضاوي ، الحىهمت اإلاإؾؿُت وألاصاء اإلاالي ؤلاؾتراجُجي للمطاعف ، صاع الطفاء ، نمان ،  -3

 . 70 – 69 ، ص 2011
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لطض به أًػا   كُام اإلاإؾؿت بالبدث والخدغي الخفطُلي نً اإلاهلىماث التي جفصح نً مػمىن " ٍو

الهالكاث التي جغبـ بحن البىىص في كائمتي اإلاحزاهُت الهمىمُت والضزل وجفؿحر أؾباب وشىء هظه 

 1" الهالكاث 

مجمىنت ألاصواث وألاؾالُب اإلاالُت اإلاؿخسضمت في جدلُل اللىائم اإلاالُت " فالخدلُل اإلاالي للمإؾؿت هى 

مو حشخُظ  

أهميت وأهداف الخحليل املالي  : املطلب الثاوي 

ٌهخبر الخدلُل اإلاالي طوأهمُت كطىي لهملُت الخسؿُـ اإلاالي للمإؾؿت فهى مىؿلم الهملُت و هلؿت 

بضاًتها ، فدتى ًخمىً اإلاضًغ في وغو الخؿـ اإلاالُت البض له مً مهغفت اإلاغهؼ اإلاالي إلاإؾؿخه فهى والغبان 

الظي ًدخاج إلاهغفت مىكهه كبل أن ًدضص زـ ؾحر الؿفُىت ،فالخؿـ اإلاالُت ًجب أن جدىاؾب مو 

اللضعاث الحالُت و اإلاخىكهت للمإؾؿت و الخدلُل اإلاالي هى وؾُلت اإلاضًغ اإلاالي إلاهغفت كضعاث مإؾؿخه 

ت  . اإلاالُت و ؤلاصاٍع

و باإلغافت ئلى طلً أضبذ الخدلُل اإلاالي ٌؿخهمل وىؾُلت لخلُُم أصاء اإلاإؾؿت هيل و الحىم نلى 

. مغهؼها اإلاالي و ئصاعتها بدُث جبرػ مً صعاؾت كىائمها اإلاالُت هىاحي الػهف و هىاحي اللىة فيها 

وبشيل نام فان أهمُت الخدلُل اإلاالي في اإلاإؾؿت جدبو مً خلُلت أهه ٌؿانض في جدلُم ألاغغاع الخالُت 

: التي هي أغغاغه 

. مهغفت الىغو اإلاالي الؿائض في اإلاإؾؿت *

. جدضًض كضعة اإلاإؾؿت نلى ؤلاكتراع و الىفاء بالضًىن *

ت للمإؾؿت وحضو* . باإلؾدثماع في أؾهمها  الىضٌى ئلى اللُمت ؤلاؾدثماٍع

                                                           
 . 69 ، ص 2008نلي نباؽ ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، صاع ؤلازغاء ، نمان ،  - 1
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. الحىم نلى مضي ضالخُت الؿُاؾاث اإلاالُت و الدشغُلُت و البُهُت و الخسؿُـ لها *

. الاؾخفاصة مىه في اجساط اللغاعاث ألغغاع ئخيام الغكابت الضازلُت *

. الحىم نلى مضي هفاًت ئصاعة اإلاإؾؿت *

. جىغُذ الاججاه الهام لفهالُاث اإلاإؾؿت *

و هىظا فان الاهخمام بالخدلُل اإلاالي ًخهضي خض مجغص اهدشاف الهالكاث بحن ألاعكام ئلى الخدغي نً 

أؾباب كُام هظه الهالكاث بهظا الحجم و هظا الاججاه مما ٌؿانض في النهاًت نلى الهثىع نلى أفػل 

الحلٌى للمشىالث املخخلفت ،فالخدلُل اإلاالي ًىفغ للمضًغ اإلاالي أصواث كُاؾُت ٌؿخهملها في الخسؿُـ 

. 1اإلاالي و الغكابت اإلاالُت 

هظلً ًلىم املحاؾب في اإلاإؾؿت بانضاص اللىائم اإلاالُت لبُان هدُجت أنماٌ اإلاإؾؿت مً عبذ أو زؿاعة 

ل هظه اإلاىحىصاث ؾىاء مً زالٌ خلىق  غ كائمت اإلاغهؼ اإلاالي لبُان و مجىصاتها و ؾغق جمٍى و جطٍى

اإلالىُت أو الالتزاماث و الائخمان، لظلً فاصاعة  اإلاإؾؿت هي املحغن الغئِس ي لضكت ألانماٌ مً زالٌ 

اللغاعاث لؿُاؾاث والؿغق الطاصعة للخىفُظ ، فأهمُت الخدلُل اإلاالي لإلصاعة ًيبو مً أهه جلُُم أصاء 

هدُجت وشاؽ اإلاإؾؿت ومغهؼها اإلاالي للمسؿـ منها واإلاىفظ فهلُا إلاهالجت ؤلاهدغافاث وأؾباب خضوئها 

ؿانضها في عؾم أهضافها ووغو زؿؿها اإلاؿخلبلُت والغكابت اللبلُت نىض  الؿالب منها واإلاىحب ، َو

. الخىفُظ الجساط اللغاعاث اإلاهمت إلاهالجت ألازؿاء وجصحُدها 

ت الغابدت والجُضة ، ومهغفت كضعة  وهظلً الخدلُل اإلاالي ٌؿانض ؤلاصاعة في اهدشاف الهغوع ؤلاؾدثماٍع

اإلاإؾؿت ؤلائخماهُت في ملضعة أضٌى اإلاإؾؿت نلى حغؿُت ؤلالتزاماث مً زالٌ فترة مهُىت ، وهظلً 

                                                           
م والخىعٍضاث ، اللاهغة ،  - 1 اص عمػان  ومدمىص الخالًلت ، الخسؿُـ والخدلُل اإلاالي ، صاع الشغهت الهغبُت اإلاخدضة للدؿٍى ٍػ

 . 8 ، ص 2013مطغ ، 
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ت لخفاصي الفشل اإلاالي للمإؾؿت مً زالٌ مهغفت مإشغاث  جلضًم الىصح وؤلاعشاص للمشاول ؤلاصاٍع

 . 1هخائج ألانماٌ وبالخالي اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت إلاىاحهت ؤلاخخماالث املخخلفت

أهداف الخحليل املالي  : الفزع الثاوي 

جىضف هخائج الخدلُل اإلاالي مً أهم ألاؾـ التي ٌؿدىض نليها في اجساط اللغاعاث ، والحىم نلى مضي 

ألافػل للمىاعص ونلُه فان الخدلُل اإلاالي يهضف ئلى جدلُم  هفاءة ؤلاصاعة وكضعتها نلى جدلُم ؤلاؾدثماع

 2: ألاحي 

  جلُُم الىغو اإلاالي والىلضي للمإؾؿت. 

  ل  .جلُُم هخائج كغاءاث ؤلاؾدثماع والخمٍى

  جدضًض اهدغفاث باألصاء اإلاخدلم نً املخؿـ وحشخُظ أؾبابها. 

  ؤلاؾخفاصة مً هخائج الخدلُل إلنضاص اإلاىاػهاث والخؿـ اإلاؿخلبلُت. 

 جدضًض الهغوع اإلاخاخت أمام اإلاإؾؿت والتي ًمىً اؾدثماعها. 

  الخيبإ باخخماالث الفشل الظي ًىاحه اإلاإؾؿت. 

 ٌهخبر الخدلُل اإلاالي مطضع للمهلىماث الىمُت والىىنُت إلاخسظي اللغاع. 

  ل  .جلُُم مالئمت اإلاإؾؿت في ألاحل اللطحر وألاحل الؿٍى

نلى الغغم مً أهمُت هظه ألاهضاف ئال أن هخائج الخدلُل اإلاالي ًجب الخهامل بها بدظع وىن أن كانضة 

البُاهاث اإلاهخمضة همطضع للخدلُل ، هي بُاهاث مداؾبُت مؿخسغحت مً اللىائم اإلاالُت التي ًخم 

ئنضاصها وفلا لللىانض واإلاهاًحر املحاؾبُت مً حاهب ، ومً حاهب أزغ أن بهؼ نىاضغ اللىائم اإلاالُت 

كض جسػو لالحتهاص والخلضًغ الشخص ي ، ألامغ  الظي كض ًإصي ئلى جفاوث في هخائج الخدلُل زالٌ الفترة 

. الؼمىُت كُض الخلُُم والخدلُل 

                                                           
  40 ، ص 2015ضابغ جاج الؿغ دمحم نبض الغخمً الىجزي ، الخدلُل اإلاالي ألاضٌى الهلمُت والهملُت ، صاع زىاعم الهاإلاُت ، حضة ،  - 1
 . 22-21 ، ص 2008نضهان جاًه الىهُمي وأعشُض فإاص الخمُمي ، الخدلُل والخسؿُـ اإلاالي ، صاع الُاػوعي الهلمُت ، نمان ،  -  2
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 1:وهظلً يهضف الخدلُل اإلاالي ئلى جدلُم الغاًاث الخالُت 

  الخهغف نلى الىغو اإلاالي للمإؾؿت. 

  مهغفت كضعة اإلاإؾؿت نلى زضمت صًىنها وكضعتها نلى ؤلاكتراع. 

  جلُُم الؿُاؾاث اإلاالُت والدشغُلُت اإلاخبهت. 

  الحىم نلى هفاءة ؤلاصاعة. 

  جلُُم حضوي ؤلاؾدثماع في اإلاإؾؿت. 

  م  .ؤلاؾخفاصة مً اإلاهلىماث اإلاخاخت الجساط اللغاعاث الخاضت بالغكابت والخلٍى

ويهضف الخدلُل اإلاالي بطفت نامت ئلى ئحغاء فدظ للؿُاؾاث اإلاالُت اإلاخبهت مً ؾغف اإلاإؾؿت في صوعة 

م الضعاؾت الخفطُلُت للبُاهاث اإلاالُت اإلاالُت لفهم  أو في صوعاث مخهضصة مً وشاؾاتها ، وطلً نً ؾٍغ

مضلىالتها ومداولت حغُحر ألاؾباب التي أصث ئلى قهىعها بالىمُاث والىُفُاث التي هي نليها ، مما ٌؿانض 

نلى ئهدشاف هلاؽ الػهف واللىة في الؿُاؾاث اإلاالُت التي حهمل في ئؾاعها اإلاإؾؿت ، ومً زم اكتراح 

ئحغاءاث مالُت نلى اإلاإؾؿت ملحاولت الخغوج مً الىغو الطهب ، أو اللػاء نلى هلاؽ الػهف ئطا 

واهذ خالتها اإلاالُت ؾِئت أما ئطا واهذ هظه ألازحرة حُضة فخلترح ئحغاءاث حؿمذ باؾخمغاعها والخدؿً 

 2.أهثر ئن أمىً 

أدواث الخحليل املالي  : املطلب الثالث 

مً أحل الىضٌى ئلى كغاعاث نلالهُت جدافل نلى مؿحرة اإلاإؾؿت هدى جدلُم أهضافها ، نلى اإلاضًغ 

: اإلاالي للمإؾؿت أن ٌؿخهمل ألاصواث الخدلُلُت اإلامىً اؾخهمالها لهظه الغاًت ألاصواث الخالُت 

جطف اإلاحزاهُت بطفت مىفطلت نىاضغ ألاضٌى ونىاضغ  :(كائمت املزكش املالي  )امليزاهيت : الفزع ألاول 

: الخطىم وجبرػ بطفت مىفطلت نلى ألاكل الفطٌى ألاجُت ، نىض وحىص نملُاث جخهلم بهظه الفطٌى 

                                                           
 . 143 ، ص 2000الحىُم هغاحت ونلي عبابهت وأزغون ، ؤلاصاعة والخدلُل اإلاالي ، صاع الطفاء ، نمان ،  - 1
. 11 ، ص 2001 ، صاع املحمضًت الهامت ، الجؼائغ ، 1هاضغ صاصي نضون ، جلىُاث مغاكبت الدؿُحر الخدلُل اإلاالي ، ج  - 2
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ألاضول  : أوال 

ت ، الخثبُخاث الهُيُت ، ؤلاهخالواث ، اإلاؿاهماث ، ألاضٌى اإلاالُت ، املخؼوهاث  جخمثل في الخثبُخاث اإلاهىٍى

ىت ألامىاٌ ؤلاًجابُت  ً وألاضٌى ألازغي اإلامازلت ، هظلً زٍؼ بت ،الؼبائً واإلاضًىحن ألازٍغ ، أضٌى الػٍغ

ىت ؤلاًجابُت  . ومهضالث الخٍؼ

الخطوم  : ثاهيا 

ش ؤلاكفاٌ ، مو جمُحز  جخمثل في عؤوؽ ألامىاٌ الخاضت كبل نملُاث الخىػَو اإلالغعة أو اإلالترخت نلب جاٍع

عأؽ اإلااٌ الطاصع والاخخُاؾاث والىدُجت الطافُت للؿىت اإلاالُت والهىاضغ ألازغي ، الخطىم غحر 

بت ، اإلاغصوصاث لألنباء  ت التي جخػمً فائضة اإلاىعصون والضائىىن ألازغون ، زطىم الػٍغ الجاٍع

ىت الؿلبُت  ىت ألامىاٌ الؿلبُت ومهاصالث الخٍؼ  1.وللخطىم اإلامازلت ، وفي ألازحر زٍؼ

حدول الىخائج  : الفزع الثاوي 

خؿاب الىخائج هى بُان ملخظ لألنباء واإلاىخىحاث اإلاىجؼة مً الىُان زالٌ الؿىت اإلاالُت ، وال ًأزظ في 

برػ بالخمُحز الىدُجت الطافُت للؿىت اإلاالُت الغبذ أو  ش السحب ٍو ش الخدطُل أو جاٍع الحؿاب جاٍع

 2.الخؿاعة 

حدول ضيولت الخشيىت  : الفزع الثالث 

ىت مضازُل مساعج اإلاىحىصاث اإلاالُت الحاضلت أزىاء الؿىت اإلاالُت خؿب  ًلضم حضٌو ؾُىلت الخٍؼ

: مطضعها 

نملُاث سحب أمىاٌ اكخىاء وجدطُل ألمىاٌ نً بُو  ) الخضفلاث التي جىلض ألاوشؿت الهملُاجُت :أوال 

ل ألاحل  . (أضٌى ؾٍى

                                                           
ضة الغؾمُت ، اإلاىعزت في  - 1 ت الضًملغاؾُت الشهبُت ، الجٍغ  . 23 ، ص 19 ، الهضص 2009 ماعؽ 25الجمهىعٍت الجؼائٍغ
 . 24هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص  - 2
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ل :ثاهيا  أوشؿت جيىن هدُجتها حغُحر حجم وبيُت ألامىاٌ الخاضت  )الخضفلاث الىاشئت نً أوشؿت الخمٍى

 . (أو اللغوع 

جضفلاث أمىاٌ مخأجُت مً فىائض وخطظ أؾهم ، جلضعم هال نلى خضة وجغجب بطىعة صائمت مً :ثالثا 

ل  ل أو الخمٍى  1.ؾىت مالُت ئلى ؾىت مالُت أزغي في ألاوشؿت الهملُاجُتلالؾدثماع و الخمٍى

  مً أحل جىحُه وعكابت مسخلف الهملُاث اإلاالُت : اجساط كغاع الخسؿُـ والغكابت اإلاالُت. 

 أهواع ومزاحل وألاطزاف املطخفيدة مً الخحليل املالي: املبحث الثاوي 

: ؾيخؿغق مً زالٌ هظا اإلابدث ئلى زالزت مؿالب 

أهىام الخدلُل اإلاالي : اإلاؿلب الاٌو 

مغاخل الخدلُل اإلاالي  : اإلاؿلب الثاوي 

. ألاؾغاف اإلاؿخهملت و اإلاؿخفُضة مً الخدلُل اإلاالي:اإلاؿلب الثالث 

أهواع الخحليل املالي  : املطلب ألاول 

 2:هىان هىنان مً الخدلُل اإلاالي وهما 

ت مً الغكم اإلاالي الغئِس ي في جلً :الخحليل الزأس ي  ل ألاعكام اإلاالُت ئلى وؿب مئٍى هى نباعة نً جدٍى

اللائمت وليل فترة ، وكض جم الخهاعف نلى أن ًيىن الغكم الغئِس ي في كائمت الضزل هى عكم ضافي 

ؿانض هظا الىىم مً مهغفت هلاؽ اللىة  اإلابُهاث وفي اإلاحزاهُت الهمىمُت هى مجمىم ألاضٌى ، َو

. والػهف اإلاىحىصة في اإلاإؾؿت 

                                                           
 . 26هفـ اإلاغحو الؿابم ، ص  - 1
ص ي ، الدؿُحر اإلاالي ، ؤلاصاعة اإلاالُت ، صاع وائل لليشغ والخىػَو ، نمان ،  - 2  . 85 ، ص 2011ئلُاؽ بً ؾاس ي ، ًىؾف كَغ
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ًخػمً الخدلُل ألافلي لهضة ؾىىاث ضُاغت ول نىطغ مً الهىاضغ اإلاالُت اإلاغاص  :الخحليل ألافلي 

ت  . جدلُلها أفلُا بشيل وؿب مئٍى

مزاحل الخحليل املالي  : املطلب الثاوي 

ًمغ الخدلُل اإلاالي بمجمىنت مً اإلاغاخل ، وهظا ٌهخمض نلى هىم الخدلُل وأهمُخه وصعحت الخفطُل 

خفم مهكم الباخثحن في الخدلُل اإلاالي نلى أن مغاخله هي   1: اإلاؿلىبت فُه ، ٍو

مً الػغوعي حضا أن ًدضص املحلل اإلاالي الهضف الظي ًيبغي الىضٌى :جحدًد هدف الخحليل بدكت  / 1

الخل  أن أهضاف الخدلُل اإلاالي جخفاوث مً فئت ئلى أزغي ،  ئلُه ، ومضي أهمُت هظا الهضف وجأزحره ، ٍو

. ومً هىا هجض أن هجاح الهملُت الخدلُلُت ٌهخمض نلى جدضًض الهضف بضكت 

 في هظه اإلاغخلت ًخم جدضًض البهض الؼمني للخدلُل اإلاالي ، :جحدًد الفترة الشمىيت للخحليل املالي  / 2

. وبمهنى أوضح جدضًض نضص الؿىىاث التي ؾِخم جدلُل بِىاتها 

جخهضص أؾالُب الخدلُل اإلاالي اإلاخاخت أمام املحلل ، ومنها : اخخيار اضلوب الخحليل املىاضب  / 3

اؾخسضام أؾلىب اليؿب اإلاالُت وهظلً ألاؾالُب الاكخطاصًت وغحرها ، ئط ًلف املحلل اإلاالي في هظه 

. اإلاغخلت أمام مجمىنت مً البضائل ونلُه أن ًخسظ البضًل اإلاىاؾب 

ب الؿلُم لللىائم  :إعادة جبويب اللوائم لخالئم أضلوب الخحليل املخخار  / 4 في هظه اإلاغخلت ًخم الخبٍى

ت الخدلُل اإلاالي التي حؿهل نملُت الخدلُل ، وول هظا ٌهخمض نلى زبرة املحلل اإلاالي وصعاًخه  اإلاالُت مً ػاٍو

التي مً زاللها ٌؿخؿُو جىفحر الضكت والىغىح والبؿاؾت في اللىائم اإلاالُت وبالخالي جدلُم هضف 

. الخدلُل اإلاالي 

                                                           
نباؽ بً الػب ، صوع الخدلُل اإلاالي في حشخُظ البِئت اإلاالُت للمإؾؿت ، مظهغة ملضمت الؾخىماٌ مخؿلباث شهاصة اإلااؾتر  - 1

ت ونلىم الدؿُحر ،   . 20 ، ص 2010في نلىم الدؿُحر ، ولُت الهلىم ؤلاكخطاصًت والخجاٍع
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جخم نملُت الاؾخيخاج مً كبل املحلل اإلاالي ، في ئبضاء عأي فني مداًض  :الخوضل إلى الاضخيخاحاث  / 5

. بهُض نً الخدحز الشخص ي بيافت حىاهبه والالتزام اإلاىغىنُت بأهبر كضع ممىً 

غ:ضياغت الخلزيز  / 6 هى وؾُلت لىلل هخائج الهملُت الخدلُلُت مو طهغ الاكتراخاث التي جدىاؾب  الخلٍغ

. مو الىخائج اإلاخىضل ئليها 

ألاطزاف املطخعملت و املطخفيدة مً الخحليل املالي  :املطلب الثالث 

 1:ًلي  مً ألاؾغاف اإلاؿخهملت واإلاؿخفُضة مً مهلىماث الخدلُل اإلاالي ما

يهخم اإلاؿاهم أو ضاخب اإلاإؾؿت الفغصًت بالهائض نلى اإلااٌ اإلاؿدثمغ ، واللُمت  :املطدثمزون  /  1

اإلاػافت ، واملخاؾغ التي جىؿىي نليها الاؾدثماعاث باإلاإؾؿت لظالً فهى ًبدث نما ئطا وان مً ألافػل 

ؤلاخخفاف باألؾهم في جلُُم هظه الجىاهب ، وكض ًسخلف هظا كلُال نً اإلاؿاهماإلاغجلب ، والظي ًداٌو 

اإلاؿاهم الحالي  )مهغفت هل مً ألافػل باليؿبت له شغاء أؾهم أم مإؾؿت أم ال ، ئال أن ول منهما 

يهخم بماض ي الشغهت واملخاؾغ التي حهغغذ لها ، وألاؾلىب الظي اجبو في مهالجتها ، زم  (واإلاغجلب 

ل . البدث بهض طلً في الىمى اإلاخىكو في اإلاضي اللطحر والؿٍى

: إدارة املؤضطت  / 2

الخحليل املالي وأثزه على أداء املؤضطت  : املبحث الثالث 

ؾىف هخؿغق في هظا اإلابدث ئلى الخدلُل اإلاالي وأزغه في جلُُم أصاء اإلاإؾؿت خُث ؾىدىاٌو أهم مإشغاث 

. الخدلُل اإلاالي اإلاخمثلت في اليؿب اإلاالُت والتي حهض أهثر ألاصواث اؾخهماال في جدلُل اللىائم اإلاالُت 

عأؽ ماٌ  )هما ؾيخؿغق ئلى جدلُل الخىاػهاث اإلاالُت للمإؾؿت وطلً باؾخسضام مإشغاث الخىاػن اإلاالي 

ىت  . (الهامل و اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل والخٍؼ

                                                           
 . 12صخغي حماٌ ، مغحو ؾبم ط هغه ، ص  - 1
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جلييم ألاداء املالي باضخخدام اليطب املاليت : املطلب ألاول 

حهخبر اليؿب اإلاالُت غحضي ؾغق الخدلُل الاهثر شُىنا في الحُاة اإلاهىُت بؿبب ؾهىلت جؿبُلها وحهضص 

ؿت أن  ألاغغاع التي جدللها أؾاؽ هظا ألاؾلىب هى اًجاص الهالكاث بحن بُاهاث اللىائم اإلاالُت ، شٍغ

جيىن هظه الهالكاث طاث مضلٌى ،مثل الهالكت بحن ألاضٌى اإلاخضاولت والخطىم اإلاخضاولت لبُان كابلُت 

ت  . اإلاإؾؿت نلى ؾضاص التزاماتها في ألاحل اللطحر أو الفترة اإلاالُت الجاٍع

لت اشخلاق هظه اليؿب والغاًت مً  ئن اؾخسضام اليؿب اإلاالُت جخؿلب كبل ول ش يء مهغفت ؾٍغ

م اًجاص الهالكاث الؿببُت التي جلف وعاء ول وؿبت  . اؾخسضامها نً ؾٍغ

واليؿب اإلاالُت حهني وؿبت عكم مهحن مً اعكام اللىائم اإلاالُت ئلى عكم أزغ مً اعكام هفـ اللائمت 

مضلٌى طو  اإلاالُت، أو مً كائمت زاهُت بدُث ًيىن أخضهم ملاما والثاوي بؿؿا ، وألحل أن جلضم اليؿبت

مهنى البض أن جيىن اعكام ملام وبؿـ اإلاهاصلت طاث ؾببُت ، وبسالفه هدطل نلى وؿبت صون مهنى 

مضلٌى ، مثل وؿبت ألاحىع والغواجب ئلى مجمىنت ألاضٌى الثابخت ، فبمىحب اإلاهاصلت الؿابلت هدطل 

 وحهض اليؿب اإلاالُت بانها مداولت إلًجاص الهالكت بحن 1نلى وؿبت لىً لِـ لها أي مهنى أو اؾخسضام ،

مهلىمخحن زاضِخحن ئما بلائمت اإلاغهؼ اإلاالي للمإؾؿت أو بلائمت الضزل بهما مها ، لظا فهي جؼوص ألاؾغاف 

اإلاهىُت بهملُت الخدلُل بفهم أفػل نً خلُلت وغو اإلاإؾؿت نما ئطا انخمضث نلى جدلُل ول مهلىمت 

 2.نلى خضي، ولغاًت صعاؾت اليؿب اإلاالُت 

مىً  لخط ي ؤلاؾدُهاب اإلاالئم لليؿب وػٍاصة اللضعة نلى جؿبُلها بفهالُت غغوعة جطيُفها ، ٍو ٍو

 3: جطيُفها ئلى زمـ مجمىناث عئِؿُت هي 

 

                                                           
 . 26ولُض هاجي الحُالي ، مغحو ؾبم طهغه ، ص  - 1
 . 312 – 311 ، ص 2006مفلح دمحم نلل ،  ملضمت في ؤلاصاعة اإلاالُت والخدلُل اإلاالي ، صاع أحىاصًً ، نمان ،  - 2
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وطب الطيولت  : الفزع ألاول 

خم طلً مً  تهضف هظه املجمىنت مً اليؿب الى جلُُم اللضعة اإلاالُت للمإؾؿت نلى اإلاضي اللطحر ، ٍو

زالٌ كُاؽ كضعة اإلاإؾؿت نلى ملابلت التزاماتها اللطحرة الاحل نىض اؾخدلاكها مً زالٌ جضفلاتها 

الىلضًت الهاصًت الىاججت نً اإلابُهاث ،وجدطل الظمم بالضعحت ألاولى ، وجدؿب هظه اللضعة مً زالٌ 

اإلالاعهت بحن املجمىم مىحىصاتها اللطحرة ألاحل ، وجدؿب هظه اللضعة مً زالٌ اإلالاعهت بحن مجمىم 

. مىحىصاتها اللطحرة الاحل ومجمىم التزاماتها اللطحرة الاحل 

ش املحضص خُث جلِـ هظه  وؿبت الؿُىلت هي وؿبت حهىـ الىغهُت اإلاالُت نلى اإلاضي اللطحر في الخاٍع

ت  ت ملاعهت بالخطىم الجاٍع  1.اليؿبت ألاضٌى الجاٍع

خىكف مؿخىي الؿُىلت اإلاؿلىب إلالابلت اإلاإؾؿت اللطحرة ألاحل نلى مضي اهخكام جضفلاتها الىلضًت ،  ٍو

لظا جدخاج الشغواث الطىانُت ئلى مهضالث ؾُىلت أنلى مً جلً التي جدخاحها شغواث الخضماث 

العجفام مساؾغ الخظبظب في ألاولى واهسفاغها في الثاهُت ، ومً أهم هظه اليؿب : الىهغبائُت ، مثال 

 2:هظهغ

:  جدؿب وؿبت الخضاٌو نلى الىدى الخالي :وطبت الخداول  /  1

الخطىم اإلاخضاولت  / ألاضٌى اإلاخضاولت =  وؿبت الخضاٌو 

وحهخبر هظه اليؿبت مً أكضم اليؿب وأوؾهها اهدشاعا ، وحؿخسضم همهُاع أولي وحىهغي إلاهغفت كضعة 

. اإلاإؾؿت نلى مىاحهت ئلتزاماتها اللطحرة ألاحل مً مىحىصاتها اإلاخضاولت 

                                                           
1- Michel Blanchette , ratios financiers et outilesconnecxes , 2012 , page 11 . 
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وكض كبلذ وؿبت الخضاٌو هملُاؽ نام للؿُىلت ألنها جلضم أفػل مإشغ مىفغص نً مضي حغؿُت 

لها ئلى هلض في مىنض ًتزامً ومىنض ؾضاص اإلاؿلىباث  اإلاؿلىباث اإلاخضاولت بمىحىصاث ًخىكو أم ًخم جدٍى

. اإلاخضاولت 

ىكغ املحللىن ئلى جضوي وؿبت الؿُىلت بللم ليىهه مإشغا إلاشىالث في الخضفم الىلضي نلى اإلاضي  ٍو

اصة في كُمت اإلاىحىصاث اإلاخضاولت  اللطحر كض جإصي ئلى ئفالؽ اإلاإؾؿت ، أما ئعجفام هظه اليؿبت فُهني ٍػ

واإلاخدغعة مً مؿالباث الضائىحن اللطحرة ألاحل ، ألامغ الظي ٌهني وغها أهثر أماها باليؿبت للضائىحن 

. كطحري ألاحل 

ولىً ًجب أن ال ًىكغ باعجُاح ئلى ؤلاعجفام غحر الهاصي في هظه اليؿبت ، ألهه كض ال ٌهني ئما هلضا مهؿال ، 

اصة نً الحجم اإلاىاؾب مً البػانت ، أو اعجفانا غحر مبرع في حجم الضًىن بؿبب البـء في  أو ٍػ

.  جدطُلها وهظه الامىع حمُهها مكاهغ لؿىء ائصاعة الؿُىلت 

: وطبت الطيولت الطزيعت  / 2

حؿخهمل هظه اليؿبت الزخباعمضي هفاًت اإلاطاصع الىلضًت اإلاىحىصة لضي اإلاإؾؿت في مىاحهت التزاماتها 

اللطحرة الاحل صون ؤلاغؿغاع ئلى حؿُحر مىحىصاتها مً البػانت ، وغمً هظه الشغوؽ حهخبر هظه 

اليؿبت ملُاؾا أهثر جدفكا للؿُىلت مً وؿبت الخضاٌو الكخطاعها نلى ألاضٌى ألاهثر ؾُىلت  ، وألنها 

: حؿدثني البػانت واإلاضفىناث ملضما مً البؿـ ، وجدؿب هظه اليؿبت نلى الىدى الخالي 

 

وألن نىطغ البػانت هى أهم أؾباب فػل الخضاٌو همإشغ صكُم للؿُىلت ليىهه أهثر نىاضغ 

له ئلى هلض ؾائل ،  اإلاىحىصاث اإلاخضاولت اخخماال لالهسفاع في كُمخه ، وألهه ألاهثر اخخُاحا للىكذ لخدٍى

هظا باإلغافت ئلى انخماص نىطغالبػانت الكاهغ في اإلاحزاهُت نلى الخلضًغ في جدضًض كُمخه أهثر مً أي 

نىطغ ازغ في اإلاىحىصاث ، ولظا هضفذ هظه اليؿبت ئلى جدُُض هظا الهىطغ للىضٌى ئلى مإشغ أفػل 

 الخصوم المتداولة / المصروفات المدفوعة ممدما – البضاعة –األصول المتداولة = نسبة السٌولة السرٌعة 
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للؿُىلت باالكخطاع نلى اؾخهماٌ الهىاضغ طاث الؿُىلت الهالُت ، مثل الىلض وشبه الىلض وخؿاباث 

. اإلاضًىحن بمسخلف أهىانها

وحهخبر هظه اليؿبت جضكُلا في وؿبت الخضاٌو ألنها جلِـ مضي كضعة اإلاإؾؿت نلى صفو التزاماتها اللطحرة 

ألاحل مً الىلض وألاوعاق اإلاالُت والضًىن اإلاىحىصة لضيها صون الانخماص نلى البػانت ، وخُث أهه ال 

مجاٌ ألي حؿاٌؤ بسطىص ؾُىلت الىلض اإلاخىفغ  وهظلً ألاوعاق اإلاالُت ئلى خض ما ّ، لظا فان أهمُت هظه 

. اليؿبت حهخمض ئلى خض بهُض نلى هىنُت الضًىن 

دؿب نلى الىدى الخالي :ضافي رأص املال العامل  / 3 : ٍو

 

هغف ضافي عأؽ اإلااٌ الهامل باهه الفغق بحن اإلاىحىصاث اإلاخضاولت واإلاؿلىباث اإلاخضاولت ، لهظا فهى لِـ  َو

وؿبت مالُت هبلُت اليؿب ألازغي بل هى نباعة نً مفهىم همي ليؿبت الخضاٌو ، خُث جبحن باألعكام 

اصة  اصة اإلاىحىصاث اإلاخضاولت نلى اإلاؿلىباث اإلاخضاولت في خحن حهبر وؿبت الخضاٌو نً هظه الٍؼ مضي ٍػ

لت وؿبُت أو بهضص اإلاغاث  . بؿٍغ

مثل ضافي عأؽ اإلااٌ الهامل  الجؼء اإلاخدغع مً اإلاىحىصاث اإلاخضاولت مً ؾلؿان اإلاؿلىباث ، وهظا  ٍو

لُت  الجؼء نباعة نً هامش ألامان اإلاخاح للضًىن اللطحرة الاحل نلى اإلاإؾؿت ، أما مً الىاخُت الخمٍى

فان ضافي عأؽ اإلااٌ الهامل ٌهبر نً طلً الجؼء مً اإلاىحىصاث اإلاخضاولت الظي لم جىف اإلاطاصع 

لت الاحل واللغوع وخلىق اإلاؿاهمحن له مً مطاصع ؾٍى له ، ولظا ًجب جمٍى . اللطحرة الاحل لخمٍى

: وطبت الىلد  / 4

يهخم املحللىن بهظه اليؿبت ألن مىحىصاث اإلاإؾؿت مً الىلض وألاوعاق اإلاالُت هي اإلاىحىصاث الاهثر 

ؾُىلت ، وهي بالخالي التي ؾُهخمض نليها في الىفاء بااللتزاماث بشيل عئِس ي زاضت ئطا لم جخمىً 

خم اخدؿابها نلى الىدٌى الخالي  : اإلاإؾؿت مً حؿُِل مىحىصاتها الازغي ، ٍو

  الخصوم المتداولة –االصول المتداولة = صافً رأس المال العامل 
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ومً اإلاهم ؤلاشاعة ئلى ان جضوي هظه اليؿبت ال ٌهني في ول الاخىاٌ ؾىء وغو الؿُىلت لضي اإلاإؾؿت ، 

. ألهه كض جيىن لها جغجِباث مو اكتراع البىىن جدطل بمىحبها نلى الىلض نىض الحاحت 

جلِـ هظه اليؿبت الفترة الؼمىُت التي : وؿبت الخغؿُت الىلضًت لالخخُاحاث الىلضًت الُىمُت  / 5

حؿخؿُو فيها اإلاإؾؿت الاؾخمغاع بهملُاتها انخماصا نلى الؿُىلت اإلاىحىصة لضيها ، وجلاؽ هظه اليؿبت 

: باإلاهاصلت الخالُت 

 

ت والهمىمُت مؿغوخا منها الاؾتهالن  ًلطض بخيالُف الهملُاث جيلفت اإلابُهاث واإلاطاٍعف ؤلاصاٍع

ف الغحر الىلضًت أما اإلاهضٌ الُىمي لهظه الخيالُف فهى زاعج كؿمت مجمىنها نلى نضص أًام  واإلاطاٍع

. ( ًىما365 أو 360)الؿىت 

مً ملاًِـ كضعة اإلاإؾؿت نلى زضمت صًنها الهالكت بحن الخضفم :وطبت الخدفم الىلدي إلى الدًون  / 6

خم خؿاب هظه اليؿبت باإلاهاصلت ألاجُت  :  الىلضي مً الهملُاث والضًً اللائم ، ٍو

 

 

لطض بالىلض اإلاخدلم مً الهملُاث ضافي الغبذ مػافا ئلُه ؤلاؾتهالواث وؤلاؾفاءاث  . ٍو

وطب اليشاط  : الفزع الثاوي 

. حشحر وؿب اليشاؽ ئلى مضي كضعة وهفاءة اإلاإؾؿت نلى اؾخسضان واصاعة اضىلها في جدلُم اإلابُهاث 

وجطمم هظه اليؿب ناصة لخدضًض نام ئطا وان اؾدثماع اإلاإؾؿت في ول أضل مً أضىلها ًبضو مهلىال 

أو أهثر مما ًيبغي وطلً في غىء مؿخىي اإلابُهاث املخؿؿت ، فاطا أنؿذ اإلاإشغاث اهؿبانا عاسخا بأن 

 الخصوم المتداولة / االوراق المالٌة المابلة للتسوٌك + النمد = نسبة النمد 

 المعدل الٌومً لتكالٌف العملٌات / البضاعة -  األصول المتداولة = نسبة التغطٌة النمدٌة لالحتٌاجات الٌومٌة  

أجمالً الدٌون المصٌرة االجل والطوٌلة / النمدة المتحمك من العملٌات = الدٌون / نسبة التدفك النمدي 

 االجل  



 الفصل ااألول                                                اإلطار النظري والتحليل المالي
 

 
16 

اإلاإؾؿت أفغؾذ في الاؾدثماع في ألاضٌى الثابخت ، فان جيلفت عأؽ اإلااٌ ؾىف جيىن مغجفهت وجىسفؼ 

مً زم أعباح اإلاإؾؿت وكض جدلم زؿائغ وئطا لم جىً اؾدثماعاث اإلاإؾؿت في ألاضٌى وافُت فمً 

املحخمل أن جفلض اإلاإؾؿت فغضا لخدلُم مبُهاث مغبدت بشيل ًإزغ ؾلبا نلى اًغاصاث اإلاإؾؿت ومً 

 1:زم نلى أعباخها وجىحض وؿب نضًضة للُاؽ هفاءة وشاؽ اإلاإؾؿت أهمها 

ًخم اخدؿاب هظا اإلاهضٌ بلؿمت كؿمت اإلابُهاث نلى ئحمالي أضٌى : معدل دوران إحمالي ألاضول / أ 

لِـ هظا اإلاهضٌ مضي هفاءة ؤلاصاعة في ئؾخسضام أضٌى الشغهت  . اإلاإؾؿت ، ٍو

  

ٌشحر مهضٌ صوعان ألاضٌى الثابخت ئلى مضي هفاءة ئصاعة اإلاإؾؿت في : معدل دوران ألاضول الثابخت / ب 

ئؾخسضام ألاضٌى الثابخت الخاضت باإلاإؾؿت لخىلُض اإلابُهاث ، وجمثل وؿبت اإلابُهاث ئلى ضافي ألاضٌى 

. الثابخت 

 

ٌشحر مهضٌ صوعان ألاضٌى اإلاخضاولت ئلى مضي هفاءة اإلاإؾؿت في : معدل دوران ألاضول املخداولت / ج 

ددؿب مهضٌ صوعان ألاضٌى اإلاخضاولت والخالي :  ئؾخسضام ألاضٌى اإلاخضاولت في جىلُض اإلابُهاث ، ٍو

 

وللىضل ئلى الخفؿحر الصحُذ إلاهضٌ صوعان ألاضٌى اإلاخضاولت  ًلخط ي ألامغ جدلُل بىىص الاضٌى 

:  اإلاخضاولت وهي 

ًخم اخدؿاب مهضٌ صوعان املخؼون بلؿمت جيلفت البػانت اإلابانت نلى كُمت : معدل دوران املخشون 

املخؼون ، فُما ًغي الهؼ اخدؿاب هظا اإلاهضٌ بلؿمت كُمت اإلابُهاث نلى كُمت املخؼون ، بُض أهه 

هكغا ألن املخؼون غالبا ما ًخم جلُُمت نلى أؾاؽ الخيلفت لظا فمً ألافػل اخدؿاب اإلاهضٌ نلى اؾاؽ 

                                                           
ت ،  -  1 ل وؤلاصاعة اإلاالُت للمإؾؿاث ، صاع الفىغ الجامعي ، ؤلاؾىىضٍع  .  97 – 95 ، ص 2006ناؾف ولُم أهضعاوؽ ، الخمٍى

 إجمالً األصول / المبٌعات  = معدل دوران إجمالً األصول

 صافً األصول الثابتة / المبٌعات  = معدل دوران األصول الثابتة 

 األصول المتداولة / صافً المبٌعات  = معدل دوران األصول المتداولة 
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ظهب البهؼ الازغ ئلى اخدؿاب ملام اليؿبت نلى اؾاؽ مخىؾـ كُمت  جيلفت البػانت اإلابانت ٍو

 ، غحر أهه 2املخؼون زالٌ الفترة بلؿمت مجمىم ول مً مسؼون أٌو الفترة ومسؼون ازغ الفترة نلى 

. للخبؿُـ ؾىف هأزض مسؼون ازغ الفترة وأؾاؽ الخدؿاب مهضٌ صوعاهه 

شُإ مهضٌ صوعان املخؼون ئلى الؿغنت التي جخضفم بها ألامىاٌ مً زالٌ املخؼون ، وبمهنى أزغ فان  َو

. مهضٌ صوعان املخؼون ٌشحر ئلى نضة اإلاغاث التي ًضوع بها املخؼون زالٌ الفترة 

 

ت آلاحلت نلى كُمت : معدل دوران الذمم  ًددؿب مهضٌ صوعان الظمم بلؿمت ضافي اإلابُهاث الؿىٍى

. الظمم أزغ اإلاضة 

 

 

 مغاث 6وحشحر هظه اليؿبت ئلى ؾُىلت الظمم ، فاطا افترغىا أن مهضٌ صوعان الظمم ، زالٌ الهام 

ً ، أما ئطا وان مهضٌ صوعان الظمم   فان هظا 4فمإصي طلً أن جدطُل الظمم في اإلاخىؾـ ًخم ول شهٍغ

ٌهني ان نلى اإلاإؾؿت أن جيخكغ زالزت شهىع في اإلاخىؾـ الؾخهاصة أمىالها اإلاؿدثمغة في الظمم وأضل 

. مخضاٌو 

ًددؿب مهضٌ صوعان الىلضًت بلؿمت اإلابُهاث نلى عضُض الىلضًت وأشباه : معدل دوران الىلدًت 

:  الىلىص وطلً نلى الىدى الخالي 

 

وطبت الزبحيت  : الفزع الثالث 

تهخم اصاعة اإلاإؾؿت ومؿدثمغوها وملغغىها باللىة الاًغاصًت للمإؾؿت فهي اإلالُاؽ ألاهم للحىم نلى 

هفاءة الغضاعة وكضعتها نلى اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت ، واإلاؿدثمغ يهخم بالهائض اإلاخدلم نلى اؾدثماعاجه في 

 رصٌد المخزون / تكلفة البضاعة المباعة  = معدل دوران المخزون 

 رصٌد الذمم / صافً المبٌعات اآلجلة  = معدل دوران الذمم 

 رصٌد النمدٌة وأشباه النمدٌة  / المبٌعات  = معدل دوران النمدٌة 
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اإلاإؾؿت ملاعهت بالهائض في مإؾؿاث مىافؿت واإلالغع يهخم بغبدُت اإلاإؾؿت همطضع مػمىن 

مىً جلؿُم وؿبت الغبدُت ئلى مجمىنخحن   1:لدؿضًض الالتزاماث اإلاترجبت نلى اللغوع ، ٍو

: ًمىً اؾخسضام زالر ملاًِـ الًػاح الهالكت بحن اإلابُهاث والغبدُت : وطبت ربحيت املبيعاث  / 1

مجمل الغبذ ، ضافي الغبذ الدشغُلي ، أو ضافي الغبذ ، أما مجمل الغبذ فهى مإشغ غحر ملبٌى هكغا ألهه 

ال ًخػمً جيالُف الدشغُل والتي حهخبر مإشغا مهما نلى هفاءة ئصاعة اإلاإؾؿت في الغكابت نلى الخيالُف 

. ، ولظلً فاهىا هىخفي في هظا املجاٌ بطافي الغبذ الدشغُلي أو ضافي الغبذ 

:  هامش الزبح الدشغيلي / أ

 

جبحن هظه اليؿبت عبدُت اإلابُهاث الدشغُلُت ، وضافي الغبذ الدشغُلي ٌهخبر ملُاؾا أفػل لغبدُت 

ل مً الحؿاب ، لظلً فاهىا في هظه الحالت هلاعن  اإلابُهاث ، ألن هظا الغبذ ٌؿدثنى جيالُف الخمٍى

. ميشأث جسخلف نً بهػها مً خُث وؿبت اإلاضًىهُت ئلى خلىق اإلالىُت

 : هامش ضافي الزبح / ب 

 

 

ل اإلاإؾؿت هما أهه ًخأزغ بلغاعاث  وباإلالاعهت مو ضافي الغبذ الدشغُلي فان ضافي الغبذ ًخأزغ بأؾلىب جمٍى

ل ولما ئهسفؼ ضافي الغبذ  . حشغُلُت ، فيلما ئػصاص انخماص اإلاإؾؿت نلى اللغوع في الخمٍى

وهىا هىص الخهغف نلى ملضاع الهائض الظي جدلله اإلاإؾؿت نلى اؾدثماعاتها في : ربحيت إلاضدثماراث  / 2

مىً في هظا الؿُاق ئؾخسضام اليؿب الخالُت  : ألاضٌى ، ٍو

                                                           
 . 100 – 99ناؾف ولُم أهضعاوؽ ، مغحو ؾبم طهغه ، ص  -  1

 المبٌعات/ صافً الربح التشغٌلً  = هامش الربح التشغٌلً

 المبٌعات/ صافً الربح = هامش صافً الربح 
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جلِـ هظه اليؿبت ضافي عبدُت اإلاإؾؿت ليل صًىاع ًخم اؾدثماعه في : معدل العائد على ألاضول / أ

ل ألاضٌى ، أي أن هظه اليؿبت جبحن مضي كضعة  لت التي ًخم بها جمٍى الاضٌى بغؼ الىكغ نً الؿٍغ

. اإلاإؾؿت نلى جدلُم الغبدُت مً مىاعصها املخخلفت 

ومو هظه اليؿبت حؿخسضم بشيل هبحر في جلُُم ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت ئال ئنها كض جإصي ئلى هخائج مػللت 

في الخلُُم ، والؿبب في طلً ٌهىص ئلى أن ضافي الغبذ ال ًخػمً الفىائض نلى اللغوع ، وهى الهائض الظي 

مىً الخغلب نلى هظه  ل حؼء مً اؾدثماعاث  اإلاإؾؿت ، ٍو ًخم صفهه ئلى اإلالغغحن الظًً كامىا  بخمٍى

اإلاشيلت باؾدبضاٌ ضافي الغبذ في بؿـ اليؿبت أناله بطافي الغبذ الدشغُلي وخؿاب وؿبت حضًضة هي 

:  مهضٌ الهائض الدشغُلي نلى ألاضٌى خُث أن 

 وئطا 

وئطا أعاص املحلل مهغفت أؾباب اهسفاع هظا الهائض نً اإلاخىؾـ فان بامياهه ئناصة هخابت اليؿبت 

 : الؿابلت نلى الشيل الخالي 

 

 

لت هلؿم هظه اليؿبت ئلى حؼئحن عئِؿُحن  :  وهدً بهظه الؿٍغ

: ألاٌو هى هامش الغبذ الدشغُلي ، أما الثاوي فهى مهـــضٌ صوعان ألاضـٌى ، ولــظلً فــان 

 

 

هخبر هامش الغبذ الدشغُلي طو أهمُت كطىي في فهم عبدُت اإلايشاة وطلً بخدضًض الهىامل اإلاإزغة فُه  َو

، جيلفت البػانت اإلابانت ، جيالُف  ( مخىؾـ ؾهغ الىخضة xنضص الىخضاث اإلابانت  )وهي اإلابُهاث 

. الدشغُل 

 األصول/ صافً الربح التشغٌلً  = معدل العائد التشغٌلً على األصول

 األصول /  المبٌعات xالمبٌعات / صافً الربح التشغٌلً  = معدل العائد على األصول

  معدل دوران األصولxهامش الربح التشغٌلً  = معدل العائد التشغٌلً على األصول
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أما مهضٌ صوعان ألاضٌى فهى ٌهخمض نلى مضي هفاءة ؤلاصاعة في حشغُل ألاضٌى لخدلُم أهبر كضع ممىً 

. مً اإلابُهاث 

 : معدل العائد على حلوق امللكيت / ب 

كلىا ؾابلا بأهه ئطا عغب املحلل في جلُُم أصاء اإلاإؾؿت فُما ًخهلم باؾدثماعاتها في ألاضٌى فان مً 

اإلاؿخدؿً اؾخهماٌ مهضٌ الهائض الدشغُلي نلى ألاضٌى ، أما ئطا عغب املحلل في مهغفت الهائض الظي 

ًدطل نلُه اإلاؿاهمىن في اإلاإؾؿت ملاعهت بغحرهم مً اإلاؿاهمحن في مإؾؿاث أزغي فان مً اإلاىاؾب 

:  خؿاب مهضٌ الهائض نلى خلىق اإلالىُت والخالي 

 

وطبت الطوق  : الفزع الزابع 

وبحن ول مً عبدُخه وكُمخه  (كُمخه الؿىكُت  )جلىم وؿبت الؿىق باًجاص نالكت بحن ؾهغ الؿهم 

ت  . الضفتًر

وبالخالي فهي جلضم للمؿدثمغ ومدلل ؤلائخمان مإشغ نً ألاصاء اإلااض ي للهمُل ؾالب ؤلائخمان ، وهظا 

الخىكهاث اإلاؿخلبلُت لهظا الغضاء ، فيلما اعجفهذ مهضالث الغبدُت للمإؾؿت ؾالبت ؤلائخمان ، وجؼاًضث 

هفاءة ئصاعة أضىلها وئصاعة كغوغها ، اعجفهخا اللُمت الؿىكُت ألؾهم جلً اإلاإؾؿت نلى الىدى الظي 

 1: ًأمله أي مؿدثمغفي اإلاؿخلبل ، وحشمل اليؿب الخالُت 

معدل ضعز للزبحيت  : أوال 

ًكهغ مهضٌ ؾهغ للغبدُت اللُمت التي ًلبل اإلاؿدثمغ صفهها للحطٌى نلى حىُه واخض مً الاعباح 

خم اخدؿاب مهضٌ الؿهغ للغبدُت والخالي  :  اإلاىدؿبت ، ٍو

                                                           

ت ،  -  1   . 533 – 530 ، ص 2007ؾاعق ؾه  ، ئصاعة البىىن في بِئت الهىإلات وألاهترهذ ، صاع الفىغ الجامعي ، ؤلاؾىىضٍع

 حموق الملكٌة/ صافً الربح  = معدل العائد على حموق الملكٌة
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ت  : ثاهيا  وطبت الليمت الطوكيت الدفتًر

ت مإشغإلاضي كىة أؾهم اإلاإؾؿت في الؿىق ، وطلً مً زالٌ وؿبت اللُمت  حهؿى وؿبت اللُمت الضفتًر

ت الحالُت  (أي الؿهغ الظي ًبام به في ؾىق ألاوعاق اإلاالُت  )الؿىكُت ليل ؾهم  . للُمخه الضفتًر

ت الحالُت ليل ؾهم أوال  ت اخدؿاب اللُمت الضفتًر لخط ي الىضٌى ئلى وؿبت اللُمت الؿىكُت الضفتًر ٍو

+ ألاؾهم الهاصًت  )وطلً بلؿمت ئحمالي خلىق اإلالىُت لحملت ألاؾهم أو ما ًؿلم نلُه ضافي زغوة اإلاالن 

اغُت الخالُت في جدلُم  (ألاعباح املحخجؼة + عأؽ اإلااٌ اإلاضفىم  نلى نضص ألاؾهم وحؿخسضم اإلاهاصلت الٍغ

: طلً 

 

اغُت الخالُت  ت ليل ؾهم فدؿخسضم لها اإلاهاصلت الٍغ :  آما اخدؿاب وؿبت اللُمت الؿىكُت الضفتًر

 

 

وطب الدًوهيت  : الفزع الخامظ 

جلِـ وؿبت اإلاضًىهُت أو ؤلاكتراع أو وؿب الغفو اإلاالي صعحت انخماص اإلاإؾؿت نلى ألامىاٌ اإلالترغت في 

ل أوشؿتها  . جمٍى

ىدؿب اإلاضي الظي جظهب ئلُه اإلاإؾؿت في ؤلاكتراع أهمُت زاضت مً حىاهب نضة أهمها الخأزحر نلى  ٍو

اصة الغبدُت اإلاإؾؿت  ل باؾخسضام ؤلاكتراع كض ًإصي ئلى ٍػ ول مً الهائض و الخؿغ ، ئط أن الخمٍى

بت نلى  م أمىاٌ اإلالىُت ، خُث ٌؿمذ بسطم فىائض للغوع مً وناء اللػٍغ ل نً ؾٍغ ملاعهت بالخمٍى

 ربحٌة السهم/ السعر السولً للسهم  = معدل السعر للربحٌة 

 عدد األسهم / إجمالً حموق الملكٌة لحملة األسهم  = المٌمة الدفترٌة الحالٌة للسهم

 المٌمة الدفترٌة الحالٌة للسهم / السعر السولً للسهم = نسبة المٌمة السولٌة الدفترٌة 
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بُت كض ال جيىن مخاخت باليؿبت  ل باؾخسضام اللغوع ًغجب محزة غٍغ الضزل ، ألامغ الظي ٌهني أن الخمٍى

ل ألازغي ، بي أهه مً هاخُت أزغي زمت مساؾغ جىخىف جؼاًض الانخماص نلى ؤلاكتراع في  إلاطاصع الخمٍى

ل أوشؿت اإلاإؾؿت جخمثل في اخخماٌ نضم كضعة اإلاإؾؿت نلى ؾضاص اللغوع وفىائضها ألامغ الظي  جمٍى

كض ًإصي ئلى ئفالؽ اإلاإؾؿت وجطفُتها وحهٍغؼ أمىاٌ اإلاؿاهمحن للػُام ، وهدُجت لظلً جىدؿب 

وؿبت ؤلاكتراع أهمُت زاضت ليل ألاؾغاف اإلاهىُت للمإؾؿت ، فهي تهم اإلاالن مً خُث أن اعجفانها كض 

اصة أعباخهم غحر أن جؼاًضها بشيل غحر ؾبُعي كض ٌؿبب للمالن كللا هدُجت للمساؾغ التي  ًإصي ئلى ٍػ

جطاخب ؤلاكتراع ، ومً هاخُت أزغي يهخم صائىى اإلاإؾؿت وملغغىها بيؿب ؤلاكتراع بانخباع أنها 

ت نلى كضعة اإلاإؾؿت نلى ؾضاص وزضمت صًىنها ، وفي غىء طلً ًلغعون ئكتراع  حهؿي صالئل كٍى

  1: اإلاإؾؿت مً نضمه وفُما ًلي أهم وؿب ؤلاكتراع والتي ًمىً جلؿُمها ئلى 

وطب الخمويل  : أوال 

ل اإلاإؾؿت ألوشؿتها ومً أهمها  :  جكهغ هظه اليؿب هُفُت جمٍى

ت إلحمالي اللغوع ئلى ئحمالي ألاضٌى : وطبت الدًً أو إلاكتراض -  وحشحر هظه اليؿبت ئلى اليؿبت اإلائٍى

:  وجددؿب والخالي 

 

 

فػل الضائىىن اهسفاع هظه  لت ألاحل ، ٍو وحشمل الضًىن ول مً الخطىم كطحرة ألاحل والخطىم ؾٍى

اليؿبت بانخباع أن طلً ٌهني اعجفام كضعة اإلاإؾؿت نلى ؾضاص صًىنها ، ومً زم اهسفاع اخخماٌ حهغع 

الضائىحن ئلى زؿائغ كض جيشأ هدُجت جىكف اإلاإؾؿت نً ؾضاص صًىنها ومً هاخُت أزغي ًفػل اإلاالن 

. اعجفام هظه اليؿبت ئلى مضي مهحن إلاا لها مً جأزحر ئًجابي نلى عبدُت اإلاإؾؿت 

                                                           
 . 105 – 101ناؾف ولُم أهضعاوؽ ، مغحو ؾابم ، ص  -  1

 إجمالً األصول / مجموع الدٌون  = نسبة الدٌون 
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ت إلحمالي اللغوع ئلى خلىق اإلالىُت ، : وطبت اللزوض إلى حلوق امللكيت  وهي حهبر نً اليؿبت اإلائٍى

لت ألاحل ، في خحن جمثل خلىق اإلالىُت مجمىم ول  وجمثل اللغوع مجمىم اللغوع كطحرة ألاحل وؾٍى

.  مً عأؽ اإلااٌ وؤلاخخُاؾاث وألاعباح املحخجؼة 

مػانف خلىق اإلالىُت بلؿمت ئحمالي ألاضٌى نلى كُمت خلىق  ًددؿب: مضاعف حلوق امللكيت 

اإلالىُت ، وجىضح هظه اليؿبت أًػا هُفُت ئؾخسضام اإلاإؾؿت للغفو اإلاالي الىلي ، وحشحر هظه اليؿبت ئلى 

. نضص مغاث حغؿُت أضٌى اإلاإؾؿت لحلىق ملىُتها بضون جدمل أي التزاماث زابخت 

 

وطبت الخغطيت : ثاهيا 

حشحر هظه اليؿب ئلى كضعة اإلاإؾؿت نلى زضمت وؾضاص أنبائها الثابخت مً الضزل اإلاخاح ، وحهؿي هظه 

اليؿب مإشغاث بشأن املخاؾغ اإلاالُت التي جخهغع لها اإلاإؾؿت ، وجبها لظلً فهي جمثل أهمُت زاضت 

: ليل مً ؤلاصاعة واإلاالن والضائىحن ، ومً أهمها 

ًلاؽ مهضٌ حغؿُت اإلاإؾؿت لفىائضها بلؿمت ضافي الغبذ كبل الفىائض : وطبت حغطيت الفوائد 

. والػغائب نلى أنباء الفىائض 

 وكما 

وهما هى واضح مً حهٍغف وؿبت الخغؿُت فانها حشحر ئلى مضي الظي ًمىً أن ًخم به جسفُؼ الضزل 

الدشغُلي كبل ما جطبذ اإلاإؾؿت غحر كاصعة نلى ؾضاص مضفىناث الفىائض الخاضت بها ، وفي خالت فشل 

اإلاإؾؿت في زضمت أنباء الفىائض فلض ٌهغغها هظا لإلفالؽ ، وكض اؾخسضم ضافي الضزل كبل الفىائض 

ت  والػغائب في بؿـ اليؿبت بضال مً ضافي الغبذ بانخباع أن ملضعة اإلاإؾؿت نلى ؾضاص الفىائض الضاٍع

. ال جخأزغ بالػغائب 

 حموق الملكٌة / إجمالً األصول  = مضاعف حموق الملكٌة

 مدفوعات الضرائب / صافً الربح لبل الفوائد والضرائب  = معدل تغطٌة الفوائد
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ئلى حاهب أنباء الفائضة التي جخدملها اإلاإؾؿت ، جىحض أنباء زابخت أزغي : معدل حغطيت ألاعباء الثابخت 

جخدملها اإلاإؾؿت بطفت صوعٍت مثل ؤلاًجاع وأكؿاؽ زضمت الضًً ، وجخطف أنباء زضمت الضًً 

ؾىاء واهذ  )بالضوعٍت بانخباعها الػمت لخسفُؼ أضل الضًً وججضع ؤلاشاعة أن أكؿاؽ زضمت الضًً 

بُت ألنها مجغص ئناصة ؾضاص لجؼء مً  (كغوع أو ؾىضاث  ال ًخم زطمها مً الضازل لألغغاع الػٍغ

صًىن اإلاإؾؿت ، وهكغا ألن اخدؿاب وؿبت حغؿُت ألانباء الثابخت ًيىن مإؾؿا نلى البُاهاث كبل 

اخدؿاب الػغائب ، لظا فمً اإلاخهحن أن ًخم حهضًل أكؿاؽ زضمت الؿىضاث  ليي جطبذ أًػا كبل 

خم طلً والخالي  :  الػغائب ٍو

 

 

الفىائض ، : وجأؾِؿا نلى طلً ًمىً اللٌى أن ألانباء الثابخت التي ًخهحن نلى اإلاإؾؿت أن جضفهها جخمثل في 

  :أكؿاؽ اللغوع والؿىضاث ، وأنباء ؤلاًجاػاث ، وبالخالي ًددؿب مهضٌ حغؿُت ألانباء الثابخت والخالي 

 

 

جحليل الخواسهاث املاليت  : املطلب الثاوي 

الحالت التي ًكل مهها عضُض الىلضًت ، وفي ول لحكت مىحبا بهض ؾضاص وافت " ٌهغف الخىاػن اإلاالي بأهه 

. 1" الضًىن كطحرة ألاحل وهظلً ًدلم الِؿغ اإلاالي بيؿبت مهُىت والؿُىلت للمإؾؿت 

جحليل امليزاهيت بواضطت الخواسهاث املاليت  : الفزع ألاول 

حؿمذ صعاؾت الخىاػن اإلاالي بخلُُم اإلاالءة والخؿغ اإلاالي اإلاخهلم باليشاؽ الاؾخغاللي للمإؾؿت ، خُث 

 1: هجض أن هىان نضة مإشغاث ٌؿدىض ئليها املحلل اإلاالي إلبغاػ مضي جىاػن اإلاإؾؿت مً أهمها 

                                                           
 . 66شباح وهُمت ، مغحو ؾبم طهغه ، ص  -  1

لٌمة المسط  = (اإلحتٌاطً المعدل لسداد المروض)لٌمة المسط لبل الضرٌبة 

  سعر الضرٌبة – 1/ المطلوب سداده 

الفوائد / اإلٌجازات + صافً الربح لبل الفوائد والضرائب  = معدل خدمة األعباء الثابتة 

 . سعر الضرٌبة – 1/ ألساط خدمة السندات والمروض + اإلٌجازات + 



 الفصل ااألول                                                اإلطار النظري والتحليل المالي
 

 
25 

رأص مال العامل  : أوال 

ٌهبر عأؽ ماٌ الهامل نً طلً الفائؼ الىاجج بهض حغؿُت ألامىاٌ : مفهوم رأص املال العامل  – 1

الضائمت لألضٌى الثابخت والظي ٌؿمذ للمإؾؿت بمخابهت وشاؾها بطىعة ؾبُهُت صون ضهىباث أو 

ىت فخدلُم عأؽ ماٌ نامل مىحب صازل اإلاإؾؿت ، ًإهض امخالهها  غغىؾاث مالُت نلى مؿخىي الخٍؼ

. لهامش أمان ٌؿانضها نلى مىاحهت الطهىباث وغمان اؾخمغاع جىاػن هُيلها اإلاالي 

واهؿاكا مً اإلابضأ املحاؾبي الهام املحلم في اإلاحزاهُت اإلاالُت واإلاخمثل في حؿاوي ألاضٌى مو الخطىم ، 

وجلؿُم اإلاحزاهُت ئلى زمـ هخل أؾاؾُت هي ألاضٌى الثابخت ، ألاضٌى اإلاخضاولت ، أمىاٌ اإلالىُت ، الضًىن 

لخحن هما  مىً خؿاب عأؽ ماٌ الهامل بؿٍغ لت ومخىؾؿت ألاحل والضًىن كطحرة ألاحل ٍو :  ؾٍى

. ًخم ملاعهت ألاضٌى اإلاخضاولت والخطىم ألاكل مً ؾىت : مً أؾفل اإلاحزاهُت - 

الخواسن املالي " ًخم ملاعهت ألاضٌى الثابخت مو ألامىاٌ الضائمت وهى ما ًؿلم نلُه : مً أنلى اإلاحزاهُت - 

". ألادوى 

ش جدٌى  ئال اهه خؿب ؾبُهت الضًىن كطحرة ألاحل ، فهي حؿخدم الدؿضًض في مضة مهُىت أكطغ مً جاٍع

نىاضغ ألاضٌى اإلاخضاولت ئلى ؾُىلت ونلُه مً اإلامىً أن ججض اإلاإؾؿت هفؿها مؿالبت بدؿضًض صًىنها  

كبل الخدطُل نلى خلىكها لضي الغحر ، وهى ما ًػهها أمام خالت حض ضهبت اججاه صائىيها لظا البض نلى 

لها لألضٌى الثابخت ، أو  ض نً جمٍى اإلاإؾؿت أن جىفغ هامش أو فائؼ مً ألامىاٌ الضائمت الظي ًٍؼ

باإلالابل أن جفىق ألاضٌى اإلاخضاولت بمجمىم الضًىن كطحرة ألاحل وهظا ما ٌؿمى بغأؽ اإلااٌ الهامل 

 .الضائم أو الطافي 

 

                                                                                                                                                                      
لي أمثل للمإؾؿت ؤلاكخطاصًت ، عؾالت ملضمت لىُل شهاصة اإلااحِؿخحر ، ميشىعة ،  -  1 شهبان دمحم ، هدى ازخُاع هُيل جمٍى

 . 121 – 118 ، ص 2010جسطظ مالُت اإلاإؾؿت ، ولُت الهلىم ؤلاكخطاصًت ، حامهت أدمحم بىكغة بىمغصاؽ ، 
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:  رأص املال العامل الطافي - 

لخحن هما  دؿب وفم ؾٍغ ل ألاٌو اإلاخضاولت ، ٍو  1: هى طلً الجؼء مً اإلاىاعص اإلاالُت الضائمت املخطظ لخمٍى

 : طزيلت أعلى امليزاهيت - 

 

ؼ ألامىاٌ الضائمت ب    (الضًىن كطحرة ألاحل – الخطىم  ): وبخهٍى

 . (ألاضٌى اإلاخضاولت – ألاضٌى  ): وألاضٌى الثابخت ب 

:  طزيلت أضفل امليزاهيت - 

 

 

ًسخلف حجم عأؽ اإلااٌ الهامل مً مإؾؿت ألزغي ول خؿب : جحدًد حجم رأص املال العامل  / 2

ت نً اإلاإؾؿاث  ؾبُهتها واللؿام الظي حهمل فُه ، فُيىن غالبا أكل حجما في اإلاإؾؿاث الخجاٍع

مىً جىغُذ خاالث حغحر عأؽ  الطىانُت  ، هكغا لؿغنت صوعان املخؼون في ألاولى وبؿئها في الثاهُت ، ٍو

 . 2: مــــاٌ الهامل هـــاألحي 

 ٌ  ًمىً اللى

 

 

 

                                                           
، مظهغة هُل شهاصة "  ئؾخسضام الخدلُل اإلاالي في جلُُم أصاء اإلاإؾؿاث ؤلاكخطاصًت وجغشُض كغاعاتها " الُمحن ؾهاصة ،  -  1

 . 59 ، ص 2009اإلااحِؿخحر ، ميشىعة ، جسطظ ئصاعة ألانماٌ ، ولُت الهلىم ؤلاكخطاصًت ، حامهت الحاج لخػغ ، باجىت ، 
 . 119دمحم شهبان ، مغحو ؾبم طهغه ، ص  -  2

  األصول الثابتة –األموال الدائمة  = رأس مال العامل الصافً 

  الدٌون لصٌرة األجل –األصول المتداولة  = رأس مال العامل الصافً 

األصول =   األصول الثابتة أو –األموال الدائمة  = رأس المال العامل الصافً 

 . الدٌون لصٌرة األجل –المتداولة 
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اث لغأؽ اإلااٌ الهامل وهي واألحي  :  ًمىً اللٌى أن هىان زالزت مؿخٍى

 : الحالت ألاولى 

  الضًىن اللطحرة ألاحل = ألاضٌى الثابخت أو ألاضٌى اإلاخضاولت =           ألامىاٌ الضائمت 0= عأؽ ماٌ الهامل 

 في هظه الحالت حغؿي ألامىاٌ الضائمت ألاضٌى الثابخت فلـ ، أما ألاضٌى اإلاخضاولت فخغؿي باليامل نً 

لي في اإلاؿخلبل ، وجترحم هظه  م اللغوع كطحرة ألاحل ، وهظه الىغهُت ال جدُذ أي غمان جمٍى ؾٍغ

. الحالت الىغهُت الطهبت للمإؾؿت 

  ألاضٌى الثابخت أو ألاضٌى اإلاخضاولت  ألامىاٌ الضائمت  0 عأؽ ماٌ الهامل: الحالت الثاهيت 

الضًىن كطحرة ألاحل ، وفلا لهظه الحالت هجض أن ألاضٌى الثابخت مىلذ باليامل باألمىاٌ الضائمت ، وبلي 

ل وؿبت مهُىت مً ألاضٌى اإلاخضاولت وهظا ما ٌشيل هامش أمان  ًخمثل  )حؼء مً ألامىاٌ الضائمت لخمٍى

لي للمإؾؿت ، ئال أن كُمت عأؽ ماٌ الهامل ال ًجب أن  (في عأؽ ماٌ الهامل  وجىاػن في الهُيل الخمٍى

جيىن هبحرة حضا ، وهظا مً أحل نضم ججمُض ألامىاٌ الضائمت التي جخمحز بخيلفت نالُت في أضٌى مخضاولت 

. ال جيخج ننها نىائض 

 ألضٌى اإلاخضاولت أو ألاضٌى             الضًىن كطحرة ألاحغة  0عأؽ ماٌ الهامل : الحالت الثالثت 

 ألامىاٌ الضائمت ، أي أن ألاضٌى الثابخت مىلذ بجؼء مً ألامىاٌ الضائمت وحؼء أزغ مً الثابخت 

اللغوع كطحرة ألاحل ، وفي مثل هظه الىغهُت ال جخمخو اإلاإؾؿت بأي هامش غمان إلالابلت اإلاطانب 

لي للمإؾؿت ، وبالخالي زؿىعة  اإلاؿخلبلُت ، وهى ما ًضٌ  نلى نضم جىاػن ضاعر في الهُيل الخمٍى

. الىغهُت اإلاالُت 

باإلغافت إلافهىم عأؽ ماٌ الهامل الضائم قهغث مفاهُم أزغي : أشياٌ أزغي لغأؽ اإلااٌ الهامل  / 3

: لغأؽ اإلااٌ الهامل وجخمثل فُما ًلي 
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دؿب بالهالكت :  رأص املال العامل الخاص -  وهى ملضاع الفغق بحن أمىاٌ اإلالىُت أو ألاضٌى الثابخت ٍو

:  الخالُت 

 

ومً زالٌ خؿاب عأؽ ماٌ الهامل الخاص وؿخؿُو الحطٌى نلى ضىعة أهثر صكت مً التي ًمىدها لىا 

عأؽ اإلااٌ الهامل الضائم ، وهظا ألن عأؽ ماٌ الهامل الخاص ٌهخبر أصاة للحىم نلى مضي ؤلاؾخلاللُت 

اإلاالُت للمإؾؿت ، أي أن وحىصه بلُم مىحبت ًضٌ نلى أن وامل ألاضٌى الثابخت وحؼء مً ألاضٌى 

م أمىاٌ اإلالىُت هما أهه ٌؿانض نلى كُاؽ مغوهت اإلاإؾؿت فُما ًسظ  اإلاخضاولت ممىلت نً ؾٍغ

. اإلاضًىهُت 

ل أضٌى :رأص مال العامل الخارجي أو ألاحىبي -   ًمثل ئحمالي أمىاٌ ؤلاؾخضاهت التي حسخغ لخمٍى

:  اإلاإؾؿت ؤلاكخطاصًت هما ًلي 

  

 

مً أحل جلضًغ مالئمت وؾُىلت اإلاإؾؿت نلى اإلاضي اللطحر ، فان عأؽ ماٌ الهامل وخضه غحر وافي 

إلضضاع خىم خٌى جدلم الخىاػن اإلاالي بحن الاؾخسضاماث ومىاعص اإلاإؾؿت ، لظا ًجب نلُىا خؿاب 

. مإشغ ازغ للخىاػن اإلاالي واإلاخمثل في اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل 

احخياحاث رأص مال العامل  : ثاهيا 

حهغف اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل بأنها عأؽ ماٌ الهامل الظي جدخاج ئلُه اإلاإؾؿت فهال إلاىاحهت بطفت 

خلُلُت اخخُاحاث الؿُىلت نىض مىانُض اؾخدلاق الضًىن كطحرة ألاحل ، وجخػمً حؿُحر صوعة 

الاؾخغالٌ بطىعة ناصًت فضوعة الاؾخغالٌ ًترجب ننها اخخُاحاث صوعٍت مخجضصة ًجب حغؿُتها بمطاصع 

  األصول الثابتة  –أموال الملكٌة  = رأس مال العامل الخاص 

دٌون + دٌون طوٌلة ومتوسطة األجل  = رأس مال العامل الخارجً 

 لصٌرة األجل  
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ل للضوعة أهبر مً اإلاىاعص اإلاخىلضة مً هفـ الضوعة ،  ل صوعٍت أًػا فاطا واهذ اخخُاحاث الخمٍى جمٍى

هلٌى في هظه الحالت أن اإلاإؾؿت بداحت ئلى عأؽ ماٌ الهامل ، وجدؿب اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل 

:  بالهالكت الخالُت 

ل  ل الضوعٍت جغجبـ بؿغنت صوعان نىاضغ ألاضٌى اإلاخضاولت ، أما مىاعص الخمٍى خُث أن اخخُاحاث الخمٍى

ش اؾخدلاكها ،  ىت التي لم ًطل بهض جاٍع فخخمثل في الضًىن كطحرة ألاحل ، أو ما ٌهغف بسطىم الخٍؼ

مىً جدضًض اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل بالهالكت الخالُت  :  ٍو

 

 

 

الخشيىت الطافيت  : ثاهيا 

ل الخثبُخاث و  ىت الطافُت نلى أنها جمثل فائؼ أو عجؼ في اإلاىاعص الثابخت بهض جمٍى ًمىً حهٍغف الخٍؼ

ىت الطافُت املحىع ألاؾاس ي في حؿُحر الؿُىلت ،  هخبر حؿُحر الخٍؼ ئخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل ، َو

ض مً ملضعة اإلاإؾؿت نلى  ىت جٍؼ اصة كُمت الخٍؼ كهغ الخػاعب بىغىح بحن الؿُىلت والغبدُت ، فٍؼ ٍو

دبضص مهها مشيل وفاء اإلاإؾؿت بالتزاماتها هدى صائىيها ، وجدؿب  حؿضًض اإلاؿخدلاث بؿغنت ، ٍو

ىت الطافُت باخضي الهالكخحن الخالُخحن   1: الخٍؼ

 

 

 

:  ومً زالٌ ملاعهت عأؽ ماٌ الهامل مو اخخُاحاث عأؽ ماٌ الهامل ، ًيخج لضًىا الحاالث الخالُت 
                                                           

لؼنغ دمحم ؾامي ، الخدلُل اإلاالي لللىائم اإلاالُت وفم الىكام املحاؾبي اإلاالي ، مظهغة ماحِؿخحر ، ميشىعة ، جسطظ ؤلاصاعة  -  1

 . 97 – 96 ، ص 2012اإلاالُت ، ولُت الهلىم ؤلاكخطاصًت ، حامهت مىخىعي كؿىؿُىت ، 

الدٌون لصٌرة ) – (لٌم غٌر جاهزة + لٌم االستغالل  ) = احتٌاجات رأس مال العامل 

الدٌون لصٌرة ) – ( المٌم الجاهزة –األصول المتداولة  = ) ( سلفات مصرفٌة –األجل 

  .( سلفات مصرفٌة –األجل 

 . احتٌاجات رأس مال العامل  –رأس مال العامل  = الخزٌنة الصافٌة  

أموال + األصول الموظفة وغٌرها من األصول الجارٌة = أو الخزٌنة الصافٌة 

 . أموال الخزٌنة خصوم –الخزٌنة أصول 
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الخشيىت الطفزيت  : الحالت ألاولى 

ىت ، خُث جيىن اإلاإؾؿت كض خللذ جىاػنها اإلاالي وطلً بدؿاوي ول مً عأؽ ماٌ  وهي الحالت اإلاثلى للخٍؼ

. الهامل ، وبالخالي غغوعة حلب مىاعص حضًضة مً أحل غمان حغؿُت اخخُاحاتها اإلاؿخلبلُت 

الخشيىت املوحبت  : الحالت الثاهيت 

في هظه الحالت جيىن اإلاىاعص الضائمت أهبر مً ألاضٌى الثابخت ، وبالخالي ًيىن هىان فائؼ في عأؽ اإلااٌ 

كهغ هظا الفائؼ في شيل ؾُىلت ألامغ الظي ًجهل  الهامل ملاعهت باالخخُاج في عأؽ اإلااٌ الهامل ، ٍو

ل حؼء مً ألاضٌى اإلاخضاولت التي كض جفىق الخطىم اإلاخضاولت  ىت مىحبت وباميانها جمٍى . الخٍؼ

الخشيىت الطالبت  : الحالت الثالثت 

في هظه الحالت ًيىن عأؽ ماٌ الهامل أكل مً اخخُاحاث عأؽ اإلااٌ الهامل ، وهىا جيىن اإلاإؾؿت 

. بداحت ئلى مىاعص مالُت لخغؿُت الاخخُاحاث اإلاتزاًضة مً أحل اؾخمغاع اليشاؽ 

:  ووؿخسلظ مما ؾبم الشيل الخالي ًىضح جطيُف اليؿب اإلاالُت فُما ًلي 

جطييف اليطب املاليت  : (01)الشكل ركم 

 

 

 

 

 

 . 503ؾاعق ؾه ، مغحو ؾابم ، : اإلاطضع 

 
 النسب المالٌة

 نسب النشاط

 نسب السٌولة 

 نسب السوق

 نسب المدٌونٌة 

 نسب الربحٌة 
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: زالضت الفطل 

خُث ٌهخبر الخدلُل اإلاالي نلى اهه , مً زالٌ هظا الفطل جؿغكىا ئلى مىغىم الخدلُل اإلاالي 

نملُت فدظ اللىائم اإلاالُت وطلً باؾخسضام مسخلف ألاؾالُب و ألاصواث اإلاالُت ومً أهم هظه ألاصواث 

وهى ما ًخؿلب ئلى غغوعة صعاؾت , هي اليؿب اإلاالُت التي حهخمض نليها اإلاإؾؿت مً احل جلُُم أصائها اإلاالي

ل , البُاهاث اإلاالُت للمإؾؿت مً زالٌ فتراث مهُىت  وهظلً الخهغف نلى كضعة اإلاإؾؿت نلى جمٍى

 .اؾدثماعها مً زالٌ جدلُم جىاػنها
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 :جمهيد

ادة خذة اإلاىافعت واحعاُ سكّتها ووّذد مجاالتها،  هدُجت للخدذًاث التي جىاحهها اإلاؤظعاث في ٌل ٍص

ش هفاءتها اإلاخميزة، والتي مً ؼإنها ؤن جمىدها  ؤـبدذ مٍّم هزه اإلاؤظعاث حععي للبدث ًِ هُفُت بىاء وجىٍى

ؤفملُت ال ًمخلىها آلاخشون هي اإلايزة ؤو ألافملُت الخىافعُت باِخباسها الخاـُت التي جميز اإلاؤظعت ًِ مىافعيها، 

.  وجدلم لها الخفىق والعبم الخىافس ي
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. أساسياث خوو  لمليئت  لتىافسيت :  املدح  ألاو 

ًلفذ باإلايزة الخىافعُت للبىً الىلْ الزي ًدُذ له الخّامل مْ مخخلف ألاظىاق اإلافشفُت ومْ ِىاـش 

لت  البِئت املحُىت له بفىسة ؤفمل مً مىافعُه ، بمّنى ان اإلايزة الخىافعُت حّبر ًِ مذي كذسة البىً بىٍش

. ٌعجض مىافعُه ًِ اللُام بمثلها 

إن جإهُذ خالت الخمُيز جخىلب جدذًذ وبُّت اإلايزة الخىافعُت التي جخميز بها اإلاؤظعت ًِ مىافعيها الن 

هدُجت رلً جىضح ولُّتها الخىافعُت في العىق وكذستها ِلى الحفاً ِليها إلاذة ؤوٌى وبزلً فاإلايزة الخىافعُت 

ت الخفائق التي ًخفف بها اإلاىخج ؤو الّالمت التي حّىي للمؤظعت بّن الخفىق  حّشف ؤًما ِلى إنها مجمِى

والعمى ملاسهت بمىافعيها هما حّذ حىدة اإلاىخىحاث ِىفشا ؤظاظُا في اإلاىافعت بين اإلاؤظعاث فاالظخجابت 

العلمُت والفّالت إلحخُاحاث الّمالء حعمذ لهم بخدلُم سلاهم وبالخالي اهدعاب خفق ظىكُت، وحعاهم 

إداسة الجىدة الؽاملت في جدعين مدخىي الجىدة واللُمت التي ًلذمها للّمالء ورلً بهذف الاسجلاء بإدائها وجىمُت 

. مهاساتها العىكُت 

مفهوم  لمليئت  لتىافسيت  :  اطلب  ألاو 

 :  9جقديم  لمليئت  لتىافسيت

كبل جلذًم البِئت الخىافعُت ٌّشفها ِلى البِئت بإنها ول اللىي والخٕيراث التي جلْ داخل وخاسج اإلاؤظعت بدُث 

ًمىً الخدىم في اللىي الذاخلُت لها ومشاكبتها ِلى ِىغ الخاسحُت التي ًفّب الخدىم فيها فخؤزش ِلى اإلاؤظعت 

:   ظلبا ؤو إًجابا والّالكت بين اإلاؤظعت جٍهش في الؽيل الخالي 

 

 

                                                           
ملُىت بىصٍان  حىدة الخذمت اإلافشفُت وألُت لذِم اإلايزة الخىافعُت للبىىن مزهشة لىُل ؼهادة اإلااحِعخاس اإلاذًت – بً الّشبي ظلُمت  -  9

2009 -2010 . 
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 لعالقت بين  اؤسست ألا لمليئت  (2) لشكل 

الفشؿ والتهذًذاث  

 

 

العلْ والخذماث                      

-2009ملُىت بىصٍان حىدة الخذمت وألُت لذِم اإلايزة الخىافعُت مزهشة اإلااحِعخاس – بالّشبي ظلُمت :        اإلافذس

2010 

ُا لؽم ؤهبر وؤؼمل بمثل البِئت التي هي ملذاس إـذاس  وعخيخج ؤن اإلاؤظعت ال حِّؾ في فشآ إهما وعلا فِش

. إخخُاحاتها وجللي النهائي 

ا ِىذ ولْ ؤلاظتراجُجُت اإلاىاظبت للمؤظعت خُث ؤن هخائج هزه  إن دساظت وجدلُل بِئت اإلاؤظعت ٌّذ ؤمشا لشوٍس

الذساظاث حعاِذ في الخّشف ِلى حاهبين سئِعين ًمثالن هلىت الاسجياص في ـُأت وسظم إظتراجُجُت اإلاؤظعت 

: وهما 

10 

الفشؿ التي ًمىً للمؤظعت اظخٕاللها  - 

. املخاوش والتهذًذاث التي ًجب ججىبها ؤو الحذ مً آزاسها - 

: ؤما ًِ ميىهاث البِئت الخاـت للمؤظعت فخخطح مً خالٌ الؽيل اإلاىالي 

 

                                                           
  76 -75 ؿ 2012-2011 بىبّت ِبذ الىهاب دوس ؤلابخياس في دِم اإلايزة الخىافعُت في اإلاؤظعت مزهشة لىُل ؼهادة اإلااحِعخاس كعىىُىت  - 10

 المؤسسة البيئة المحيطة
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 مكوهاث  لمليئت  لخاصت  (3) لشكل 

 

 

 

 

 

 

 

-2011اإلافذس بىبّت ِبذ الىهاب دوس الابخياس في دِم اإلايزة الخىافعُت للمؤظعت مزهشة ماحعتر كعىىُىت 

 75 ؿ2012

 

أساسياث  اىافست ألا  لتىافسيت  :  اطلب  لثاوي 

 11حٍّشف اإلاىخذي ؤلاكخفادي الّالمي 

هي اللذسة ِلى جىفير البِئت اإلاالئمت لخدلُم مّذالث الىمى مشجفّت ومعخذامت    

ت بإنها  ادة الثروة :ؤما حٍّشف اإلاّهذ الذولي للخىمُت ؤلاداٍس هي ملذسة البلذ ِلى جىلُذ اللُمت اإلامافت ومً زم ٍص

ٌى والّملُاث بالجاربُت والهجىمُت وبالّىإلات والاكتراب وبشبي هزه الّالكت في  ادة ألـا م ٍص الىوىُت ًِ وٍش

 . 12همىرج اكخفادي احخماعي كادس ِلى جدلُم هزه ألاهذاف 

 13 :أهو ع  لتىافسيت 

: جميزث الّذًذ مً الىخباث بين ِذة ؤهىاُ مً الخىافعُت هي 

                                                           

لُا حامّت الؽلف الجضائش ؿ  -  11    23- .22هىسي مىير جدلُل اإلاىافعت الّشبُت فلي ٌل الّىإلات ؤلاكخفادًت مجلت إكخفادًاث ؼماٌ إفٍش

 .22د هىسي مىير هفغ اإلاشحْ ؿ 12- 

 .مىير هىسي جدلُل اإلاىافعت الّشبُت الذٌو الّشبُت في ٌل الّىإلات اإلاشحْ ظبم رهشه   -  13

 الزبائن

المنافسون 

 المحتملون

القوى 

 العاملة

 المنافسون

 السلع البديلة

 الموردون

ؤسسةالم  
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فالبلذ رو جيالُف ؤسخق ًخمىً مً جفذًش العلْ إلى ألاظىاق الخاسحُت بفىسة : جىافعُت الخيلفت ؤو العّش

ذخل هىا ازش ظّش الفشف  . ؤفمل ٍو

ت  ت، : الخىافعُت ٔير العٍّش ير العٍّش باِخباس ؤن خذود الخىافعُت مّشفت بالّذًذ مً الّىامل ٔير الخلىُت ٔو

ت في الخىافعُت  . فئن بّن الىخاب ًخيلمىن ًِ ميىهاث ٔير العٍّش

ُت  ُت واإلاالئمت ِىفش ؤلابذاُ الخىىىلىجي فالبلذ رو مىخىحاث : الخىافعُت الىِى وحؽمل باإللافت إلى الىِى

ُت الجُذة ، وألاهثر مالئمت للمعتهلً وخُث اإلاؤظعاث اإلافذسة را العمّت الحعً في العىق  مبخىشة وراث هِى

. ، ًخمىً مً جفذًش العلّت ختى ولى واهذ ؤِلى العّش مً ظلْ اإلاىافعت 

ُت في ـىاِاث ِالُت جلىُت : الخىافعُت الخلىُت  . خُث جدىافغ اإلاؽشوِاث مً خالٌ الىِى

 14:مؤؼشاث كُاط الخىافعُت اإلاؤظعت 

لذم ؤوظتن   همىرحا للخدلُل الفىاعي وجىافعُت اإلاؤظعت مً خالٌ اللىي الخمغ اإلاؤزشة ِلى جلً  Austinٍو

: الخىافعُت وهي 

  تهذًذ الذاخلين املحخملين إلى العىق 

  كىة اإلاعاومت والخفاوك التي ًمخلىها اإلاىسدون للمؤظعت. 

  تهذًذ ؤلاخالٌ ؤي البذائل ًِ مىخجاث اإلاؤظعت. 

  اإلاىافعىن الحالُىن للمؤظعت في ـىاِاتها .

ؽيل هذا الىمىرج ِىفشا هاما في العُاظت الفىاُِت والخىافعُت ِلى معخىي اإلاؤظعت ،  و حاربُت مىخجاث  َو

ش ؤو الذِاًت ،   لى الاخق في مجاٌ البدث و الخىٍى مؤظعت ما ًمىً ان حّىغ الفّالُت في اظخّماٌ اإلاىسد ِو

لهزا فان الشبدُت وجيلفت الفىْ و ؤلاهخاحُت و الحفت مً العىق حؽيل حمُّا مؤؼشاث للخىافعُت ِلى معخىي 

. اإلاؤظعت 

                                                           
ض اللذسة الخىافعُت للمؤظعت الاكخفادًت ، ألاوادًمُت للذساظاث الاحخماُِت  -  14 ابشاهُم ابشاهُمُت ، جذهُت الخيالُف واظلىب هام لخٍّض

  .103 – 102 ، ؿ 2011 – 5وؤلاوعاهُت 
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ت ليىن خعابها : الشبدُت _  حؽيل الشبدُت مؤؼشا للُاط اللذسة الخىافعُت للمؤظعت ، خاـت و ؤنها لشوٍس

ًىضح ؤهمُت الىدُجت اإلاخىاـل اليها باليعبت للمىاسد اإلاعتهلىت ، فهي حعاِذ ِلى الشكابت مً خالٌ اظخخشاج 

م اإلالاسهت بما جدلم وما جلذًشه هما حعاِذ ِلى اجخار اللشاس بدُث ًخم ِذة كشاساث ِلى  الاهدشافاث ًِ وٍش

ْ راث  ْ راث جيلفت ِالُت وسبدُت مىخفمت وصٍادة الاظدثماس في اإلاؽاَس ؤظاط الشبدُت والخخلي ًِ مؽاَس

. الشبدُت اإلاىخفمت و التي جلل فيها الخيلفت 

ؤلاهخاحُت اليلُت للّىامل ؤلاهخاج ًِ الّالكت بين املخشحاث وحمُْ ِىاـش ؤلاهخاج اإلاعخخذمت في الحفٌى ِليها - 

، ؤي ؤن ؤلاهخاحُت اليلُت لّىامل ؤلاهخاج وفلا لهزا الخٍّشف حّبر ًِ اليعبت الحعابُت بين همُت املخشحاث مً 

العلْ والخذماث خالٌ فترة صمىُت مُّىت ، وهمُت اإلاذخالث التي اظخخذمذ في جدلُم رلً اللذس مً ؤلاهخاج، 

بدُث جلِغ دسحت هجاح اإلاؤظعت في اظخٕالٌ مىاسد ها إلهخاج ظلْ وخذماث وبالخالي فُه حّشف بإنها ملُاط 

لىجاح هٍام إهخاجي مّين ، فخدعُنها ًؤدي إلى جللُق ملذاس الّمل الزي ًخم بزله في الحفٌى ِلى اإلاىخجاث 

. ومً زم جخفُن ظّش جيلفتها وهزا ما ًؤدي إلى جمخْ اإلاؤظعت بلذسة ؤهبر ِلى اإلاىافعت في ألاظىاق 

ٌى إلى مىخجاث راث ظّش مىخفن ، حىدة فائلت ووكتى جىسٍذ كفير مىاظب لىلب : جيلفت الفىْ -  للـى

وآلالت  (ؤلاوعان)العىق ، ًخىلب وحىد اسجباه هبير بين ِىامل الخفيُْ واإلاخمثلت في اإلاىاد الخام ،الّامل 

اإلاعخخذمت في ؤلاهخاج ، لزلً ًخىلب ألامش الىٍش إلى ِىاـش جيلفت الفىْ الن جيلفت الفىْ اإلاخىظىت باللُاط 

إلى جيلفت اإلاىافعين جمثل مؤؼشا وافُا ًِ الخىافعُت في فُش وؽاه  رو إهخاج مخجاوغ ما لم ًىً لّف الخيلفت 

.  ِلى خعاب الشبدُت اإلاعخلبلُت للمؤظعت

حّخبر خفت اإلاؤظعت مً العىق اإلاخّامل في مؤؼش مً مؤؼشاث اللذسة الخىافعُت، وحّىغ : الحفت مً العىق 

هزه الحفت هىاق ؤظىاق اإلاؤظعت إن وان الخّامل كاـشا ِلى ألاظىاق املحلُت فلي ؤو ًمخذ إلى ألاظىاق 

ىب  الخاسحُت الذولُت وملذاس هزا الخّامل ، فلذ جيىن اإلاؤظعت في ولُّت جيىن مً خاللها جدلم الشبدُت اإلأش

فيها ولها خفت هبيرة في العىق املحلُت ، ولىً ِلى اإلاعخىي الذولي هزه اإلاؤظعت ٔير جىافعُت ، ورلً لىحىد 

ىائم ِلى الخجاسة الذولُت مً وشف الذولت لحماًت العىق املحلي  . كُىد ِو
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مىً -  اث املحلُت والذولُت ، ٍو ومً اإلامىً ملاسهت ؤلاهخاحُت اليلُت للّىامل ؤو همىها لّذة مؤظعاث ِلى اإلاعخٍى

إسحاُ همىها ظىاء إلى الخٕيراث الخلىُت وجدشن دالت الخيلفت هدى ألاظفل، ؤو إلى جدلُم وفىاسق الحجم ، هما 

مىً جفعير ؤلاهخاحُت المُّفت بئداسة PTFًخإزش دلُل الىمى   بالفشووكاث ًِ ألاظّاس اإلاعدىذة إلى الخيلفت ، ٍو

ؤو بذسحت مً ؤلاظدثماس ٔير فاحّلت ؤو وليهما مْ   (الفاِلُت جلىُت ؤو الفاِلُت ؤخشي حعمى الالفاِلُت )ؤكل فاِلُت 

ِىذما ًيىن هىان خالت جىاصن حٍّم اإلاىافْ لمً كىاُ وؽاه ما رو إهخاج مخجاوغ ، فئهه ولما واهذ الخيلفت - 

الحذًت للمؤظعت لُّفت باللُاط إلى جيالُف مىافعيها ، ولما واهذ خفتها مً العىق ؤهبر وواهذ اإلاؤظعت 

ؤهثر سبدُت مْ إفتراك حعاوي ألامىس ألاخشي فالحفت مً العىق جترحم إرن مضاًا في ؤلاهخاحُت ؤو في جيلفت ِىامل 

. ؤلاهخاج 

. أبعاد  لتىافس :  اطلب  لثالح 

باث الّمالء حٕيرث ؤبّاد اإلاىافعت مً جللُل الخيلفت إلى الاهخمام  بعبب الخٕيراث والخىىساث البُئُت وحٕبر ٔس

ادة خذة اإلاىافعت سهضث اإلاؤظعاث ِلى هعب الىكذ مً خالٌ الدعلُم في الىكذ املحذد ؤو ًِ  بالجىدة ومْ ٍص

الىلب فهزه ألاخيرة حععى الُىم إلى ؤن جبلى في الفذاسة مً خالٌ البدث ًِ جذفم معخمش ومىخٍم للمضاًا 

مىً الخّشف ِلى وحهت الىٍش للباخثين خٌى ؤبّاد اإلاىافعت في الجذٌو الخالي فلذ اجفلىا في  الخىافعُت ، ٍو

لب ِلى ؤسبّت ؤبّاد وهي الدعلُم واإلاشوهت والجىدة هما ًلي   15:ألٔا

 

 

 

 

 

                                                           
 122 ؿ 2015ألاسدن وبّت ِشبُت – داس املجذ لليؽش والخىصَْ ِمان " الخدلُل ؤلاظتراجُجي واإلايزة الخىافعُت " ؤخمذ الفلاٌ – زامش البىشي  -  15
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جصييف أبعاد  اىافست   : ( 04 ) لجدألاو رقم 

ؤبّاد اإلاىافعت  الباخثىن   

Evans 93  ؤلابذاُ /الدعلُم/اإلاشوهت/الجىدة /اليلفت

Certo 95  خمادًت  /اإلاشوهت /الجىدة /اليلفت ؤلِا

Mintzberg 96 الخفمُم  /العمّت/ؤلاظىاد/ الجىدة /العّش

Krajewski 96 الىكذ  /اإلاشوهت /الجىدة /اليلفت

Best 97 الخدالفاث /الىمى/ؤلابذاُ/الخميز/اليلفت

Slack 97 ؤلابذاُ /ؤلاحمالُت/ظهىلتؤلاظخّماٌ/اإلاشوهت/الجىدة/الخفمُم

Macmiillam 2001 الخىىىلىحُا /الىكذ/اإلاشوهت/الخميز/اليلفت

  

داس املجذ لليؽش والخىصَْ وبّت " الخدلُل ؤلاظتراجُجي واإلايزة الخىافعُت " ؤخمذ الفلاٌ – اإلافذس ؤ زامش البىشي 

 122 ِمان ألاسدن ؿ 2015ِشبُت 

 16: جفيُف ؤبّاد الخىافغ 

 حّذ الخيلفت ألادوى البّذ الخىافس ي الاٌو الزي حععى إلُه الىثير مً اإلاؤظعاث فالتي جخمىً  : cost لتكلفت -1

مً العُىشة ِلى جيلفتها وججّلها ؤدهاها وعبت اإلاىافعين فئنها جمخلً الُذ الّلُا وجيىن في مىكْ مميز جدُذ لها 

. العُىشة في العىق 

ت   لفذ بيلفت كذسة مؤظعت ِلى إهخاج وجىصَْ مىخج ؤو خذمت بإكل الىفلاث مما ٌعمذ لها بخدلُم ميزة ولفٍى ٍو

 حععى اإلاؤظعت خالُا إلى جدلُم حىدة ؤِلى في ظلّها ؤو خذماتها ، وإن جدلُم معخىي :quality لجودة - 2

دذد مفهىم  ؤِلى مً خالٌ الخإهُذ ِلى الجىدة ٌّني خفن اليلف مً خالٌ حّل اليلف اإلاُّب ؤكل ما ًمىً ٍو

: الجىدة مً خالٌ زالزت ؤبّاد 

                                                           
 . 129-128-127-126-125-124– ؤ اخمذ الفلاٌ اإلاشحْ العابم - زامش البىشي  -  16
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ب فيها الضبىن ؤي ؤن جيىن :جودة  لتصميم   ٌؽير دسحت مالءة اإلاىاـفاث الخفمُم مّه اإلاخىلباث التي ًٔش

. خفائق العلّت ؤو الخذمت ِلى دسحت هبيرة مْ جىكّاث الضبىن 

. جمثل دسحت اإلاىابلت اإلاىخج بّذ الفىْ إلاىاـفاث الخفمُم : quality  correspendenceحىدة اإلاىابلت 

 وحّني الخىافم مْ جىكّاث الضبىن للمىفّت التي ظىف ًدفل ِليها الضبىن  : quality  Serviceجودة  لخدمت  

:  Flexibility ازألاهت - 3

ج اإلاىخج فاليلفت والجىدة لً جؤمىا جفىكا  وحّني كذسة اإلاؤظعت ِلى ؤلاظخجابت للخٕيراث في همُاث ؤلاهخاج ومٍض

ُت ؤمشان ؤظاظُان فإـبدذ اإلاشوهت البّذ  باث الضبائً وؤـبذ العّش والىِى جىافعُا بّذ ؤن اصدادث ٔس

ت  . الخىافس ي الحاظم ممثلت في كذسة اإلاؤظعت ِلى الخىُف لخلذًم ملادًش مخخلفت مً مىخجاث وخذماث مخىِى

:   ًِ ميزة العلم بثالزت ؤوكاث  krajewski and Ritzman 1999 ٌّبر :  Delivery لتسليم  – 4

  الىكذ اإلافشوف بين جللي الىلب مً الضبىن ووكذ جلبِخه. 

  الىكذ املحذد إلًفاٌ العلّت ؤو لخذمت الضبىن. 

  الىكذ الزي جلمُه اإلاؤظعت لىشح مىخىج حذًذ 

  17 :ؤما الّالكت بين هزه ألابّاد جٍهش في الؽيل الخالي 

الّالكت الخبادلُت بين ؤبّاد الخىافغ   (5)الؽيل 

  

    

 

 

  122زامش البىشي الخدلُل ؤلاظتراجُجي واإلايزة الخىافعُت داس املجذ لليؽش والخىصَْ وبّت ِشبُت ألاسدن ؿ : اإلافذس 

                                                           
  .129زامش البىشي ، ؤخمذ ـلاٌ هفغ اإلاشحْ ، ؿ  - 17

 التسليم المرونة

 التكلفة

 الجودة
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  فالجىدة الّالُت ِادة ما جيىن ملشوهت بعّش ؤِلى  Trade – offsفالّالكت بين هزه ألابّاد هي ِالكت جبادلُت 

واليلفت اإلاخذهُت ِادة ما جلىد إلى حىدة ؤكل ، واإلاشوهت ِادة ماجيىن ملشوهت بلذسة ؤكل للمؤظعت في إمياهُت جلبُت 

الىلب ِىذ خذوزه ؤو جيىن كذسة اإلاؤظعت مدذودة  في الخميز بجاهب ؤخش ِىذما جدبنى إظتراجُجُت  كُادة 

. الخيلفت

 ايزة  لتىافسيت  :  املدح  لثاوي 

ادة خذة اإلاىافعت واحعاُ سكّتها وحّذد مجاالتها ، ؤـبدذ  هدُجت للخدذًاث التي جىاحهها اإلاؤظعاث في ٌل ٍص

ش هفاءتها اإلاخميزة ، والتي مً ؼإنها ؤن جمىدها ؤفملُت  مٍّم هزه اإلاؤظعاث حععى للبدث ًِ هُفُت بىاء وجىٍى

ال ًمخلىها ألاخشون جلً هي اإلايزة ؤو ألافملُت الخىافعُت باِخباسها الخاـُت التي جميز اإلاؤظعت ًِ مىافعيها ، 

. وجدلم لها الخفىق والعبم الخىافس ي 

وبالخالي ًلفذ باإلايزة الخىافعُت للبىً الىلْ الزي ًدُذ له الخّامل مْ مخخلف ألاظىاق اإلافشفُت ومْ ِىاـش 

البِئت املحُىت له بفىسة ؤفمل مً مىافعُه ، بمّنى ؤن اإلايزة الخىافعُت حّبر ًِ مذي كذسة البىً ِلى ألاداء 

لت ٌعجض مىافعُه ًِ اللُام بمثلها  . بىٍش

إن جإهُذ خالت الخميز جخىلب جدذًذ وبُّت اإلايزة الخىافعُت التي جخميز بها اإلاؤظعت ًِ مىافعيها ألن هدُجت رلً 

جىضح لىا ولُّتها الخىافعُت في العىق ، وكذستها ِلى الحفاً ِليها إلاذة ؤوٌى ، وبزلً فاإلايزة الخىافعُت حّشف 

ت الخفائق ؤو الففاث التي ًخفف بها اإلاىخىج ؤو الّالمت والتي حّىي للمؤظعت بّن " ؤًما ِلى ؤنها  مجمِى

 ."الخفىق والعمى ملاسهت بمىافعيها 
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مفهوم  ايزة  لتىافسيت ألاأسس بىائها  :  اطلب  ألاو 

  18مفهوم  ايزة  لتىافسيت : أألاال 

ال ًضاٌ هزا اإلافىلح دون حٍّشف مدذد إر ؤن الباخثين في مجاٌ ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت ِىعىا وبُّت ؤلاخخالفاث 

:  في وحهاث هٍشهم خٌى مفهىم اإلايزة الخىافعُت هلذم وحهاث بّن الباخثين لهزا اإلافهىم 

مفهوم  لتىافسيت عىد  لملاخثين  (6) لجدألاو 

جىحه الباخث الخٍّشف الباخث 

Horfer et al 1980.6   هي املجاالث التي جخفىق بها اإلاىٍمت ِلت

 .مىافعيها 

ألاوؽىت ؤو العىق  

Fahey . 1989 .18  ؤي ش يء ًميز اإلاىٍمت ؤو مىخجاتها جميزا اًجابُا

 .ًِ مىافعيها في اهٍاس صبائنها النهائُين 

اإلاىكْ في رهً الضبىن  

Reed&fillipi . 1990.90   ذ الزي جىىسه اإلاىٍمت ملابل اإلاىكْ الفٍش

م ؤهماه وؽش اإلاىاسد  . مىافعيها ًِ وٍش

اإلاىكْ في رهً الضبىن 

Macmalland and tampo . 

2000.81 

هي الىظُلت التي جمىً اإلاىٍمت مً جدلُم 

 ً . الخفىق في مُذان مىافعتها مْ ألاخٍش

اإلاياهت ملاسهت 

باإلاىافعين  

 

 . 114ؤخمذ الفلاٌ هفغ اإلاشحْ – اإلافذس زامش البىشي 

  19:ؤهىاُ اإلايزة الخىافعُت : زاهُا 

: إن ؤهم جفيُف للميزة الخىافعُت ماكذمه بىسجش

جلّب الخيلفت دوسا هاما هعالح جىافس ي فال ًمىً جدذًذ ؤظّاس جىافعُت دون لبي : ميزة الخيلفت ألاكل  ( 1

للخيالُف فالىثير مً اإلاؤظعاث حعتهذف ؤن جيىن الشائذة في خفن ِىاـش الخيالُف ، فُمىً للمؤظعت 

الحُاصة ِلى ميزة خفن الخيالُف إرا جمىىذ مً مماسظت وؽاواتها اإلاىخجت لللُمت ؤكل مً جلً املحللت ِىذ 

                                                           
 .113اإلاشحْ العابم ، ؿ  -  18
ىامل وهجاح اإلايزة الخىافعُت في اإلاؤظعت ؤلاكخفادًت " مّمىسي ـىسٍت ، الؽُخ هجيرة  -  19 اإلالخلى الشابْ خٌى اإلاىافعت " مدذداث ِو

   .87 – 86 ؿ 2001وؤلاظتراجُجُاث بين اإلاؤظعاث خاسج املحشوكاث في الذٌو الّشبُت هىفمبر 
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مىافعيها واإلايزة الىاججت ًِ الخيلفت ألاكل ال جدلم الخميز والخفىق للمؤظعت ال إرا كامذ هزه ألاخيرة باملحافٍت 

: ِليها فمً بين ِىائلها 

  اكخفادًاث الحجم. 

  ؤلالحاق. 

 الشوابي 

  ت للخّلُم  اإلالىُت الحفٍش

  ت ت الهادفت إلى جدلُم اإلالىُت الفىٍش  .ؤلاحشاءاث الخلذًٍش

لها إلى الحُاصة ِلى خاـُت مىفشدة والتي ًىليها الضبائً : ميزة الخميز  ( 2 جخميز اإلاؤظعت ًِ مىافعيها في خالت جـى

: كُمت وحعخمذ هزه اإلايزة مً ِىامل جذعي بّىامل الخفشد وهي 

  ت  .(...خفائق اإلاىخج ، الخذمت اإلالذمت ، هفاءة وخبرة اإلاعخخذمين )ؤلاحشاءاث الخلذًٍش

 الشوابي بين ألاوؽىت 

  َْالشوابي بين اإلاىسدًً وكىىاث الخىص 

  الخيامل الخمىلْ الحجم 

خُث ًدباسي اإلاخىافعىن في اخخفاس الىكذ بين ول ابخياس وجلذًم مىخج والدعلُم للضبائً في : ميزة  لوقت  ( 3

. الىكذ اإلاخفم ِلُه لِغ رالً فلي بل الخىكُخاث التي ًدذدها الّمالء 

جخدلم في خالت هجاح اإلاؤظعت في جفمُم وجىفُز وجلذًم اإلاىخجاث التي حؽبْ خاحاث الّمالء : ميزة  لجودة  ( 4

. ختى وإن لم ًفصح ِنها 

 : 20ؤظغ بىاء اإلايزة الخىافعُت 

ًشجبي جدلُم اإلايزة الخىافعُت ببّذًً ؤظاظُين ، اللُمت اإلاذسهت لذي الضبىن ، وكذسة اإلاىٍمت ِلى جدلُم الخميز 

ىلم ِلى ؤظالُب جدلُم اإلايزة الخىافعُت   :  ، وحؽمل الّىاـش الخالُت " ألاظغ الّامت لبىاء اإلايزة الخىافعُت " ، ٍو

                                                           
ماث في جدلُم اإلايزة الخىافعُت " مذًدت بخىػ  -  20 ت ، حامّت جبعت ، مجلت " دوس اظتراجُجُاث الخٍّى دساظت مُذاهُت للمفاسف الجضائٍش

  .153 – 152 ؿ 2013 ، 12الباخث ، الّذد 
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:  لكفاءة  – 1

ل اإلاذخالث إلى مخشحاث ، واإلاذخالث هي ِىامل ؤظاظُت لإلهخاج مثاٌ الّمالت ، ألاسك وسؤط  اإلاؤظعت ؤداة جدٍى

خمثل ؤبعي ملُاط  اإلااٌ ، وؤلاداسة واإلاهاسة الخىىىلىحُت ، وجمثل املخشحاث العلْ والخذماث التي جيخجها ، ٍو

للىفاءة في ملذاس اإلاذخالث اإلاىلىبت إلهخاج مخشحاث مُّىت ، هما جٍهش الىفاءة بالخدعين اإلاعخمش للىلُّت في 

العىق ، وجلذًم ؤهبر إؼباُ لخفمُالث اإلاعتهلً وخاحاجه ومً زم لمان سلاه ووالئه ، والىفاءة الفشدًت جمثل 

ىٍش إليها مً خالٌ اإلاشدودًت املحللت مً إهخاج  خفائق ول فشد باإلاؤظعت والتي جخخلف خعب مىفبه ٍو

ف ؤهم ميىهاث الىفاءة بالىثير مً اإلاىٍماث ، وبإخز الثىابذ بالحعبان ًخدلم  ؤِمالهم وحّذ إهخاحُت اإلاٌى

ف ؤما الجماُِت فخّىغ اإلاهاساث  ل إلاعخىي ِاٌ مً إهخاحُت اإلاٌى اإلاعخىي ألادوى مً الخيالُف إرا جم الخـى

. واإلاّشفت الىاججت ًِ جٍافش وؽاواث اإلاؤظعت باإلخخيان الحاـل بين مؤدًه 

:  لجودة  – 2

ذ مً كُمتها في ؤِين الضبائً  ّذ جإزير الجىدة الّالُت في اإلاىخج جإزيرا مماِفا ، فئًجاد مىخجاث ِالُت الجىدة ًٍض َو

هجذ ؤن اإلاىخج الّالي الجىدة ال ٌعمذ للمىٍمت فلي بفشك ؤظّاس ِالُت إلاىخجاتها ولىً ًخفن الخيلفت ، وكذ 

صادث ؤهمُت الجىدة في مجاٌ بىاء اإلاضاًا الخىافعُت بؽيل هبير في العىىاث الللُلت اإلاالُت ، وال ؼً ؤن اهخمام 

لت الهدعاب اإلاضاًا الخىافعُت فلذ  الىثير مً اإلاؤظعاث بجىدة اإلاىخج ، ال ًمىً الىٍش إلُه ِلى ؤهه مجشد وٍش

. ؤـبذ رلً في هثير مً املجاالث الفىاُِت ؤمشا خخمُا مً ؤحل البلاء وؤلاظخمشاس 

:  لتجديد  – 3

ؽمل الخجذًذ ِلى "  لت إداسة اإلاىٍمت ؤو اإلاىخجاث التي جيخجها َو ًلفذ به ول ش يء حذًذ او خذًث ًخّلم بىٍش

ملُاث ؤلاهخاج ، وهٍم ؤلاداسة ، والهُاول الخىٍُمُت ، وؤلاظتراجُجُاث التي  الخلذم ًىشؤ ِلى ؤهىاُ اإلاىخجاث ، ِو

ل ًمىً "  حّخمذ ِليها اإلاىٍمت  لى اإلاذي الىٍى فالخجذًذ ًمثل ؤخذ ؤهم ألاظغ البىائُت للمضاًا الخىافعُت ، ِو

الىٍش إلى اإلاىافعت الّملُت مىحهت بالخجذًذ الزي ًدشص هجاخا ًمىً ؤن ٌؽيل مفذسا سئِعا للمضاًا الخىافعُت  ، 

عمذ لها بخمُيز هفعها وفشك ؤظّاس ِالُت إلاىخجاتها  ألهه ال ًمىذ اإلاىٍمت ؼِئا مخفشدا ًفخلش إلُه مىافعىها ، َو

. ؤو خفن جيالُفها بيعبت هبيرة مىاصهت بمىافعيها 
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لى كذستهم : ؤلاظخجابت لحاحاث الّمُل  حؽير ؤلاظخجابت إلى ؤلاظخّذاد الذائم إلالذمي الخذمت لخذمت ِمالئهم ِو

. ألداء الخذمت لهم ِىذ اخخُاحهم إليها 

 لقوى  لخمس لملورجز ألاجدليلها  :  اطلب  لثاوي 

ٌؽير بىسجش إلى ؤن خذة اإلاىافعت في الفىاِت لِعذ معإلت مفادفت وال خٍا ِازشا بل ؤن للمىافعت في ـىاِت ما 

حزوسا في هُيلها ؤلاكخفادي ألاظاس ي وجخجاوص هثيرا ظلىن اإلاىافعين الحالُين ، وفي هزا العُاق ًلفذ إلى ؤن 

: خذة اإلاىافعت جخىكف ِلى خمغ كىي جىافعُت ؤظاظُت هي 

. اإلاىسدون ، ومذي كذساتهم ِلى اإلاعاومت  – 1

. اإلاؽترون ، ومذي كذساتهم ؤًما ِلى اإلاعاومت  – 2

. الذاخلىن املحخملىن وما ًدملىهه مً تهذًذاث كادمت  – 3

. اإلاىافعىن مً ؤصحاب الؽشواث اللائمت  – 4

. البذائل ، وما جمثله تهذًذاث اإلاىخجاث ؤو الخذماث البذًل  – 5

مىالبت باإلاّشفت الذكُلت للخىافعُت وؤلاإلاام بيل ما " وختى جخمىً اإلاؤظعت مً البلاء الخمىكْ في العىق ، فهي 

مً ؼإهه ؤن ٌعاهم في حؽىُلها ، خُث لم حّذ جىاحه مىافعين ًيؽىىن في هفغ كىاُ وؽاوها فدعب بل حّذاه 

إلى كىي ؤخشي بئميانها معاومت اإلاؤظعت ، واكخىاُ حاهب مً ؤسباخها ، وفي هزا العُاق ٌّشك بىسجش فئاث 

 21: اإلاىافعين ؤو ما ٌّشف بلىي الخىافغ هما هى مبين ؤدهاه في الؽيل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 173 ؿ 2012 – 2001، مزهشة دهخىساه حامّت الجضائش ، " دوس ؤلاكخفاد اإلاّشفي في جدلُم اإلايزة الخىافعُت للبىىن " ِامش بؽير ،  -  21
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قوى  لتىافس عىد بورجز  (7) لشكل 

 

 

 

اث الجامُّت الجضائش 4اإلافذس بً خبِب ِبذ الشصاق اكخفاد وحعُير اإلاؤظعت وبّت    165 ؿ 2006 دًىان اإلاىبِى

 22: جدلُل اللىي الخمغ بىسجش 

:  تهديد ث  اىافسين  لجدد – أ 

ًجب ِلى اإلاىٍماث ؤلاهخمام والترهيز ِلى الذاخلين الجذد واملحخملين والزًً ال ًمىً ججاهلهم ، خُث جيىن لهم 

بت في اكخدام خفق في العىق ، وبؤزشون في مشدودًت كىاُ اليؽاه مً خالٌ جخفُن ؤظّاس اإلاىخجاث ،  الٔش

ُت خىاحض الذخٌى التي ًفشلها كىاُ اليؽاه والتي ًمىً  وجخدذد دسحت خىىسة الذاخلين الجذد مً خالٌ هِى

ٌى إلى مىافز  خفشها في اكخفادًاث الحجم ، جمُيز اإلاىخج ، جيلفت البذًل ، اخخُاحاث الشؤظمالُت ، ظهىلت الـى

. الخىصَْ ، ظُاظاث الحيىمت ، الحفٌى ِلى اإلاىاد الخام ، الحاحت إلى هعب الخلىُت واإلاهاسة اإلاخخففت 

                                                           
 . 175 – 174ِامش بؽير هفغ اإلاشحْ ؿ  -  22

 الداخلين الجدد

 المنافسين في القطاع الموردون الزبائن

 البدائل

 تهديد الداخلين الجدد قدرة الموردين على التفاوض

 قدرة الزبائن على التفاوض  تهديد الخدمات أوالمنتجات
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:  شدة  اش خمت – ب 

وجمثل ؼذة اإلاضاخمت بين اإلاىافعين اإلاىحىدًً مشجىضا ؤظاظُا في همىرج بىسجش لخدذًذ حاربُت الفىاِت ومً بين 

همى الفىاِت ، هفب الخيلفت الثابخت إلى : املحذداث الّذًذة للمضاخمت هجذ ؤن هىان ؤسبّت ِىامل باسصة وهي 

. إحمالي اللُمت اإلامافت لليؽاه ، مذي ِمم جمُيز اإلاىخج وؤخيرا الخمشهض والخىاصن بين اإلاىافعين 

فئرا واهذ ما جخميز بىمى مشجفْ ، وجيالُف زابخت وعبُت ؤكل ، ومذي واظْ مً إمياهُاث جمُيز اإلاىخج ودسحت ِالُت 

مً الخمشهض ، فئن ؤلاخخماٌ ألاهبر هى جىافش فشؿ سبدُت حُذة لزا فئهه مً اإلاخىكْ ؤن حّمل هزه الّىامل بمثابت 

مدذداث مهُمىت ِلى دسحت اإلاضاخمت بين اإلاىافعين  

:  تهديد ث  اىتجاث  لملديلت – ج 

لى جدلُل ول مً اإلاؽاسهين اإلاضاخمين في الفىاِت ، وهزلً اللادمين املحخملين إلى الفىاِت بل  ال ًلخفش ألامِش

هىان كىي ؤخشي مدىسٍت لخدذًذ حاربُت الفىاِت مخمثلت في مىخجاث ؤو خذماث بذًلت إلاىخجاث ؤو خذماث 

الفىاِت ؤو جلذًم مىخجاث ؤو خذماث مؽابهت ؤو ؤفمل بيلف ؤكل وحىدة ِالُت وهى بزلً ًمثل تهذًذا خلُلُا 

بت ؤو في جيلفت الخبذًل ؤو في مذي  خُث بئميان هزا ألاخير جللُق مشدودًت اللىاُ مً خالٌ مذي جىافش بذائل كٍش

. حؽذد مىخجي العلْ البذًلت 

:  قوة جفاألاض  اورديً – ٌ 

ًلفذ بّباسة كىة اإلاعاومت للمىسدًً بإن هىان تهذًذا مفشولا ِلى الفىاِت مً خالٌ ؤلاظخخذام اإلاتزاًذ لللىة 

ا ِىذما ًيىن هىالً ِذد هبير مً اإلاىسدًً ، وهزلً كلت اإلاىاد الخام البذًلت  مً حاهب اإلاىسدًً خفـى

ىذما جيىن ولفت الخدٌى إلى مىاد خام ؤخشي ِالُت لزلً فئن بّن اإلاىٍماث كذ حععى إلى جبني إظتراجُجُت  ؤِو

الخيامل ألافلي لخدلُم العُىشة واإلالىُت ِلى اإلاىسدًً ، وهزه ؤلاظتراجُجُت ؤهثر فّالُت ِىذما جيىن دسحت الثلت 

باإلاىسدًً مىخفمت او جيىن الخيالُف ِالُت هزلً ِىذ ِذم كذسة اإلاىسدًً ِلى جلبُت مخىلباث اإلاىٍمت بالؽيل 

اإلاىاظب ، هما هجذ مىٍماث ؤخشي حّخمذ ِلى اظتراجُجُاث الؽشاهت ووإنها جخّامل مْ مىسدًً بئِخباسهم امخذاد 

. للمىٍمت هفعها 
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:  قوة جفاألاض  لشبائً – ألا 

ا ِىذما ًيىن حجم الضبائً هبيرا ؤو ِىذما جيىن  جؤزش كىة معاومت الضبائً ِلى ؼذة اإلاىافعت في الفىاِت خفـى

هىان دسحت هبيرة مً الترهيز لذي الضبائً ؤو الؽشاء بىمُاث هبيرة ، هما ؤن كىة معاومت الضبائً كذ جيىن مً ؤهثر 

مذي جىافش بذائل اإلاىخجاث الفىاُِت واهخفاك : اللىي ِلى اإلايزة الخىافعُت ، فهي جضداد في ِذة ٌشوف منها 

جيلفت الخدٌى إلى الّالماث اإلاىافعت ؤو البذًلت تهذًذ الضبائً باالججاه هدى الخيامل الخلفي ، تهذًذ الفىاِت  

. باالججاه هدى الخيامل ألامامي ، معاهمت الجىدة وألاظّاس ، وسبدُت الضبائً 

 ستر جيجياث  ايزة  لتىافسيت  :  اطلب  لثالح 

:  اكخـشح ماًيل بىسجش زالزت اظتراجُجُاث مؽهىسة جىـافعُت ًمىً للمؤظعت اجباِهـا و هي 

 Overall Cost Leadership : 1قيادة  لتكاليف  ( 1

جداٌو اإلاؤظعاث مً خالٌ إجباُ هزه ؤلاظتراجُجُت ؤن جفل إلى جخفُن الخيالُف ؤلاهخاج والخىصَْ ، خُث ٌعمذ 

. هزا لها بإن جلىم بخخفُن ؤظّاسها ًِ باقي اإلاىافعين ، ومً زم جيىن هىان إمياهُت للفىص بدفت ظىكُت اهبر 

ادة الخبرة  م ٍص وجخىلب هزه ؤلاظتراجُجُت حؽُِذ مشافم راث واكت هفئت ، حعتهذف جخفُن الخيلفت ًِ وٍش

ت ، حعمذ اليلفت اإلاىخفمت  م مً المٕىه الخىافعُت اللٍى وجىفش كُادة الخيالُف ِىائذ ؤِلى مً اإلاّذٌ بالٔش

. الحفٌى ِلى ؤسباح بّذ كُام اإلاىافعين بخخفُن هامؾ الشبذ إلى الحذ ألادوى 

إلاستر جيجياث  لتىافسيت  لشاملت ألا ايزة إلاستر جيجيت    (8) لشكل 

                ِلى هىاق الفىاِت                                   جمُُيز ًذسهه الضبىن                     مشهض ولفت مىخفمت   

 

    حضء مّين فلي                            جميز مذسن                                         مشهض ولفت مىخفن    

 . 2004 ، 1داس وائل لليؽش وبّت " ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت " اإلافذس واٌم هضاس الشوابي 

                                                           
 . 2004 ، 1داس وائل لليؽش وبّت " ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت " اإلافذس واٌم هضاس الشوابي  -  1

الخمُيز اللُادة الؽاملت لليلفت 

الترهيز 
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 :  Differentiation  لتمايش  (2

لُت ختى ًمىنها ؤن جدٍى بلُادة  جشهض اإلاؤظعت ِلى خلم دسحت مشجفّت مً الخفشد إلاىخجاتها ولبرامجها الدعٍى

ُت بؽشه ؤن ال ًيىن ظّشها  فمل مٍّم اإلاعتهلىين ؼشاء ِالمت هزه الىِى للفىاِت التي حّمل داخلها ، ٍو

. مشجفْ مً ؤمثلت هزه الؽشواث ؼشهت ؤي بي ؤم حّمل في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاّلىماث 

وجدلم هزه ؤلاظتراجُجُت ميزة ًمىً الذفاُ ِنها ، خُث ًىفش الخميز خاحض إصاء الّذاء الخىافس ي بعبب الىالء 

ت مً كبل الضبائً  . للّالمت الخجاٍس

 :  1Focus لتركيز (3

جيىن بالترهيز ِلى خذمت كىاِاث ظىكُت ـٕيرة بذال مً مداولت خذمت العىق ؤو خذمت حضء مّين مً العىق 

خىلب هجاح هزه ؤلاظتراجُجُاث مىاسد ومهاساث مخخلفت وجشجِباث مخباًىت وإحشاءاث سكابُت مخخلفت ، وحّذ  ، ٍو

ت بىاءا ِلى جدلُل لإلظخفادة مً هلاه اللىة والمّف . هزه ؤلاظتراجُجُاث الثالزت إحشاءاث اخخُاٍس

 يوضح  لزبديت ألا لحصت  لسوقيت لالستر جيجياث  لتىافسيت porterمىدنى  (9) لشكل 

 

 

 

  

 

 

 . 165واٌم هضاس، ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت ، هفغ اإلاشحْ ، ؿ : اإلافذس

                                                           
  .165 – 164واٌم هضاس الشوابي ، هفغ اإلاشحْ العابم ، ؿ  -  1

 اإلستراتيجية

 قيادة الكلفة الشاملة 

إستراتيجية 

 التركيز

 منخفض

 عالية الحصة السوقية    منخفضة

 عالي
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شظُما  س ي ٍو  1: الاظتراجُجُاث الخىافعُت لتٌر

 : Operational Excellenceeإستر جيجيت  لتميز  لتشغيلي  ( 1

ُل اللُمت للمعتهلً جشهض  حّمل مً خاللها اإلاؤظعت ِلى جخفُن الخيالُف وحععى إلى خلم هٍام هفء لخـى

. هىا ِلى خذمت اإلاعتهلىين 

 :  Customer Intimacy ستر جيجياث إلاقتر ب مً  استهلك  ( 2

ت مّه ومّشفخه ًِ  ذة للمعتهلً مً خالٌ الّالكاث اللٍى جخخفق اإلاؤظعت في إؼباُ الحاحاث الخاـت والفٍش

كشب جلىم ببىاء كىاِذ بُاهاث جىىىي ِلى الىثير مً الخفاـُل الخاـت باإلاعتهلً لدعهُل ِملُت جلعُم العىق 

إلى كىاِاث وجدذًذ اللىاِاث اإلاعتهذفت فهي جشهض ِلى فئت مُّىت مً اإلاعتهلىين ممىً ؤن ًيىن لذيهم 

. اظخّذاد لذفْ ؤظّاس مشجفّت للحفٌى ِلى ما ًدخاحىهه

 :  Product Leadershipإستر جيجيت قيادة  اىتج  (3

حّمل اإلاؤظعت هىا ِلى جلذًم لللُمت اإلاشجفّت مً خالٌ جلذًم جُاس مخىاـل ومخذفم مً اإلاىخجاث ؤو الخذماث 

ت وبالخالي هي جداٌو بإن  الشائذة تهذف هزه ؤلاظتراجُجُت إلى الخىافغ ِلى ؤظاط جلذًم مىخجاث جخلادم بعِش

جيىن مفخىخت ِلى ألافياس الجذًذة وجخّلب الحلٌى اإلابخىشة فهي جخذم اإلاعتهلىين الزًً ًدؽىكىن إلى الحفٌى 

. ِلى ظلْ وخذماث مبخىشة وحذًذة ومميزة 

الخَ ؤن بّن اإلاؤظعاث جلىم بئظخخذام ؤهثر مً هٍام مً هٍم اللُمت العابم رهشها لىً الخفىق في حمُْ  ٍو

هٍم اللُمت ظىف ًؤدي في النهاًت إلى ِذم إحادتها ألي هٍام منهم ، وهشي ؤن هزه ؤلاظتراجُجُاث هي مدفلت 

لّذًذ مً الّىامل املخخلفت في ؤهماوها ودسحت جإزيرها ن ولها ـلت بّذة ؤهٍمت واخخالف البِئت التي جماسط فيها ، 

ً في العىق وجخفىق ِليهم  ماٌ واإلاؤظعاث هي بمّنى هُف جخميز وجىافغ ألاخٍش هما ؤن اإلاىافعت في مىٍماث ألِا

                                                           
ت ،  " الدؽىق اإلاخلذم "دمحم الٍُّم ؤو الىجا  -  1   .285 – 284  ، وبّت زاهُت ، ؿ 2012، الذاس الجامُّت ؤلاظىىذٍس
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مً خالٌ هزه ؤلاظتراجُجُاث وهىان بّن اإلاؤؼشاث جٍهش مً خالٌ ؤلاظتراجُجُاث اإلازوىسة ًمىً إٌهاسها في 

: الجذٌو الخالي 

اإلاؤؼشاث الّملُت اإلافاخبت إلاماسظت الاظتراجُجُاث الخىافعُت ألاظاظُت   ( 10)الجذٌو 

إظتراجُجُت كُادة 

الخيلفت 

إظتراجُجُت الترهيز مْ جخفُن إظتراجُجُت الخماًض 

الخيلفت 

إظتراجُجُت الترهيز مْ الخماًض 

ؤلابذاُ في الخىىىلىحُا 

ض ؤلابذاُ    حٍّض

خفت ظىكُت ؤهبر 

جلذًم خذمت مميزة للضبىن  جللُل جيالُف الخىصَْ 

جدعين الىفاءة  

الشكابت ِلى الجىدة  

ب الّاملين في الفف ألامامي  جذٍس

جلذًم اإلاىخجاث الخاـت 

إهخاج ظلْ وخذماث للحفق 

العىكُت راث ألاظّاس الّالُت  

 

س ي : اإلافذس داس ألاًام لليؽش والخىصَْ الىبّت الّشبُت " اإلايزة الخىافعُت " ؤوّمت ِباط – ِض الذًً ِلي ظَى

 . 78 ِمان ، ألاسدن ، ؿ 2014

الّىامل التي جدذد الاظتراجُجُاث الخىافعُت   ( 11)الؽيل 
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مددد ث ألاجطور  ايزة  لتىافسيت  :  املدح  لثالح 

إن ٔاًت ؤلاداسة الحلُلُت هي العي إلى جدلُم الخميز بمّنى اهجاص هخائج ٔير معبىكت جخفىق بها ِلى ول مً 

ًىافعها بل وجخفىق بها ِلى هفعها بمىىم الخّلم ، فيل ما ًفذس ًِ ؤلاداسة مً ؤِماٌ وكشاساث وماحّخمذه مً 

هيء  هٍم وفّالُاث ًجب ؤن ًدعم بالخميز ؤي الجىدة الفائلت الياملت التي ال جترن مجاال للخىإ ؤوؤلاهدشاف ٍو

الفشؿ الحلُلت وي جدلم ميزة جىافعُت ججّلها جىفشد ًِ ٔيرها ، وبالخالي هشي الّالكت بين إداسة الجىدة الؽاملت 

وبىاء اإلايزة الخىافعُت والتي حّذ حىدة اإلاىخجاث ِىفشا ؤظاظُا في اإلاىافعت بين اإلاؤظعاث فاإلظخجابت العلُمت 

ّت والفّالت الخخُاحاث الّمالء حعمذ لهم بخدلُم سلاهم ، وبالخالي اهدعاب خفق ظىكُت ، وحعاهم  والعَش

إداسة الجىدة الؽاملت في جدعين معخىي الجىدة واللُمت التي ًلذمها للّمالء ورلً بهذف ؤلاسجلاء بإدائها وجىمُت 

لُت  . مهاساتها الدعٍى

مددد ث  ايزة  لتىافسيت ألاعو مل هجاخها  :  اطلب  ألاو 

امخالن اإلاؤظعت إلايزة الخيلفت ألاكل ؤو إلايزة ؤخشي إر ًجب ِليها ؤن جدذد مذي حىدتها ومذي كىتها واظخمشاسها 

فما هي الّىامل واملحذداث التي جدىم حىدة اإلايزة الخىافعُت ؟ 

: ًشحْ بىسجش اإلايزة الخىافعُت إلى ؤسبّت مدذداث جخإزش وجؤزش ِلى بّمها البّن جخمثل فـي 

:  عو مل إلاهتاج  ( 1

 ؤولى هزه املحذداث خُث إن ِىامل ؤلاهخاج هي اإلاذخالث Factor Conditionوجمثل ٌشوف ِىامل ؤلاهخاج 

ت ، مىاسد سؤط  ت الالصمت لذِم كذسة ـىاِت ما ِلى اإلاىافعت ، وجإخز ؼيلين ألاٌو ًخمثل في اإلاىاسد البؽٍش المشوٍس

ىامل مىاخُت ؤما الثاوي ِىامل مىىسة التي ًفّب الحفٌى ِليها مً كبل اإلاىافعين واإلاؤهالث  اإلااٌ ، مىاسد ِو

ت . البؽٍش

: شزألاط متعلقت بجودة ظزألاف  لطلب  ( 2

ً الىلب املحلي  .  وحجم الىلب وهمىه  Home Demand Conditionsجشبي ؤخىاٌ الىلب املحلي مً خُث جيٍى
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:   لصىاعاث  لد عمت ألا اتصلت ألا اغذيت ألامدى جز بطها ألا هتشارها  – 3

راث اإلاعخىي الّالمي ؼشواث الذولت   Relating and Supporting Industriesحّخبر الفىاِاث اإلاشجبىت واإلاذِمت 

مثل املحذد الثالث  بمفادس الخلىُت الحذًثت وألافياس وسؤط اإلااٌ البؽشي ألامش الزي ًذِم الخىافعُت الذولُت ٍو

. مً مدذداث اإلايزة الخىافعُت اللىمُت ، ؤما الفىاِاث املحلُت اإلاذِمت راث اإلاعخىي الّالمي 

 اىاخ  لالسم لتفعيل مىافست إستر جيجيت  ايشأة ألاهيكلها ألامىافسيها    – 4

 1:عو مل هجاح  ايزة  لتىافسيت 

: ختى جيىن اإلايزة الخىافعُت فّالت ًجب ؤن جيىن 

ا مً جللُذ اإلاىافعين : خاظمت  -  .ؤي جمىذ ألاظبلُت والخفىق ِلى اإلاىافعين ممىً الذفاُ ِنها خفـى

ؤي إمياهُت اظخمشاسها خالٌ الضمً فخىاحذ مجخمّت ومخدذة ٌّىي للميزة الخىافعُت كىة : معخمشة  -

ت اإلايزة الخىافعُت دوسة خُاتها مثلها مثل اإلاىخج  البت وهلفذ باظخمشاٍس  .ـو

يمثل دألارة خياة  ايزة  لتىافسيت   : (12) لشكل 

 

 

 

 

 

ماٌ ، داس الجامُّت ، بيروث ، ؿ : اإلافذس  . 86مشس ي خلُل هبُل ، اإلايزة الخىافعُت في مجاٌ ألِا

                                                           
  .13مّمىسي ـىسٍت ، مشحْ ظبم رهشه ، ؿ  -  1

 ( 1)ميزة تنافسية  (2)ميزة تنافسية 

حجم الميزة 

 التنافسية 

 التبني التقديم التقليد الضرورة الزمن
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 1 :مز خل  ايزة  لتىافسيت

حّشف اإلايزة ِىذها مْ مشوس الضمً اهدؽاسا ؤهثر فإهثر  خُث ٌّضي رلً إلى اللبٌى الزي : مشخلت الخلذًم  – 1

. جدض ى به مً كبل ِذد مً الضبائً 

حّشف اإلايزة الخىافعُت هىا اظخلشاس وعبُا مً خُث ؤلاهدؽاس باِخباسها بذاًت جشهيز اإلاىافعين : مشخلت الخبني  – 2

. (البدث ًِ هلاه جميز اإلاؤظعت لخللُذها  )ِليها 

ًتراحْ حجم اإلايزة الخىافعُت وجخجه ؼِئا فؽِئا هدى الشوىد ، ليىن اإلاىافعين كامىا بخللُذ : مشخلت الخللُذ  – 3

. ميزة اإلاؤظعت ، وبالخالي جتراحْ ؤظبلُتها ِليهم 

ْ ؤو خلم ميزة حذًذة ِلى : مشخلت المشوسة  – 4 شها بؽيل ظَش جإحي هىا لشوسة جدعين اإلايزة الخىافعُت وجىٍى

ض اإلايزة الخىافعُت ًخىكف ِلى ِىامل جخمثل في  :  ؤظغ جخخلف ًِ اإلايزة الحالُت ، وإلوؽاء وحٍّض

  جدعين حىدة اإلاىاسد اإلاعخخذمت. 

  ت الحذًثت وئداسة الجىدة وإِادة الهىذظت ش وجفُّل الّملُاث مً خالٌ ألاظالُب ؤلاداٍس  .جىٍى

  اجخار الاظتراجُجُاث اإلاالئمت إلاىاحهت اإلاىافعين. 

  لت حذًذة لخفذي اإلاىافعين في ؤكفش وكذ ُفها بىٍش ش وجفُّل ميزة جىافعُت حذًذة وجٌى لشوسة جىٍى

ش وؤلابذاُ وؤلابخياس ت اإلاؤهلت راث الىفاءة ِلى الخىٍى ُف اإلاىاسد البؽٍش  .مً خالٌ جٌى

أسملاب جطويز  ايزة  لتىافسيت  :  اطلب  لثاوي 

ش ميزتها الخىافعُت مً خالٌ إدسان اهدؽاف ظبل حذًذة وؤفمل للمىافعت  – 1  2: جلىم اإلاؤظعاث بخىٍى

م : ٌهىس جىىىلىحُا حذًذة  – 2 الم الالي ، وشق الدعٍى حعاهم الخىىىلىحُا في خلم الفشؿ في ِذة مجاالث واإِل

 .

                                                           
ماٌ " مشس ي خلُل هبُل  -  1  . 51 ، ؿ 1996، الذاس الجامُّت ، بيروث ، " اإلايزة الخىافعُت في مجاٌ ألِا
 . 16 – 15ؤمّمىسي ـىسٍت  ، مشحْ ظبم رهشه ، ؿ  -  2
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. ورلً خالٌ الحُاة الُىمُت : ٌهىس خاحاث حذًذة للمعتهلىين ؤو حُٕيرها  – 3

ِادة ما جخإزش اإلايزة بدذور حُٕير حىهشي في جيالُف : حُٕير الخيالُف ؤو مذاخالتها ؤو دسحت جىافشها  – 4

اإلاذخالث ِىذ اسجفاُ كُمتها فخلجإ اإلاؤظعت إلى البدث ًِ ميزة لخخفُن الخيالُف ومً زم جدلُم ميزة جىافعُت 

 .

. خذور حٕيراث في اللُىد الحيىمُت  – 5

مصادر  ايزة  لتىافسيت  :  اطلب  لثالح 

: جخّذد مفادس اإلايزة الخىافعُت للمؤظعت هزهش منها 

  : إلابتكار – 1

إن التزاًذ اإلاعخمش لّذد اإلاؤظعاث والزي ـاخبه الخىافغ الىبير ِلى اإلاعخىي الىوني والّالمي ، ؤدي إلى 

اهخمام اإلاؤظعاث باإلبخياس والترهيز ِلُه إلى دسحت اِخباسه الحذ ألادوى في ألاظبلُاث الخىافعُت إلى حاهب الخيلفت 

. والجىدة ، وؤـبدذ اللذسة ِلى ؤلابخياس مفذسا مخجذدا للميزة الخىافعُت 

وفي ٌل هزه الٍشوف الخىافعُت لم ٌّذ ؤلابخياس ملخفشا ِلى اإلاؤظعاث الىبيرة بل حّذي إلى اإلاؤظعاث 

. الفٕيرة واإلاخىظىت والتي جىٍش إلى الابخياس بمفهىم الخدعين 

. ومً اإلافهىم ؤن همى اإلاؤظعت وجىىسها وكذستها ِلى الخىافغ مشجبىت اسجباوا وزُلا بلذستها ِلى البدث وؤلابخياس

:   لشمً  – 2

ٌى  ٌّخبر الىكذ ظىاء في إداسة ؤلاهخاج ؤو إداسة الخذماث ميزة جىافعُت ؤهثر ؤهمُت مما وان ِلُه في العابم فالـى

. إلى الضبىن ؤظُش مً اإلاىافعين ًمثل اإلايزة الخىافعُت 

مىً جدذًذ اإلايزاث الخىافعُت ِلى ؤظاط الىكذ واالحي  :  ٍو
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  خدلم رلً مً خالٌ اخخفاسه خُاة اإلاىخج  .جخفُن صمً اإلاىخجاث الجذًذة إلى ألاظىاق ٍو

  جخفُن صمً دوسة الخفيُْ للمىخجاث. 

  جخفُن صمً دوسة للضبىن. 

  الالتزام بجذاٌو الضمىُت مدذدة وزابخت 

:   اعزفت  – 3

ت مً ألافشاد ؤو مجخمْ مّين مً وكذ  هي خفُلت خبرة وسـُذ ومّلىماث وججاسب ودساظاث فشد ؤو مجمِى

ْ في  شوف الخىىس العَش مدذد ، خُث ؤـبدذ هزه ألاخيرة اإلاىسد ألاهثر ؤهمُت في خلم اإلايزة الخىافعُت ٌو

ألاظىاق والخىىىلىحُا واإلاىافعين فاإلاؤظعاث الىاجحت هي التي جخلم بؽيل مدعم اإلاّشفت الجذًذة وججعذها 

. في جىىىلىحُا وؤظالُب وظلْ وخذماث حذًذة 

: جخميز اإلاؤظعاث الخذمُت التي جدىافغ ِلى ؤظاط اإلاّشفت إلى زالزت ؤهىاُ وهي 

 ش ، ؼشواث جفمُم البرمجُاث  .مؤظعاث وؽاوها ألاظاس ي هى خلم اإلاّشفت ، مثل مشاهض البدث والخىٍى

  مؤظعاث حعخلضم جلذًم الخذمت فيها مّشفت هثُفت مثل الجامّاث. 

  ش الخذماث للمدافٍت ِلى الضبائً مثل البىىن  .مؤظعاث بداحت إلى اإلاّشفت بؽيل متزاًذ لخىٍى
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:  خاجمت  لفصل 

لها إلى  جماسط البِئت الخىافعُت لٕىوا معخمشة ِلى اإلاؤظعت فخذخل للبدث ًِ اهدعاب ميزة جىافعُت جـى

ت وؽاوها ؤوال وألاظبلُت ِلى مىافعيها زاهُا فمْ خذة اإلاىافعت في العىق احبر ِلى اإلاؤظعاث إلى  اظخمشاٍس

ش والبدث ًِ اخذر ألاظالُب إلاىاحهت اإلاىافعت بخدذًذ وجدلُل بِئتها لخدذًذ هلاه اللىة  البدث والخىٍى

والفشؿ وهزا هلاه المّف والتهذًذ ومً زم جدذًذ ؤلاظتراجُجُاث الخىافعُت التي ظىف حّخمذ ِليها إلاىاحهت 

. مىافعيها وهعب مياهت وميزة جىافعُت فُجب ؤن جيىن مفادسها مخّذدة ومخياملت 
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 :تمهيد 

بعد تناولنا فً المسم النظري معا دور جودة الخدمة المصرفٌة فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة فً 

البنون التجارٌة سنحاول فً هذا الفصل إسماط هذه الدراسة ومحاولة التعرف على والع 

جودة الخدمة المصرفٌة وأثرها على اكتساب المٌزة التنافسٌة فً بنن الفالحة والتنمٌة 

 .الرٌفٌة وكالة سعٌدة بما أن جودة الخدمة لها أثر فً تحمٌك مٌزة تنافسٌة للبنن 

من خالل هذا الفصل سنحاول اختبار الفرضٌات البحثٌة عبر دراسة وتشخٌص حال الجودة 

وانعكاسها على المٌزة التنافسٌة وفً إطار هذا السٌاق ستتم معالجة هذه اإلشكالٌة من خالل 

 :المباحث التالٌة 

  تمدٌم بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة : المبحث األول 

  ًعرض البٌانات ومعالجتها واختبار الفرضٌات: المبحث الثان. 
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 تقديم بنك الفالحة والتنمية الريفية : المبحث األول 

ٌعد بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة من ابرز هٌاكل النظام البنكً فً الجزائر إذ ٌعتبر من أهم 

وسائل سٌاسة الحكومة الرامٌة إلى المشاركة فً تنمٌة المطاع الفالحً  وترلٌة العالم 

الرٌفً ولتحمٌك ذلن ٌنبغً علٌه التأللم مع التغٌرات التً تشهدها الساحة المصرفٌة 

خٌرة على األسواق المصرفٌة العالمٌة ومن اجل تحمٌك ذلن  الجزائرٌة نتٌجة النفتاح هذه األأ

فإن مسؤولوا بنن بدر بذلوا مجهودات كبٌرة بغٌة مواجهة المنافسة التً فرضها التصاد 

السوق والحفاظ على مكانة البنن فً السوق المصرفٌة كبنن رائد فً مجال العمل المصرفً 

سواء من حٌث اإلنتشار الجغرافً المتمٌز عبر كافة التراب الوطنً أو عن طرٌك توسٌع 

 .وتنوٌع مجاله 

 التعريف ببنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب األول 

 تعريف بنك الفالحة والتنمية الريفية : أوال

ٌعتبر بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة من بٌن البنون التجارٌة الجزائرٌة حٌث ٌتخذ شكل شركة 

ذات أسهم تعود ملكٌته للمطاع العمومً أسس هذا البنن فً إطار سٌاسة إعادة الهٌكلة التً 

 106 – 82تبنتها الدولة بعد إعادة هٌكلة البنن الوطنً الجزائري بموجب مرسوم رلم 

 1982 مارس 13المؤرخ فً 
1

 وذلن بهدف تطوٌر المطاع الفالحً الصناعً الري الصٌد 

 .البحري والحرف التملٌدٌة فً األرٌاف 

 إلى 1988تحول بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة فً إطار اإلصالحات االلتصادٌة بعد عام 

 سهم بمٌمة 2200شركة مساهمة ذات رأس مال لدره ملٌار دٌنار جزائري ممسم إلى 

 1990 أفرٌل 14 دج للسهم الواحد ولكن بعد صدور لانون النمد والمرض فً 1000000

الذي منح استماللٌة اكبر للبنون وألغى من خالله نظام التخصص ، أصبح بنن الفالحة 

 . والتنمٌة الرٌفٌة كغٌره من البنون ٌباشر مهامه كبنن تجاري

                                                           
1
 -03 -16 ، 11 ، المتعلك بإنشاء بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة ، الجرٌدة الرسمٌة ، 1982 مارس 13 المؤرخ فً 106 – 82مرسوم رلم  -  

1982.  
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والمتمثلة فً منح المروض وتشجٌع عملٌة االدخار بنوعٌها ، أما حالٌا فٌمدر رأس ماله 

 1000000 سهم بمٌمة اسمٌة لدرها 3300 ملٌار دٌنار جزائري موزع على 33بحوالً 

 .دج لكل سهم مكتتبة كلها من طرف الدولة 

وبهدف اكتساب مٌزة تنافسٌة تؤهله لمنافسة البنون الخاصة واألجنبٌة التً تزاول نشاطها 

فً السوق المصرفٌة الجزائرٌة لام بتنوٌعمنتجاته وخدماته المتضمنة أبعاد الجودة الشاملة ، 

مما جعله ٌحتل مكانة ومولعا متمٌزا ضمن الهٌكل المصرفً الجزائري ، إذ ٌعتبر كأكبر 

بنن تجاري فً الجزائر نظرا لما ٌشهده من تحوالت هٌكلٌة وعملٌة هامة منذ نشأته والتً 

: ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً 
2

 

 بكافة الصالحٌات والوظائف 1982 ٌتمتع بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة منذ نشأته فً – 1

 .والمتعارف علٌها عالمٌا 

 ٌمتاز بكثافة شبكته وأهمٌة تشكٌلته البشرٌة حٌث صنف من طرف مجلة لاموس – 2

 فً المركز األول الترتٌب البنون الجزائرٌة وهو بنن ٌحتل المركز 2001البنون فً سنة 

 فً 2002 بنن مصنف ، كما صنف فً سنة 4100 فً الترتٌب العالمً من بٌن 688

 .المراتب العشرة األوائل للبنون اإلفرٌمٌة 

 ٌعمل فً كافة المطاعات اإللتصادٌة ، كما ٌمول كافة المؤسسات على اختالف نشاطها – 3

 .وطبٌعتها المانونٌة 

 مراحل تطور بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة : ثانٌا 

 :ٌمكن تمسٌم مراحل تطور بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة إلى 

 

 

 
                                                           

2
 .تمرٌر نشاط البنن الفالحة وكالة سعٌدة  -  
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 .مراحل تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية  : (14)الجدول 

 التعرٌف  المرحلة 

 1982المرحلة ما بٌن 

– 1990 

 فرض وجوده ضمن العالم الرٌفً  -

 .فتح وكاالت فً المناطك الرٌفٌة  -

محاولة كسب سمعة جٌدة فً مجال تموٌل المطاع الزراعً ،  -

 .والصناعة الغذائٌة ، والمٌكانٌكٌة الفالحٌة 

 - 1991المرحلة مابٌن 

1999 

 .تطبٌك نظام لتسهٌل العملٌات الخارجٌة  : 1991

وضع برامج للربط بٌن فروعه المختلفة فً مختلف العملٌات  : 1992

 ....كتسٌٌر المروض ، عملٌات الصندوق ، الودائع 

 .اإلنتهاء من إدخال اإلعالم األلً عبر جمٌع شبكات البنن : 1993

 .انطالق العمل ببطالات التسدٌد والسحب بدر : 1994

إدخال عملٌات الفحص السلكً التً تسمح بانجاز وفحص  : 1996

 .العملٌات عن بعد وفً الولت المناسب 

 انطالق العمل ببطالة السحب ما بٌن البنون  : 1998

(CARTE INTER BANCAIRE ) 

 

 2000المرحلة مابٌن 

– 2006 

فحص دلٌك لنماط الموة والضعف وانجاز مخطط تسوٌة  : 2000

 .للبنن لمطابمة المعاٌٌر الدولٌة 

 العمل على تخفٌف اإلجراءات اإلدارٌة والتمنٌة بملفات : 2001
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المروض ، وكذا ادخال مخطط جدٌد فً الحسابات على مستوى  
 .المحاسبة المركزٌة 

تعمٌم مفهوم بنن الجلوس والخدمات المشخصة على جمٌع  : 2002

 .وكاالت البنن 
ادخال نظام وهو نظام تغطٌة األرصدة عن طرٌك الفحص :  2003

السلكً دون اللجوء الى النمل المادي للمٌم مما ٌسمح بتملٌص فترات 
 .تغطٌة الصكون واألوراق التجارٌة 

تأسٌس نادي الصحافة بمبادرة مدٌرٌة االتصال تشجٌعا لمبدأ التداول 
 .الحر للمعلومات البنكٌة وكذا تعرٌف الزبائن بمختلف خدمات البنن 

تعمٌم استخدام الشبابٌن األلٌة لألوراق النمدٌة المرتبطة  : 2004

ببطالات الدفع التً تشرف علٌه شركة النمد اآللً والعاللات التلمائٌة 
 .بٌن البنون خاصة فً المناطك التً تتمٌز بكثافة سكانٌة كبٌرة 

تم ادخال كل من المماصة االلكترونٌة ، اضافة جدٌد ٌعرف ب  : 2006

TELE DES VIREMENTS  

من أجل تحمٌك االمان والثمة ومحاربة الغش واالختالسات فً 
 .التعامالت البنكٌة 

  

 من اعداد الطالبتٌن باالعتماد على وثائك من بنن الفالحة والتنمٌة : المصدر

 وظائف وأهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية : المطلب الثاني 

 وظائف بنك الفالحة والتنمية : أوال

 : وضع سياسة اتصال فعالة لتحقيق األهداف المخططة من خالل –أ 

 .العمل على مواجهة مخاطر الصرف على المروض الخارجٌة بصفة عمالنٌة -

 .تطوٌر مستولى هٌئة الموظفٌن وإعطاء األولوٌة لحاملً الشهادات  -

 .اعطاء الدعم اإلعالمً  -

 : عرض المنتجات والخدمات الجديدة من خالل - ب 

 .تصفٌة المشاكل المالٌة  -

 .أخذ الضمانات المالئمة وتطبٌمها مٌدانٌا  -

 تموٌل التجارة الخارجٌة  -
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 اإلستمبال الجٌد للزبائن واحترامهم والرد على طلباتهم بجدٌة  -

 .تموٌل المشارٌع الداخلٌة فً اطار تشغٌل الشباب  -

 : تطبيق الخطط والبرامج الداخلية وفق سياسة الحكومة وهذا من خالل –ج 

 .تطوٌر الموارد والعمل على رفعها وتحسٌن تكالٌفها  -

 .االستعمال الرشٌد لإلمكانٌات التً تمنحها السوق المالٌة  -

 .مساٌرة التطور الحاصل فً عالم المهنة المصرفٌة وتمنٌاتها  -

 أهداف بنك الفالحة والتنمية الريفية : ثانيا 

إعادة تنظٌم جهاز اإلنتاج الفالحً بتطوٌر وتعمٌم استعمال االعالم االلً وتجدٌد الثروة  -

 .وعصرنتها 

 .إشران الزراعة وتنمٌة حصتها فً اإلنتاج الوطنً  -

 .توسٌع األراضً الفالحٌة وتحسٌن الخدمات  -

اإللتراب من الزبائن عن طرٌك فتح وكاالت جدٌدة فً المدن الغنٌة بالموارد وكذا  -

 .تكوٌن الموظفٌن وتموٌم سلوكهم 

 .إستفادة التطورات العالمٌة فٌما ٌخص التمنٌات المرتبطة بالنشاط المصرفً  -

تمسٌم السوق المصرفٌة والتمرب أكثر من ذوي المهن الحرة والمؤسسات الصغٌرة  -

 .والمتوسطة 

 :غير أنه ال يمكن لهذه األهداف إن تتحقق ما لم يعمل البنك على 

 .رفع الموارد بأفضل التكالٌف  -

 .التسٌٌر الدلٌك للخزٌنة  -

 .تكوٌن وتحفٌز هٌئة الموظف  -
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 تقديم وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ببوقيرات  : المطلب الثالث 

 تعريف وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بوقيرات : أوال 

 وهو ولت مبكر ممارنة 1982نشأت وكالة بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة بولٌرات سنة 

بوكاالت والٌات أخرى نظرا للمكانة اإلدارٌة التً كانت تحتلها والٌة مستغانم آنذان ، حٌث 

كانت العدٌد من الوالٌات تابعة لها ، وهذه المكانة الزالت لائمة باعتبار أن المدٌرٌة 

 .الجهوٌة متواجدة بوالٌة مستغانم 

فً البداٌة البد من عدم االكتفاء بافتتاح وكالة محلٌة بدر بولٌرات فمط بل تم افتتاح إلى 

جانبها مجموعة من الفروع لتخفٌف الضغط على وكالة الوالٌة ، إضافة إلى تخصص البنن 

فً المجال الفالحً مما ٌستدعً إنشاء فروع لرٌبة من مناطك الفالحة التً تتكفل بعملٌات 

 .ولروض بسٌطة ممارنة بحجمها على مستوى الوكالة المركزٌة  

 ، تمع وسط مدٌنة بولٌرات 020 تنتمً إلى فرع 785أعطً لوكالة بدر بولٌرات رلم 

 . ، وكاالت بنون عدٌدة مثل وبنون ومؤسسات أخرى  BDL  CPIAبمرب 

 :  وكاالت وهي 6 بمستغانم على BADRوتحتوى الوكالة المحلية 

 : ثالث وكاالت بمستغانم 

  .872وكالة تادلس        - 867وكالة سٌدي لخضر        - 866وكالة مستغانم   -
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 الهٌكل التنظٌمً وكالة بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة فرع ٌولٌرات : (14)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائك داخلٌة للبنن: المصدر 

 

خلٌة اإلعالم  خلٌة التكوٌن

 اآللً

 أمانة المدٌرٌة  الخلٌة المانونٌة

نٌابة مدٌرٌة األعمال 

 اإلدارٌة والمحاسبة

نٌابة مدٌرٌة المرض 

 واإلستغالل

نٌابة مدٌرٌة المرالبة 

 والمنازعات

المرالبة 

 مصلحة التعهدات مصلحة اإلستغالل والمنازعات

مصلحة 

 التجارٌة  المرالبة

 الصناعٌة

 الفالحٌة

لسم 

محاسبة 

 الوكالة

لسم 

 محاسبة

 الفرع

 المدٌر

 

مصلحة 

األعمال 

 العامة 

مصلحة 

 العمال 

لسم 

 العمال 

لسم 

 األجور

لسم 

 اإللتصاد

لسم 

 األرشٌف
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  :المديرية -

 مديرية فرع بنك الفالحة والتنمية الريفية   : 1 – 1

مهمته التوجٌه ، المرالبة ، التنسٌك بٌن نشاطات الفرع ، تمسٌم العمل بٌن مختلف المصالح 

 .وٌسهل على التنفٌذ الجٌد للسٌاسة الممررة من طرف البنن 

 خلية التكوين  : 2 – 1

ومهمتها تتمثل فً رفع من معارف المستخدمٌن ، منح التوجٌهات الضرورٌة فً مجال 

 .التكوٌن ، تسجٌل المستخدمٌن فً الملتمٌات المنظمة من لبل المدٌرٌة العامة 

 .خلية اإلعالم اآللي  : 3 – 1

مهمتها تتمثل فً ضمان حجز وجمع المعلومات ، تسٌٌر تجهٌزات اإلعالم اآللً والحرص 

 .على استعمالها استعماال رشٌدا 

  .الخلية القانونية : 4 – 1

مهمتها تتمثل فً مساندة الوكاالت من الناحٌة المانونٌة ، الحرص والمحافظة على فوائد 

 . البنن فً الملفات التً بها خالف ، مرالبة صحة العمود والضمانات 

 .السكرتارية العامة  :5 – 1

 .مهمتها تتمثل فً تنظٌم وظائف المسؤول 

 :  مديرية األعمال اإلدارية والمحاسبة – 2

 : نائب المدير  : 1 – 2

ٌنوب عن مدٌر الفرع فً أعمال التنشٌط ، التنسٌك ومرالبة المصالح والوكاالت ولنٌابة 

 :المدٌر ثالث مصالح هً 

 .مصلحة المستخدمين  : 1 – 1 – 2
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تتمثل مهمتها فً تسٌٌر ملفات العمال بالنسبة للفرع والوكاالت التابعة لها ، المٌام بمرارات 

 .التعٌٌن ، التغٌٌر ، التأدٌب 

 . مصلحة األعمال العامة : 2 – 1 – 2

تتمثل مهمتها فً تسٌٌر وسائل المؤسسة تسٌٌرا عمالنٌا حسنا ، والمحافظة على األرشٌف 

 .اضافة إلى المحافظة على نظافة الفرع 

 .مصلحة المحاسبة  : 3 – 1 – 2

تتمثل مهمتها فً انجاز ومتابعة مٌزانٌة الفرع والوكاالت ، السهر على تطبٌك نظام 

 .المحاسبة البنكٌة ، السهر على حسابات الزبائن ، تحمٌك األلفال السنوٌة 

 : نيابة مديرية التعهدات واإلستغالل – 3

  .نائب المدير : 1 – 3

مهمته تنشٌط ومرالبة عمل الوكاالت وٌأخذ المرارات من اإللتراحات الممدمة من طرف 

 :مدراء ومسٌري الوكاالت اضافة إلى تسٌٌر المخاطر ولنٌابة المدٌر مصلحتٌن 

  .مصلحة التعهدات : 1 – 1 – 3

تتمثل مهمتها فً دراسة ملفات االعتماد فً المطاع العمومً الخاص والمطاع الفالحً ، 

 .ومتابعة اإلعتمادات الممنوحة 

  .مصلحة االستغالل : 2 – 1 – 3

وتتمثل مهمتها فً تنشٌط الوكاالت فً مٌدان الموارد ، أذونات الصندوق ، دفاتر االدخار 

باإلضافة إلى مرالبة مدى تحمٌك األهداف المسطرة من طرف مدٌرٌة الفرع والمدٌرٌة 

 .العامة 

 :   نيابة المراقبة والنزاعات – 4
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 .نائب المدير  : 1 – 4

ٌهتم بكل اإلجراءات المانونٌة التً تمس نشاطات المؤسسة ، صحة الضمانات ، وكذا تغطٌة 

 .الذمم المشكون فٌها اضافة إلى تمدٌم النصائح واإلرشادات المانونٌة 

 .مصلحة المراقبة  : 2 – 4

تتمثل مهمتها فً مرالبة أعمال الوكاالت فٌما ٌخص فتح الحسابات الخاصة بالزبائن وتمدٌم 

اإلرشادات الضرورٌة للمستخدمٌن ، باإلضافة إلى تصحٌح األخطاء المالحظة فً المجال 

 .المحاسبً 

 عرض البيانات ومعالجتها واختبار الفرضيات : المبحث الثاني 

 عينة الدراسة ، أسلوب جمع البيانات واألدوات اإلحصائية : المطلب األول

  عينة الدراسة: أوال

ٌحتوي هذا المبحث عن مجتمع الزبائن المستفٌدٌن من خدمات بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة 

BADR استمارة 46 وكالة سعٌدة ، حٌث تم توزٌع . 

 أسلوب جمع البيانات: ثانيا 

اعتمدنا على اسلوب الحصر الشامل ، من أجل جمع البٌانات الالزمة للدراسة التطبٌمٌة ، 

 .فممنا بتصمٌم استمارة االستبٌان الموجة للزبائن 

 :  هدف االستمارة – 1

تهدف إلى التعرف على مستوى جودة الخدمات التً تمدمها الوكالة من جهة ، ومن جهة 

 .أخرى تهدف إلى تحدٌد اإلستراتٌجٌة المتبعة من لبل البنن 
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 : تصميم االستمارة – 2

خصصت اإلستمارة لمٌاس أراء الزبائن حول مستوى جودة الخدمات الممدمة لهم من طرف 

 .البنن ، واالستراتٌجٌات المتبعة من لبله 

 : الجزء األول 

وٌتضمن المعلومات التعرٌفٌة التً تخص زبائن البنن وتمثلت فً الجنس ، العمر ، 

 .المستوى الدراسً ، الوظٌفة ، مدة التعامل ، دوافع تفضٌل التعامل مع البنن 

 :الجزء الثاني 

 عبارة ترجمت إلى معاٌٌر 15وٌتضمن ابعاد الجودة وهو المتغٌر المستمل حٌث تضمن 

 :إلى  وهً الملموسٌة ، االستجابة ، االعتمادٌة ، الثمة والتوكٌد ، التعاطف ممسمة

 . معٌار الملموسٌة 3 إلى 1العبارة من  -

 . معٌار االستجابة 6 إلى4العبارة من  -

 . معٌار االعتمادٌة 9 إلى 7العبارة من  -

 . معٌار الثمة والتوكٌد 12 إلى 10العبارة من  -

 . معٌار التعاطف 15 إلى 13العبارة من  -

 عبارة ترجمت 15وٌتضمن المٌزة التنافسٌة وهً المتغٌر التابع لسم إلى : الجزء الثالث 

 .إلى عناصر وهً إستراتٌجٌة

 .التكالٌف ، إستراتٌجٌة التمٌٌز واستراتٌجٌة التركٌز  -

 . استراتٌجٌة التكالٌف 20 إلى 16العبارة من  -

 . استراتٌجٌة التمٌٌز 25 إلى 21العبارة من  -

 . استراتٌجٌة التركٌز 30 إلى 16العبارة من  -

 وكانت اإلجابات وفما لممٌاس لكارت ذي خمس درجات 
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 طرٌمة المعاٌنة وفك أسلوب الحصر  : ( 15)الجدول 

 غٌر موافك تماما  غٌر موافك  محاٌد موافك موافك تماما  التصنٌف

 5.00 – 4.20 4.19 – 3.40  3.39 – 2.60   2.59 – 1.80 1.79 – 1 الدرجة

 

 من اعداد الطلبة : المصدر

 موافك بشدة تعطى لها درجة واحدة  -

 موالف ، تعطى لها درجتٌن  -

  درجات 3محاٌد  -

  درجات 4غٌر موافك  -

 . درجات 5غٌر موافك بشدة  -

 نموذج الدراسة ومعالجة البيانات : ثالثا 

 :  نموذج الدراسة – 1

لمعرفة مدى تأثٌر جودة الخدمات المصرفٌة على تحمٌك المٌزة التنافسٌة بالوكالة ثم 

 : اإلعتماد على النموذج التالً 
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 نموذج دراسة أبعاد الجودة والمٌزة التنافسٌة  : (16)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الطالبتان : المصدر

  : معالجة البيانات – 2

   SPSSتم معالجة البٌانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائٌة للعلوم اإلجتماعٌة 

 ثبات األداة : رابعا 

لغرض معرفة مدى وضوح اسئلة اإلستمارة ثم عرضها على األستاذ المؤطر واستشارة 

 .مجموعة من األساتذة 

 

 

 المٌزة التنافسٌة   (متغٌر)ابعاد الجودة 

 الملموسٌة

 اإلستجابة

 اإلعتمادٌة

 الثمة والتوكٌد

 التعاطف 

 استراتٌجٌة التكالٌف

 استراتٌجٌة التمٌز

 استراتٌجٌة التركٌز

أبعاد 

 الجودة

المٌزة 

 التنافسٌة 
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 ثبات األداة : خامسا 

 :  متغير الميزة التنافسية – 1

 ثبات األداة الخاصة بمتغير الميزة التنافسية  : (17)الجدول 

Statistiques de fiabilité  

Nombre d’éléments Alpha de Cronbach 

3 779 

 المصدر من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان 

تم فحص عبارات االستبٌان الخاصة بالمٌزة التنافسٌة بالوكالة محل الدراسة من خالل 

ممٌاس الفا كروم باخ لحساب ثبات المماٌٌس ، فظهر ان معامل الثبات لمتغٌر المٌزة 

 . حٌث هذه النسبة ضمن المجال الممبول وتفً بأغراض الدراسة 0.779التنافسٌة بلغ 

 :  متغير جودة الخدمات – 2

 ثبات اداة الخاصة بجودة الخدمة : (18)الجدول 

Statistiques de fiabilité 

Nombre d’éléments Alpha de Cronbach 

5 854 

 من اعداد الطالبتان: المصدر 

تم فحص عبارات االستبٌان الخاصة بأبعاد الجودة بالوكالة محل الدراسة من خالل ممٌاس 

الفا كروم باخ لحساب ثبات المماٌٌس ، فظهر ان معامل الثبات لمتغٌر جودة الخدمات بلغ 

 . حٌث هذه النسبة ضمن المجال الممبول وتفً بأغراض الدراسة 0.854
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 دراسة المعلومات التعريفية لعينة الزبائن للوكالة البنكية محل الدراسة: المطلب الثاني 

 دراسة المعلومات التعريفية للعينة : أوال 

نتائج توزٌع افراد العٌنة للزبائن للوكالة البنكٌة محل الدراسة حسب الجنس ، العمر ، 

 .المستوى الدراسً ، الوظٌفة ، مدة التعامل ودوافع تفضٌل التعامل مع البنن 

 %النسب المئوٌة  التكرار الفئة المتغٌرات الدٌمغرافٌة

 %65.2 30 ذكر الجنس

 %34.8 16 انثى

 %100 46 المجموع

 %32.6 15 30 - 18 العمر

31 - 45 20 43.5% 

46 - 60 7 15.2% 

 % 8.7 4 60اكبر من 

  %8.7 4 ابتدائً المستوى الدراسً

  %6.5 3 متوسط

 %47.8 22 دراسات علٌا

 %15.2 7 تكوٌن مهنً

 %21.7 10 ثانوي 

 %43.5 20 موظف فً لطاع عام الوظٌفة

 %23.9 11 مهن حرة

 % 10.9 5 اخرى

 %15.2 7 لطاع خاص 

 % 6.5 3 متماعد
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 توزيع افراد العينة بحسب العوامل الديمغرافية  : (19)الجدول 

 من اعداد الطالبتان باالعتماد على نتائج االستبٌان الخاص بزبائن البنن: المصدر 

 : العينة حسب الجنس  -

نالحظ من الجدول أعاله حسب متغٌر الجنس ان الغالبٌة العظمى هم الذكور ، حٌث بلغت 

 وهذا راجع إلى طبٌعة المحافظة للمجتمع المحلً 34.8 فً حٌن بلغت نسبة اإلناث 65.2

 .والجزائري عموما 

 :العينة حسب العمر  -

ٌشٌر الجدول أعاله والخاص بتوزٌع افراد العٌنة حسب متغٌر العمر ، إلى ان اكثر اعمار 

 بالمئة أي ان البنن ٌمنح فرص 43.5 حٌث بلغت نسبتهم 45 إلى 31العٌنة محصورة بٌن 

 .اكبر لهذه الفئة من الزبائن 

 

 % 21.7 10 الل من سنة  مدة التعامل 

2 - 5 16 34.8 % 

6 - 10 9 19.6 % 

 % 23.9 11  سنوات 10اكثر من 

دوافع تفضٌل التعامل 

 مع البنن 

 % 28.3 13 جودة الخدمات 

 % 4.3 2 حسن االستمبال واالهتمام

 %   2.2 1 استخدام التكنولوجٌا 

 %  17.4 8 السمعة الجٌدة 

 %  47.8 22 اخرى
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 : العينة حسب المؤهل الدراسي  -

ٌتضح من الجدول السابك أن اغلب افراد العٌنة لهم مستوى جامعً حٌث بلغت نسبتهم 

 وتلٌها نسبة التكوٌن المهنً ثم 21.8 وتلٌها نسبة الزبائن لهم مستوى ثانوي بنسبة 47.8

 .االبتدائً ثم المتوسط

 :العينة حسب الوظيفة  -

ٌتضح من خالل الجدول السابك ان اغلب متعاملً البنن من موظفً المطاع العام وذلن 

 وهذا ما ٌدل على ان اكثر تعامالت البنن متمثلة فً األجور والرواتب فً حٌن 43.2بنسبة 

 .ان المتماعدٌن نسبة تعاملهم للٌلة مع البنن 

 :العينة حسب مدة التعامل  -

 من المتعاملٌن تتراوح مدة تعاملهم من سنتٌن إلى 34.8بعد دراسة العٌنة اتضح ان نسبة  

خمس سنوات وهذا دلٌل على نوعٌة الخدمات الممدمة التً من شأنها تحدٌد الوضعٌة 

التنافسٌة للبنن كما انه مجبر على االهتمام بالزبائن ومتطلباتهم وعلٌه محاولة جذب اهتمام 

 .المزٌد 

 :العينة حسب مدة التعامل مع البنك  -

من خالل الجدول السابك اتضح ان سبب وراء اختٌار بنن التنمٌة عن غٌرهن من البنون 

 فً حٌن ان البنن ال ٌستخدم التكنولوجٌا فً تعامالته 47.8هو اسباب اخرة وذلن بنسبة 

 . الستخدام التكنولوجٌا 2.2وهذا ما تبٌنه نسبة 

 اختبار الفرضيات : المطلب الثالث 

بعد ترجمة الفرضٌات البحثٌة المشار إلٌها سابما الى فرضٌات إحصائٌة سنموم باختبار مدى 

 :صحة هذه الفرضٌات ، وهذا بعد التحمك من افتراضات االنحدار المتعدد من خالل ماٌلً 
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   Régression résidu standardisé( : 20)الشكل 

Histogramme 

 Variable dépendante : المٌزة التنافسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spssمن اعداد الطلبة اعتماد على مخرجات : المصدر

ٌمثل الشكل أعاله ان لٌم المتغٌر التابع المٌزة التنافسٌة هو لرٌب جدا من التوزٌع الطبٌعً 

ومن ذلن ٌتحمك شرط كفاٌة العٌنة من الناحٌة االحصائٌة بحٌث ال ٌبتعد توزٌع المتغٌر 

 .التابع عن التوزٌع الطبٌعً 

 

 

 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 -1 0 1

 
 -1 

2

 
 -1 

3

 
 -1 

Effec

tif 

Régression résidu standardisé   
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 التمثيل البياني لالنحدار المتعدد : (21)الشكل 

Diagramme gaussien P-P de régression de Résidu standardisé  

  Variable dépendante: المٌزة التنافسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌبٌن الشكل اعاله ان العاللة الخطٌة بٌنة مجموعة المتغٌرات المستملة والمتغٌر التابع حٌث 

ٌالحظ أن توزٌع البٌانات اتخذ شكل خط مستمٌم وبالتالً ٌمكن المول أن االفتراض الثانً لد 

تحمك أٌضا ، وبما أن المتغٌر التابع لد تم لٌاسه على مستوى فئوي واستجابات أفراد العٌنة 

مستملة عن بعضها البعض فانه ٌمكن المول أن افتراضٌات االنحدار المتعدد للحصول على 

 .معادلة التنبؤ لابلة للتعمٌم من الناحٌة اإلحصائٌة 

 :الفرضية الرئيسية األولى 

 :ٌتم صٌاغة االختبار على النحو التالً 

0.8 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Prob 

cum 

théo

riqu

e 

Prob cum observée 
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  Statistiques sur échantillon unique( :22)الجدول 

Statistiques descriptives                                

Ecart type Moyenne Maximum Minimum N  

,90599 

,84455 

,91578 

,68962 

,76575 

2,2174 

2,5797 

2,6957 

2,3913 

2,8406 

4,33 

5,00 

5,00 

4,33 

4.33 

 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

 الملموسٌة

 االستجابة

 االعتمادٌة 

 الثمة والتوكٌد

 التعاطف 

N valide 

(listwise) 

 

  spssمن اعداد الطالبتٌن اعتمادا على مخرجات : المصدر 

 : من الجدول أعاله 

نجد ان المتوسط المرجح الكلً )بممارنة متوسطات اجابات العٌنة الخاصة بأبعاد الجودة 

 ، الثمة والتوكٌد 2.69 ، االعتمادٌة 2.57 ، االستجابة 2.21الملموسٌة )( 2.54لالجابات 

  ( .2.84 ، التعاطف 2.39

ونرفض الفرضٌة  ،  H1وبما ان متوسط المرجح فً درجة الموافمة فتمبل الفرضٌة البدٌلة 

  . H0 الصفرٌة

نظر الزبائن ٌظهر من خالل  وبالتالً ٌمكن المول ان بنن الفالحة ٌتمتع بجودة من وجهة

 :الجدول التالً 

 Statistiques sur échantillon unique (: 23)الجدول 

Statistiques descriptives                                

Ecart type Moyenne Maximum Minimum N  

,65866 2.5449 3.87 1.00 46 

46 

 ابعاد الجودة 

N valide 

(listwise) 
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  spssمن اعداد الطالبتٌن على مخرجات : المصدر

  Statistiques sur échantillon unique( : 24)الشكل 

Test sur échantillon unique                          

Valeur du test = 0  

Intervalle de confiance 

95  de la différence 

Différence 

moyenne 

Sig.(bilatérale) Ddl T 

Supérieure Inférieure 

 ابعاد الجودة  26,205 45 000 , 2,54493 2,3493 2,7405

 

 spssمن اعداد الطالبتٌن اعتمادا على مخرجات : المصدر

من الجدول اعاله ٌبٌن ان المتوسط الحسابً الجابات المعاٌٌر الجودة على مستوى الوكالة 

 بانحراف 2.54البنكٌة محل الدراسة انعكس على المتوسط الحسابً للجودة الكلٌة بلغ 

 ، وهذا المتوسط ٌمٌل الى درجة الموافمة حسب سلم لٌكارت وان 0.65معٌاري لدره 

 وهذا ما ٌثبت صحة الفرضٌة وبالتالً نرفض 0.05 الل من sig = 0.000مستوى الداللة 

الفرضٌة الصفرٌة ونمبل الفرضٌة البدٌلة المائلة بأن الوكالة البنكٌة تطبك معاٌٌر جودة 

 .الخدمة 

 :الفرضية الثانية 

 H0: الفالحة مٌزة تنافسٌة من خالل االستراتٌجٌات المتبعة  بنن ال ٌملن. 

H1   : ٌملن بنن الفالحة مٌزة تنافسٌة من خالل االستراتٌجٌات المتبعة.  
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 Statistiques sur échantillon unique ( :25)الجدول 

Statistiques descriptives                                

Ecart type Moyenne Maximum Minimum N  

74736, 

84561, 

72670, 

64535, 

 

2,9522 

2,7304 

2,6652 

2,7826 

 

5,00 

4,40 

4,00 

3,87 

 

1,40 

1,00 

1,00 

1,47 

 

46 

46 

46 

46 

46 

 

استراتٌجٌة 

 التكالٌف 

 استراتٌجٌة التمٌٌز

 استراتٌجٌة التركٌز

استراتٌجٌة 

 التنافسٌة

N valide 

(listwise) 

 

  spssمن اعداد الطالبتٌن اعتمادا على مخرجات : المصدر

من الجدول اعاله وممارنة متوسطات الجابات الخاصة باستراتٌجٌات المٌزة التنافسٌة نجد 

 واستراتٌجٌة التمٌٌز 2.95استراتٌجٌة التكالٌف ) ب 2.78ان المتوسط المرجح الكلً بلغ 

تنتمً الى درجة الموافمة حسب السلم لٌكارت ٌمكن  ( 2.66 واستراتٌجٌة التركٌز 2.73

المول ان بنن الفالحة والتنمٌة الرٌفٌة ٌمتلن مٌزة تنافسٌة انطاللا من استراتٌجٌة التكالٌف ، 

التمٌٌز والتركٌز تمبل الفرضٌة البدٌلة المائلة ٌمتلن البنن لمٌزة تنافسٌة من خالل 

 .استراتٌجٌات الثالث المذكورة ونرفض الصفرٌة 

                       Test sur échantillon unique :( 26)الجدول 

    Test sur échantillon unique   

Valeur du test = 0  

Intervalle de confiance 

95  de la différence 

Différence 

moyenne 

Sig.(bilatérale) Ddl T 

Supérieure Inférieure 

المٌزة  29.244 45 000 , 2,78261 2,5910 2,9743

 التنافسٌة  
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 spssالمصدر من اعداد الطالبتٌن اعتمادا على مخرجات 

من الجدول اعاله نمول ان المتوسط الحسابً للمٌزة التنافسٌة على مستوى الوكالة البنكٌة 

 وهذا المتوسط ٌمٌل إلى درجة موافك حسب 0.64 بانحراف ممداره 2.78محل الدراسة بلغ 

 وهذا ٌثبت صحة الفرضٌة 0.05 الل من  sig = 0.000سلم لٌكارت وان مستوى الداللة 

 .بمبول الفرضٌة البدٌلة ورفض الفرضٌة الصفرٌة 

 :الفرضية الثالثة 

H0  : ال توجد عاللة ذات داللة إحصائٌة حول أثر جودة الخدمات المصرفٌة على المٌزة

 .التنافسٌة 

H1  :  توجد عاللة عاللة ذات داللة إحصائٌة حول أثر جودة الخدمات المصرفٌة على

 . المٌزة التنافسٌة 

 Corrélations( : 27)الجدول 

Corrélations                                              

  ابعاد الجودة  المٌزة التنافسٌة 

,747**   

,000 

 

46 

1 

46 

1 

 

46 

,747** 

,000 

46 

Corrélations de Pearson 

 ابعاد الجودة

Sig.(unilatérale) 

N 

Corrélations de Pearson 

 المٌزة التنافسٌة

 Sig.(unilatérale) 

 N 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (unilatéral). 

المصدر من اعداد الطالبتٌن باالعتماد على نتائج االستبٌان الخاص بزبائن الوكالة محل 

 .الدراسة 
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 Récapitulatif des modéles( : 28)الجدول

Récapitulatif des modéles  

 

 

 

 ,a.Valeurs prédites : (constantes) ابعاد الجودة 

من اعداد الطالبتٌن باالعتماد على نتائج االستبٌان الخاص بزبائن الوكالة محل : المصدر

 .الدراسة 

من خالل الجدولٌن اعاله نمول أنه ٌوجد ارتباط لوي بٌن المتغٌر المستمل جودة الخدمات 

 بلغ R-deux ومعامل التحدٌد 0.747والمتغٌر التابع المٌزة التنافسٌة إذ بلغ االرتباط الثنائً 

 بالمئة من تحمٌك المٌزة التنافسٌة ٌعود إلى التغٌر فً جودة 55.8 وهذا ٌعنً 0.558

 .الخدمات المصرفٌة الممدمة من طرف الوكالة البنكٌة 

 ANOVAa( : 29)الجدول 

ANOVAa 

Sig D Moyenne des 

carés 

Ddl Somme des 

carés 

Modéle 

,000
b

 55.559 ,10.459 

,188 

1 

44 

45 

10.459 

8.283 

18.742 

Régression 

1         Résidu 

Total 

 

 :  a.Variable dépendante المٌزة التنافسٌة  

 (constantes), : b.Valeurs préditesابعاد الجودة  

المصدر من اعداد الطالبتٌن باالعتماد على نتائج االستبٌان الخاص بزبائن الوكالة محل 

 الدراسة 

Erreur 

standard de 

l’estimation 

R-deux 

ajusté 

R-deux R Modéle 

,43387 ,548 ,558 ,747a 1 
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استخدمنا الجدول أعاله لفحص مدى لبول نموذج االنحدار حٌث بلغت مستوى داللة 

0.000= sig  لمستوى الداللة فإننا نرفض الفرضٌة الصفرٌة ونمبل 0.005 وهً الل من 

الفرضٌة البدٌلة المائلة توجد عاللة ذات داللة إحصائٌة حول أثر جودة الخدمات المصرفٌة 

 .على المٌزة 

 Coefficientsa( :30)الجدول 

Coefficientsa 

Sig T Coefficients 

standardisés 

 

Coefficients non 

standardisés 

Modéle 

Béta Erreur 

standard 

A 

,001 3,566  ,258 ,920 (constante)1 

 ابعاد الجودة 732, 098, 747, 7,454 000,

a. Variable dépendanteالمٌزة التنافسٌة  

من اعداد الطالبتٌن باالعتماد على نتائج االستبٌان الخاص بزبائن الوكالة محل : المصدر

 .الدراسة 

من الجدول اعاله نحصل على معادلة االنحدار البسٌط بٌن المٌزة التنافسٌة وجودة الخدمات 

 : المصرفٌة على النحو التالً 

Y=0,920+0,732X 

 :حٌث أن 

Y  :  المٌزة التنافسٌة فً الوكالة البنكٌة محل الدراسة. 

X :  جودة الخدمات البنكٌة الممدمة من طرف الوكالة البنكٌة. 
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 : خاتمة الفصل 

من خالل التطرق للفصل الثالث والذي اختص بدراسة جودة الخدمات المصرفٌة وأثره على 

تحمٌك مٌزة تنافسٌة فً الوكالة البنكٌة محل الدراسة ، نستخلص أنه ٌوجد جودة ممبولة 

 .لتحمٌك المٌزة التنافسٌة للبنن 

كما أشارت النتائج على أن الوكالة البنكٌة علٌها أن تتخذ العدٌد من اإلجراءات لتحسٌن 

وتطوٌر جودة الخدمات وكذا التسهٌل التعامالت مع الزبائن لكً ٌتسنى لها المحافظة على 

عمالئه ومحاولة جذب المزٌد منهم فً ظل المنافسة التً ٌشهدها السوق المصرفً ، خاصة 

بعد دخول البنون الخاصة إلى الساحة المصرفٌة ، لهذا ٌسعى البنن للبحث أكثر فأكثر عن 

مٌزات تجعله ٌواجه المنافسة ومحاولة امتالن مٌزة تنافسٌة ٌضمن بها البماء واالستمرار 

 .نظرا للتطور التكنولوجً 
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ادة خدة املنافست واشخدادها في السىق املصسفي على املسخىي الدولي والعالمي أصبذ جددًث  مع ٍش

سها والاهخمام بخلدًم خدماث مخميزة وذاث جىدة عاليت من أهم املداخل لخدليم امليزة  البنىن وجؼٍى

س اللؼاع  الخنافسيت ومىاجهت املنافست مدليا أو دوليا ، فجاء كاهىن النلد واللسض الري هص على جدٍس

املصسفي وفخده للمنافست في السىق إال أن عمليت إلاهفخاح لم حعسف اهؼالكتها ، فدفع الىثير من 

. املهخمين بهرا اللؼاع في السىق الجصائسي إلى ػسح إشياليت

 مدي كدزة البنً في جدليم ميزة جنافسيت من خالٌ الترهيز على جىدة الخدماث امللدمت باعخباز هره 

. ألاخيرة أهم وسيلت لخمييز خدماتها أمام املنافسين 

ت  ومن هنا خاولنا من خالٌ هرا البدث حسليؽ الظىء على مىطىع امليزة الخنافسيت  في البنىن الخجاٍز

من خالٌ أبعاد جىدة الخدماث البنىيت معالجين برلً إشياليت دوز جىدة الخدمت البنىيت في جدليم 

امليزة الخنافسيت خيث جم الخؼسق إلى العدًد من املحاوز ذاث العالكت بمىطىع البدث وفي ماًلي أهم 

:  النخائج املخىصل إليها من بدثنا هرا امللدم 

  فيت جىدة ملبىلت من هاخيت الخدماث امللدمت  .ًمخلً بنً الفالخت والخنميت الٍس

  وجىد جىدة خدماث ملبىلت لىنها ال جىاهب الخدماث امللدمت على مسخىي البنىن في الدٌو

 .املخلدمت 

  ًىجد جأثير كىي لجىدة الخدماث على امليزة الخنافسيت من خالٌ بعدًن امللمىسيت والخعاػف. 

  ًمخلً البنً ميزة جنافسيت من خالٌ إستراجيجيت الترهيز أهثر من إستراجيجيت الخمييز

 .وإستراجيجيت الخياليف 

  بينذ النخائج أن الىوالت البنىيت جمخلً ميزة جنافسيت وهرا من خالٌ جؼبيم إستراجيجيت( 

وهرا دليل على وجىد جىدة ملبىلت من وجهت هظس  (كيادة الخياليف وإستراجيجيت الخمييز 

 .الصبائن 
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وبعد دزاسدنا للمىطىع جىصلنا إلى بعع النخائج هىجصها في ما ًلي ًلعب الخدليل املالي دوزا هاما في 

م جدليل جىاشنها املالي ودزاست النسبت املاليت خيث  اهدشاف الخلل في الىطعيت املاليت للمؤسست عن ػٍس

ٌسمذ الخدليل املالي الدائم إلى معسفت هلاغ اللىة وهلاغ الظعف باملؤسست والتي عند ملازهتها 

صها وبالخالي جمىنذ من  بمخىسؽ أهبر للمنافسين جخمىن املؤسست من جدسين كدزتها الخنافسيت وحعٍص

ص كدزتها الخنافسيت  . حعٍص

ًمىن من خالٌ ما سبم جلدًم مجمىعت من الخىصياث ًمىن ان حساعد ادازة الىوالت البنىيت خاصت 

الىوالت مدل الدزاست خاصت في جدسين جىدتها اهثر مما هي عليه و الاهخمام باالستراجيت املثلى في 

: جدليم امليزة الخنافسيت من خالٌ

 الاهخمام بجاهب الصبائن. 

 بناء عالكاث جيدة بين املىظفين و الصبائن. 

 البدث عن الخغيير الاًجابي في الادازة و هيفيت حعامل املىظفين مع الصبائن. 

 جلدًم ول ما هى جدًد هظسا ملا ًظهس في خدماث البنىن املنافست. 

 البدث عن الخىفير ول ما ًدلم جىدة عاليت ملازهت مع املنافسين. 

  فيت على جبني و جؼبيم مفاهيم الجىدة بيل ًخؼلب من مسؤولي بنً  الفالخت و الخنميت الٍس

 .ابعادها لخدليم ميزة جنافسيت

  في الخؼىز الخىنىلىجي الري ٌشهده العالم خاليا، فان البنً ملصم بدبني اساليب جىنىلىجيا

 .جدًدة  واملعامالث الىتروهيت

 س اجساءاث جلدًم الخدماث ختى جيىن سهلت و بسيؼت و بعيدا عن الخعليد  .جؼٍى

 اكامت دوزاث جدًبيت مخخصصت خسب الىظيفت و الخدمت و املصلحت. 
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