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 عن رأي صاحبها أبي حال املذكرةمضمون  ربيع                                                               

 



 الشكر  
 

الذي أعانني على إنجاز هذا البحث ووفقني    هللاأوال أحمد  
 إلتمامه

 "شهرزاد برواين"وأتقدم بجزيل الشكر والعرفـان لألستاذة  
  الذي تفضلت بقبول اإلشراف على هذا البحث و ّ لم تبخل

   السديدة علي  علي بنصائحها القيمة و توجيهاتها

 
 األساتذة الذين ساهمواكما أشكر أعضاء لجنة المناقشة وكل  

 في تكوين دفعة ماستر بنوك و أسواق مالية  
 

وأخيرا أشكر كل من قدم لي يد المساعدة إلنجاز هذا  
 من قريب او بعيد  البحث

 



 إلهداءا
الذي زرع في قـلبي  روح    ثراه  هللاروح والدي الطاهرة طيب   إلى
 واالهتمام وأنار دربي  بالرعاية    التحدي و االجتهاد وسقـانيا 

 هنرحمه هللا و اسكنه فسيح جنا

إلى من كان حبها زادي    إلى من أضاءت لي دربـي المظلم   
 إلى من كنت أحتمي بدعائها الخالص وحنانها  وعمادي

أن يحفظها ويديم لها الصحة    هللاأسأل    أمي حبيبة عمريإلى  
 والعافية

حفظهم  إخواني و أخواتي  إلى القـلوب الطاهرة والنفوس البريئة    
 قدموه من مساعدة ودعم و تشجيعهللا  لما  

 بعيد  أوبيد المساعدة من قريب    أمدنيكل من    إلى

 ...إلى كل هؤالء جميعاً اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع
 ةالطالب                                                                  



 ملخص
 

 بالعر�ية :  امل�خص

��  تواجھ املؤسسات االقتصادية العديد من التحديات نتيجة ما �شهده العالم من تطورات سريعة و عميقة

شديدة 12T مجاالت عديدة تنعكس �ش�ل أو بآخر ع�� هذه األخ��ة و تجعلها �� صراع مع محيط يتم�� بمنافسة

و لم �غب املعلومات املالية  12T.من أجل ا�حفاظ ع�� بقا��اليس بالضرورة من أجل تحقيق تقدمها لكن غالبا ي�ون 

هو األساس الذي تب�ى عليھ القرارات  عن عالم التسابق الدائم حول تحس�ن أداء املؤسسات ألن دق��ا و جودها

ارات املعلومات املالية تلعب دورا يتمثل �� ترشيد القر  الهامة ال�ي تؤثر مباشرة ع�� املؤسسة ، و بالتا�� فإن جودة

ذلك من خالل حساب �عض املؤشرات املالية ال�ي ت�ون أك��  انطالقا من التقار�ر املالية الصادرة عن املؤسسة و

كما أن إعداد القوائم املالية و طرق اإلفصاح عن ، عناصر القوائم املالية داللة و تو�ح العالقة ب�ن مختلف

�م بصدد اتخاذ قرارات وسط مجموعة من البدائل و هنا � أل املعلومات و جودها تؤثر مباشرة ع�� مستخدم��ا،

 12T. �� عملية اإلبالغ عن املعلومات و �سهيل عملية املفاضلة12T يجب إتباع أسس �� العرض و اإلعداد �ساعد

11T11:  ة يال�لمات املفتاحT 

12T ،القرارات اتخاذاملعلومات املالية، القوائم املالية، األداء املا��، التقار�ر املالية، جودة املعلومات. 

Résumé : 

Les entreprises économiques sont en face de différents challenges, ceci et due à se passe dans le 

monde du business, du développement rapide et profond, par contraste avec la situation, c’est le 

combat permanent avec l’environnement pour non seulement atteindre le haut degré mais aussi 

maintenir l’entreprise au devant et rester en vie . 

Et l'information financière n'est pas perdu du monde de la course durable sur l'amélioration de la 

performance des institutions parce que l'exactitude et la qualité est le fondement sur lequel bâtir 

les décisions importantes qui affectent directement l'institution, et donc la qualité de l'information 

financière est de jouer un rôle dans la rationalisation des décisions en se fondant sur les rapports 

financiers émis par l'institution et par le biais du compte de certains indicateurs financiers qui sont 

plus significatives et montrent la relation entre les différents éléments des états financiers . 

Pour la préparation les listes financiers et articuler les information ça influence directement la 

personne qui les utilise à savoir les décision dans un groupe d’échanges , c’est pourquoi , il est 

important de suivre l’essentiel en offre et préparation par notification et faciliter les engagement 

favorites . 

 

mots clés: 

L'information financière, les états financiers, la performance financière, Les rapports financiers, la 

qualité de l'information, la prise de décision . 
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ال�ي تتحقق ب�ن  االتصاالتيم��ه حجم  وأهم ما ،يمكن أن نطلق عليھ عصر املعلومات�عيش �� عصر 

يجب  وأصبحت حاجة م�حة ،االتصاالت نقال للمعلومات من جهة إ�� أخرى األفراد والشعوب، و�عد تلك 

توف��ها  ونقلها والتصرف ف��ا بدقة وسرعة، و�لما زادت مقدرة اإل�سان ع�� ذلك زادت مقدرتھ 

ا�حضار�ة، لذا لم يكن غر�با أن ت�ون ا�حاسبات اإللك��ونية واألقمار الصناعية �� سمة هذا العصر، 

ك��ونية واألقمار كما �انت اآللة البخار�ة سمة الثورة الصناعية، ومن املعروف أن ا�حاسبات اإلل

الصناعية تتعلق بتوف�� األجهزة الالزمة للتصرف �� املعلومات ع�� نحو أوسع، ولقد وجد من العلماء من 

 يرى أن اإل�سان عبارة عن مقدرة للتصرف �� املعلومات.  

ورات سريعة العديد من التحديات نتيجة ما �شهده عالم األعمال من تط االقتصاديةتواجھ املؤسسات   

، سياسية وتكنولوجية تنعكس �ش�ل أو بآخر ع�� اجتماعية، اقتصاديةسواء  وعميقة �� مجاالت عدة

مع محيط يتم�� بمنافسة شديدة  ليس بالضرورة من أجل تحقيق  هذه األخ��ة وتجعلها �� صراع دائم

 تقدمها وازدهارها لكن غالبا ما ي�ون من أجل ا�حفاظ ع�� بقا��ا.  

�عقد و�شابك �شاطا��ا وأعمالها واشتداد إ��  بما ف��ا البنوك التجار�ة  ملؤسساتكما أدى ك�� حجم ا 

مات  دقيقة تفيد �ش�ل فعال املنافسة وت�خم عدد املعطيات واملؤشرات وك����ا إ�� ضرورة  توف�� معلو 

 �� �افة املستو�ات داخل املؤسسة.  متخذي القرارات 

من خالل فعالية �افة العمليات واأل�شطة  من عدة أنظمة �عمل �� تناسق تام، وذلك البنوكتت�ون   

والسيطرة ع�� الكم الهائل من املعلومات الناتجة ع��ا من جهة، وتزو�د املس��ين بمعلومات دقيقة �� 

 القرارات املالئمة من جهة أخرى ��دف تحقيق األهداف املسطرة من التخاذالوقت والش�ل املناسب 

 طرف اإلدارة.  

 وولم �غب املعلومات املالية عن عالم التسابق الدائم حول تكنولوجيا املعلومات، ألن دق��ا وجود��ا ه

و�التا�� فإن املعلومات املالية  ،مة ال�ي تؤثر مباشرة ع�� املؤسسةاألساس الذي تب�ى عليھ القرارات الها

 ن خالل التقار�ر املالية الصادرة عن املؤسسة.   يتمثل �� ترشيد القرارات وذلك م هاما  تلعب دورا

ومن هذا املنطلق ت��ز أهمية تقييم األداء املا�� للمؤسسة وذلك بإبراز نقاط القوة والضعف �� املركز   

املا�� للمؤسسة، والعمل ع�� تفادي نقاط الضعف واإلبقاء ع�� نقاط القوة وتطو�رها والتمكن بذلك 

 نافسة.  من مواجهة املؤسسات امل

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             : مقدمة 

 

 ب
 

 :  اإلش�الية -1

وع�� ضوء هذا جاءت دراستنا هذه لتب�ن أهمية املعلومات املالية �� اتخاذ قرارات مالية صائبة والذي  

 يقود بالضرورة إ�� أداء ما�� جيد للمؤسسة، ومن هنا يمكن طرح اإلش�الية التالية:  

 إ�� أي مدى �ساهم املعلومات املالية �� تقييم  األداء املا�� للمؤسسة واتخاذ القرارات ؟         

 : األسئلة الفرعية -2

 وتتفرع اإلش�الية إ�� مجموعة من األسئلة الفرعية يمكن حصرها فيما ي��:

و ما عن الوضعية املالية للمؤسسات  اإلفصاح��  و نظم املعلومات املعلومات املالية إسهامما مدى  -1

 ؟النظر�ة لها األسس�� 

و اتخاذ  للقوائم املالية �� اإلفصاح عن الوضع املا�� للمؤسسة أملعلوما�يما مدى كفاءة ا�حتوى  -2

 القرارات؟

القرارات �� تقديم معلومات مالية تخدم مستعم��  اتخاذاألساليب املساعدة ��  استخدامما مدى  -3

 ات الواردة �� القوائم املالية؟البيان

 م�انةري؟ وما ئلبنك ا�خار�� ا�جزالاملعلومات املالية �� عرض الوضعية املالية  استعمالما هو واقع  -4

 القرارات بھ؟ اتخاذاألساليب املساعدة �� 

 : الفرضيات -3

القرارات ال�ي 12T اتخاذاملا�� و  األداءبتقييم  معومات املالية أهمية كب��ة داخل املؤسسة �� �ل ما يتعلقلل-1

 .تأث�� مباشر ع�� املركز املا�� للمؤسسة اله

عن املؤسسة مع�� ع��ا �ش�ل ما��، �ساعد �� تقييم األداء  اقتصاديةتحتوي القوائم املالية معلومات -2

 .املا�� للمؤسسة لف��ة معينة

القرارات فتستمد من القوائم املالية وتنتج عن طر�ق �شغيل  اتخاذ�عت�� املعلومات املالية أساس -3

 .البيانات ضمن نظام للمعلومات

املا�� لھ ال�ي �ساعد �� معرفة املركز  األداءنماذج لتقييم ع�� عدة نك ا�خار�� ا�جزائري الب عتمد� -4

 ة تخدم مصا�ح البنك.ت�حيحي إجراءاتاملا�� للبنك ال��يء الذي �سهل عملية اتخاذ القرارات و القيام  

 ي��:  ومن ب�ن أهم النقاط ال�ي ��دف هذه الدراسة ملعا�ج��ا نذكر ما :ة سأهداف الدرا -4

 .التعرف ع�� املعلومات املالية الداخلية للمؤسسة

 .�� تقييم األداء املا�� للمؤسسة الواردة �� القوائم املالية املعلومات استخدامإبراز أهمية 

القرارات  اتخاذإبراز أهمية القوائم املالية ودورها �� إمداد املس��ين �� املؤسسة  بمعلومات تمك��م من 

 .املتعلقة ��ا

القرارات من  واتخاذمحاولة اإلطالع ع�� كيفية توظيف املعلومات املالية �� تقييم األداء املا�� للمؤسسة 

 البنك ا�خار�� ا�جزائري.خالل دراسة حالة 
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 : أهمية الدراسة -5

انطالقا من أهمية املعلومات املالية �� تقييم األداء املا�� للمؤسسة من جهة، واتخاذ القرارات الصائبة 

املتعلقة ��ا من جهة أخرى، يقوم متخذ القرارات بتوظيف املعلومات املالية ال�ي يتحصل عل��ا ا�حيط 

 واستمرارهاقاء املؤسسة الداخ�� للمؤسسة بالدرجة األو�� �� بناء القرارات ال�ي تحافظ ع�� ب

 : من�ج الدراسة -6

�غرض اإلجابة ع�� اإلش�الية املطروحة واثبات �حة الفرضيات، �عتمد �� دراستنا هذه ع�� املن�ج  

�� تفس��  ع�� املن�ج التحلي��  االعتمادالوصفي �� عرض املفاهيم واملعلومات ا�خاصة بمجال البحث مع 

وتحليلها واستخالص النتائج م��ا هذا �� ا�جانب النظري، أما �� ا�جانب التطبيقي فسوف تلك املعلومات 

ع�� املن�ج ا�خاص بدراسة حالة �غرض البحث املعمق  واملفصل �حالة معينة ع�� ارض  االعتمادنحاول 

 نتائج الدراسة النظر�ة عل��ا.   وإسقاطالواقع 

 :حدود الدراسة  -7

 تمثلت ا�حدود امل�انية لهذه الدراسة ع�� نطاق البنك ا�خار��   : للدراسة ةامل�اني ا�حدود

  ، و�الة مستغانم.ا�جزائري 

  و 2012 إ�� 2009تمثل البعد الزم�ي للدراسة �� الف��ة املمتدة من :  للدراسة الزمنيةا�حدود ،

 هذا حسب التقار�ر املالية املوجودة لدي البنك 

 : صعو�ات الدراسة -8

 : من ب�ن أهم الصعو�ات ال�ي أثرت ع�� البحث أثناء إعداده ما ي�� 

 .قلة املراجع املتخصصة �� املعلومات املالية البنكية �� حدود علمنا -

معية القر�بة، إضافة إ�� غ��ها من عدم توفر القدر ال�ا�� من الدراسات �� املوضوع �� املكتبات ا�جا -

 .املتخصصة �� هذا ا�جالاملراجع �الكتب والدور�ات 

 املؤسسات البنكية عينة البحث ملتخصص�ن أكفاء �� املعلوماتية مما صعب ا�حصول ع�� افتقار -

 .املعلومات املس��دفة والدقيقة

باملعلومات الالزمة  إمدادنا عدمصعو�ة ا�حصول ع�� املعلومات املالية ا�خاصة بالبنك  كميدانيا و  -

 عملنا.إتمام ال�ي �ساعدنا �� 

 : هي�ل الدراسة -9

ومن أجل اإلجابة ع�� اإلش�الية الرئيسية وع�� األسئلة الفرعية وإلثبات �حة الفرضيات قمنا بتقسيم 

 إ�� ثالثة فصول و�� �التا��:   الدراسة

 فحاولنا �� هذا الفصل   "املالية للمعلومات أملفاهي�ي اإلطار " الفصل األول تحت عنوان

ع�� املفاهيم بالتعرف أوال حيث قمنا املبحث األول  ��تحديد مفهوم املعلومات املالية هذا 

م املعلومات ثم تحديد مفهوم ظن وأيضاا�خاصة بالبيانات واملعلومات وتحديد الفرق بي��ما 

جودة املعلومات املالية  تحديد مفهوم نااملعلومات املالية �� املؤسسة، أما املبحث الثا�ي فحاول



                                                                                             : مقدمة 

 

 ث
 

لومات �� عهذه امل أهمية اثم بين، املهمة لتحقيق هذه ا�جودة  األ�عادمع ذكر و كيفية قياسها 

 للمعلومات املالية  األساسيةا�حددات  إ�� ناتطرق أخ��ااتخاذ لقرارات و  عمد

 املبحث األول حيث يضم ، " فعالية تقييم األداء �� اتخاذ القرارات" أما الفصل الثا�ي فبعنوان

املا��  األداءتحديد مفهوم تقييم  إ��نتطرق بصفة عامة ثم  املا�� األداءحول  أساسيةمفاهيم 

بصفة خاصة �� البنوك  و ذلك من خالل التعرف ع�� مؤشرات التقييم و القواعد ال�ي تحكمھ 

نقدم �حة عن  هذا سوف إ�� األخطاء ال�ي تواجھ عملية التقييم إضافةونماذج تقييمھ و 

�� صنع القرار من خالل  املعلومات املاليةدور سنب�ن أما املبحث الثا�ي البنوك التجار�ة  

الصعو�ات ال�ي  أخ��االعوامل املؤثرة فيھ و  أيضاو مراحلھ و  التعر�ف �عملية اتخاذ القرار

  ��ضھ ع�

 الذي �عت�� محاولة لتجسيد وتطبيق أهم النقاط ال�ي تم التطرق لها ��  لثالثوأخ��ا �� الفصل ا

للبنك ا�خار��  ا�جانب النظري من هذا البحث ميدانيا، من خالل دراسة حالة تطبيقية

وقسمنا هذا  "،دراسة حالة البنك ا�خار�� ا�جزائري  فجاء هذا الفصل �عنوان " ا�جزائري 

البنك ا�خار�� ا�جزائري من خالل ، فخصص املبحث األول لتقديم �نحثمب الفصل إ��

، أما  أهدافھوظائف البنك و �شاطاتھ و ، ثم ف باملؤسسة وعرض هي�لها التنظي�يلتعر�ا

للبنك املالية وتقييم األداء املا��  للقوائم أملعلوما�يفيھ إ�� ا�حتوى  تطرفنااملبحث الثا�ي 

قمنا بتفس��  ملالية للف��ة املدروسة و معا�ج��ا، ثميم القوائم امن خالل تقد ا�خار�� ا�جزائري 

 ها.تحليلو  هذه النتائج
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12T12: تمهيدT 

، �سمح لها بوظائفها و أ�شط��ا بصفة منتظمة تتبع املؤسسة عدة إجراءات معقدة ح�ى تصل إ�� القيام

فأصبح  ،األخ��هذا خاصة �� ظل التطورات السريعة ال�ي �عرفها  ،م�انة �� السوق و ا�حافظة عل��ا بخلق

للمعومات املالية ، و ا��املس��ين جمع معلومات لتساعدهم �� أداء مهامهم اإلدار�ة بمختلف مستو�ا ع��

، ف�ي تخدم املس��ين داخل املؤسسة �� �ل ما يتعلق ستوى الداخ�� و ا�خار�� للمؤسسةع�� امل أهمية كب��ة

، أما ع�� املستوى ا�خار�� ف�ي تمد ا�جهات املا�� للمؤسسةركز القرارات ال�ي لهل تأث�� مباشر ع�� امل باتخاذ

 الستثمارعالقة باملؤسسة �املستثمر�ن باملعلومات الالزمة للتعرف ع�� الوضعية املالية للمؤسسة 14T ال�ي لها

 14T. أموالهم

 ا السيطرةاألخ��ة إ�� إتباع نظام يكفل له هذهال�ي يتم تداولها �� املؤسسة أدت  إن ا�حجم الكب�� للمعلومات

 ، وهذا ما �سمح بتوف�� املعلومات املطلو�ة �ختلفاملعلومات تخز�نا معا�جتا و �شراع�� ذلك ا�حجم من 

14T14. املستو�ات اإلدار�ة ح�ى �ستطيع إدارة مهامها ع�� أسس سليمة بما يحقق مصا�ح املؤسسةT 

14T14: و هذا ما سنتطرق إليھ �� هذا الفصل من خالل العناصر التاليةT 

15T-14T15T 14مفهوم املعلومات املاليةT 

15T-15Tمفهوم جودة املعلومات املالية 
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 املبحث األول: مفهوم املعلومات املالية

 ، بينما �� الواقع �ل مفهوم مختلف عنعلومات للداللة ع�� نفس املفهوم�ستخدم البعض لفض البيانات و امل

 �� املطلب األول ملاهية البيانات وماهية املعلومات، حيث سنتطرق املبحث، وهذا ما سنو�حھ �� هذا اآلخر

و أخ��ا �� املطلب الثالث  املعلومات مفهوم نظمالثا�ي  طلبثم �� املونو�ح الفرق ب�ن البيانات و املعلومات 

 ماهية املعلومة املالية. سنتطرق إ��

 املعلومات و ماهية البيانات :املطلب األول 

والبيانات فتقوم بجمع البيانات، تصنيفها، تحليلها ومعا�ج��ا الستخراج تحتاج اإلدارة إ�� املعلومات 

�ساعد ع�� اتخاذ القرارات �� املنظمة و قبل البدء بمفهوم املعلومات سنحاول توضيح مفهوم 12T معلومات مفيدة

 . البيانات ألنھ يك�� ا�خلط بي��ا و��ن املعلومات

 : ماهية البياناتاألول الفرع 

 : البيانات�عر�ف  -1

العبارات و األرقام والرموز ا :" عبارة عن ا�حروف و ا�جمل و �� للبيانات فعرفت ع�� أ �عار�فلقد أعطيت عدة 

من خالل  ، و ال�ي ال �ستفاد م��ا �� ش�لها ا�حا�� إال �عد تطو�رهامنظمة و غ�� مرتبطة بموضوع واحد غ��

إ��  صنفت و بو�ت و نظمت فإن هذه البيانات تتحول ، و ال�ي إذا ما فرزت و عمليات التحليل و الشرح

0F".معلومات

1 

ا : " املادة ا�خام ال�ي �شتق م��ا املعلومات ف�ي تمثل األشياء و ا�حقائق و األف�ار واآلراء و ��و عرفت أيضا ع�� أ

، أو حاضراو أ األحداث و العمليات ال�ي �ع�� عن مواقف و أفعال أو تصف هدفا أو ظاهرة أو واقع مع�ن ( ماضيا

1F".مستقبال) دون أي �عديل أو تفس�� أو مقارنة

2 

ا أو معرفة �� مجال مع�ن بحيث يمكن ��ا: " ��جيل الوقائع و املواضيع عن طر�ق مالحظا�� و عرفت أيضا ع�� أ

2F". نقلها ب�ن األفراد �� املؤسسة

3 

لها أي مع�ى أو داللة �� حد ذاتھ ،بمع�ى من التعار�ف املذ�ورة �ستنتج أن البيانات عبارة عن حقائق مجردة ليس 

أما إذا  ،ثر ع�� سلوكهم �� اتخاذ القراراتإ�� مستعمل��ا مما يؤ  يءذا تركت ع�� حالها فلن تضيف أي �ىا إ�� أ

 عو�جت من خالل عمليات التحليل و الشرح أصبحت ذات داللة و فائدة مما يمكن اعتبارها �عد ذلك

 .لقرارات و يتم بناء القرارات الصائبة ع�� أساسهامعلومات يمكن أن تخدم متخذي ا

 

                                                           
  .24، ص2002دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  ،"نظم املعلومات اإلدار�ة "،هيثم محمد الزع�ي فاضل السمرائي، إيمان 1
  .38، ص1998، الطبعة األو��، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان، "مبادئ نظم املعلومات اإلدار�ة"سليم ا�حس�ى،  2

, hermès science"systèmes d information en gestion industrielle"pierre briffaut,  -jean 3 

publication, paris, 2000, p 92  
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 : خصائص البيانات-2

1: ت�ن همايت م��ا فيجب أن تتصف بخاصح�ى �ستفيد املتلقي للبيانا
3FP 

ا يجب أن �ش�ل إضافة �� من البيانات املرسلة إليھ فإ االستفادةح�ى �ستطيع املتلقي  : اإلضافة املعرفية -1.2

إضافة  أيا ال �ش�ل ��أما إذا �ان �عرف محتوى البيانات املرسلة إليھ �ش�ل مسبق فإ، بالنسبة إليھمعرفية 

 عند املتلقي، و عندما تقوم البيانات بالتقليل من حالة عدم اليق�ن م��ا االستفادة�التا�� ال يمكن معرفية، و 

 . تتحول إ�� معلومات

فإذا ما أدت البيانات إ�� إضافة  )املستفيد(للمتلقي يتم التمي�� ب�ن املعلومات و البيانات وفق املعيار ال�خص 

، أما إذا لم تؤد البيانات إ�� أي إضافة معرفية لدى ال�خص ال�خص املتلقي تحولت إ�� معلوماتمعرفة لدى 

 .املتلقي فتبقى مصنفة �� إطار البيانات

 البيانات مرتبطة بمش�لة معينةح�ى تتحول البيانات إ�� املعلومات فيجب أن ت�ون هذه  : االرتباط -2.2

 ، فالبيانات �عد معلومات إذا �انت تؤثر �� القرارخاذ القرار �شأنھ من قبل املتلقيأو حدث مع�ن يتم ات

 ، أو تؤدي إ�� �غي�� القرار أو �عديلھ لذلك ما �عت�� بيانات �� �حظة معينة قد يتحول إ�� معلومات ��املتخذ

 . أوقات أخرى 

 : البياناتأنواع  -3

 : يمكن تقسيم البيانات إ�� األقسام التالية

و �� بيانات ر�اضية و إحصائية ت��ز عالقة معينة ب�ن عدد من العوامل ـ واملتغ��ات و  : البيانات الكمية -1.3

 .تتم�� بالدقة و الثقة

أقل دقة و ثقة من  ، لذا ف�يما أو تقديرات غ�� محدودة بأرقامو�� تتضمن أح�ا : البيانات النوعية -2.3

 . ا تتضمن التح�� و نقص املوضوعية��سابق��ا أل

 : مصادر البيانات -4

خالل  يمكن القول �ش�ل عام أن املصدر األسا�ىي للبيانات هو ال�خص الذي يقوم بتجميع هذه البيانات من

فيما يخص املؤسسة �ستطيع اإلداري و ا�جال ، إال أنھ �� ھ و تجار�ھ ع�� الواقع ا�حيط بھمشاهدتھ و مالحظت

4F  :القول أن مصادر البيانات هو �� الواقع يمكن تقسيمها إ�� نوع�ن

2 

ل�ن �� مختلف و �� البيانات ال�ي تجمع من اإلدارات ا�ختلفة و األقسام والعام : املصادر الداخلية للبيانات -1.4

 والواردة.، و الشي�ات الصادرة جوانب �شاط املؤسسة، وذلك مثل الفوات��، و أوامر الشراء

ذات  املؤسسات ، ومن مختلفال�ي تأ�ي من الز�ائن و املوردينو �� البيانات  : املصادر ا�خارجية للبيانات -2.4

 .إ�خ...املس��لك�نأفعال  ، و من ردودآلية العرض و الطلب السائدة فيھ ، و السوق والعالقة مع املؤسسة املعنية

                                                           
      .12، ص 2006، دمشق، الثقافة للنشر و التوزيع دار، " تحليل و تصميم نظم املعلومات ا�حاسبية"عبد الرزاق محمد قاسم،  1
  .14-13ص -محمد قاسم، مرجع سابق، صعبد الرزاق  2
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ت من جهات داخلية أو خارجية للمؤسسة فإنھ ينب�� تبو���ا و تصنيفها و تحليلها ومعا�ج��ا و سواء �انت البيانا

 . ل�ي يمكن االستفادة م��ا

 : طرق ا�حصول ع�� البيانات -5

5F :تتعدد طرق ا�حصول ع�� البيانات و تتنوع حسب احتياجات املستخدم و من ب�ن هذه الطرق نذكر

1 

يتم ذلك من خالل متا�عة ا�خر�طة التنظيمية وامللفات و التقار�ر و نماذجها و  : البحث و فحص ال�جالت -1.5

املراسالت  عالوة ع��ت الهامة و الش�اوي و املشا�ل ال�ي �جلت عند إعداد و تنفيذ ا�خطط  القرارات�جالت 

 .ا�خاصة

استمارة تم�� من طرف و هو عبارة عن وسيلة �جمع البيانات عن طر�ق  : استخدام أسئلة االستبيان -2.5

، ولذلك �ستخدم االستبيان للكشف عن املوقف فهو الذي يم�� االستمارة نجد أن هذا األخ�� هو سيدو  األفراد

 . حقائق املمارسات ا�حالية و استطالعات الرأي و ميول األفراد

�عض  رغم ذلك توجدو �عت�� من أهم الطرق ل�حصول ع�� البيانات و املعلومات ،  : املقابلة ال�خصية -3.5

 . البيانات ال يمكن ا�حصول عل��ا باملقابلة و وجها لوجھ

م وفيما ���ساعد وسيلة املقابلة ال�خصية �� مالحظة سلوك األفراد و ا�جماعة و التعرف ع�� آرا��م و معتقدا

الباحث  ��اإذا �انت تتغ�� بتغ�� األ�خاص و ظروفهم و �ساعد كذلك ع�� تثبيت �حة البيانات ال�ي حصل عل

�� مجال  ا مفيدة ا أفضل الوسائل الختبار و تقييم الصفات ال�خصية كما أ�� من مصادر مستقلة و تمتاز بأ

 . تمعات األمية�جاالستشارات ، و �� الوسيلة الوحيدة �جمع البيانات �� ا

 األحداث املرتبطةيمكن ا�حصول ع�� أجو�ة جزئية ملش�لة معينة عن طر�ق مالحظة  : املالحظة -4.5

 ذه الطر�قة ل�حصول ع�� معلومات عن املش�لة ، فمثال إذا تب�ن لإلدارة�� عةجم� ا ، و يتم تجه�� البيانات ا��

 عدم فعالية كفاءة �عض األ�شطة الصناعية فإن املالحظة الفعلية لأل�شطة املرتبطة قد توفر بيانات ليتم

 .ا�� استبعاد املشا�ل املرتبطةمعا�ج��ا لتوف�� معلومات �ساعد �� 

التقار�ر  ، قد ت�ون هذهحظات أو األحاديث الغ�� الرسميةتقوم هذه الطر�قة ع�� أساس املال  : التقار�ر -5.5

 . قاصرة و متح��ة ، و لك��ا �� أحوال أخرى قد ت�ون مفيدة

 

 

 

 

                                                           
 . 135، ص1990 ، لبنان،ا�جامعية دارال "،نظم املعلومات ا�حاسبية �� املنشآت املالية و البنوك و شر�ات التأم�ن"محمد الفيومي،  1 
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 ماهية املعلومات :الفرع الثا�ي

 : �عر�ف املعلومات -1

 : ال�ي أسندت إ�� املعلومات نجدمن ب�ن التعار�ف 

�� عبارة عن مجموعة من البيانات املنظمة و املرتبطة بموضوع مع�ن و ال�ي �ش�ل ا�حقائق و املفاهيم و اآلراء  "

و االستنتاجات ال�ي �ش�ل خ��ة و معرفة محسوسة ذات قيمة مدركة �� االستخدام ا�حا�� أو املتوقع ،و نحصل 

�جة البيانات من خالل عمليات التبو�ب و التصنيف و التحليل و التنظيم بطر�قة ع�� املعلومات نتيجة معا

P1 "مخصصة تخدم هدف مع�ن
6FP     

و عرفت املعلومات أيضا علة أ��ا : " صورة األهداف و النتائج حيث تمثيلها و تأ�ي بمعرفة ال يملكها املستلم أو ال 

التأكد و ليس لها قيمة إال إذا �ان لد��ا تأث�� مفيد ع�� القرارات و ا ، فاملعلومات تقلل من عدم �� �ستطيع التنبؤ

 7F" .2األعمال

P3 :و �� �التا�� �عر�ف املعلومة حيث اق��ح أر�عة �عار�ف رئيسيةبرامان  و قد حاول الباحث -
8FP 

للمعلومات و هذه �� الفكرة الكالسيكية عن املعلومات ، �عت�� املنشؤون و املعا�جون  : املعلومة كمورد -

 ا كبيانات معزولة عن �عضها البعض.املستفيدين م��

 .اإلنتاج مع ما يصعب ذلك من تطبيق املفاهيم املتصلة بالبيع و الشراء و املتصلة �سلسلة : املعلومة كسلعة -

ا أ��ا و يضيف العالم برمان أن املعلومات عند هذا املستوى �عا�ج كتقليل للشك ، كم : املعلومة �إدراك ح��ي -

 .تختلف من �خص آلخر أي أ��ا �سبية اإلستفادة م��ا

 ا و �عتقد أن فكرة و هنا يرى الباحث أن املعلومات كقوة �� حد ذا : املعلومات كقوة �ش�ل ا�جتمع -

 ق �جميع القائم�ن بوضع السياسات.املعلومات هذه يجب أن ت�ون نقطة اإلنطال 

ا :" بيان أو مجموعة من البيانات الضرور�ة �حل مش�ل مع�ن أو ��أكما عرفت املعلومات �عر�فا ر�اضيا ع�� 

 ." اإلجابة عن سؤال مع�ن

الطرق الر�اضة و  باستعمالمن التعار�ف السابقة الذكر �ستنتج أن املعلومات عبارة عن بيانات معا�جة 

 . ��م عل��ا �� إصدار قرارا لالعتماداإلحصائية و تجه��ها لتصبح وسيلة متاحة ملتخذي القرارات 

 

 

 

                                                           
  1 إيمان صابر السموائي، هيثم محمد الزع�ي، مرجع سبق ذكره، ص 24.

2 Catherine Leanad et Sylvie verbruggle , "organisation et gestion de L’entreprise",2eme 

edition,edition dunod,paris,1995,p07 
  .13ص، 2001 والنشر،القاهرة، ، دار غر�ب للطباعة "السياسات املعلوماتية و إس��اتيجية التنمية" أحمد بدر،جالل الغندور، إسماعيل املتو��، 3
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 : خصائص املعلومات -2

، لذلك و ترتبط معظم القرارات باملستقبلترتبط املعلومات با�خيارات املتاحة أمام صا�ع القرار �حل مش�لة ، 

تأخذ ش�ل التوقعات ال�ي يمكن أن ترتقي إ�� مستوى ا�حقائق  القراراتفإن املعلومات املستعملة �� اتخاذ 

 ت املناسبة ال بد أن تتصف بمجموعة خصائصة من املعلومات �� اتخاذ القرارااملؤكدة و ل�ي يمكن االستفاد

P1 :يمكن ت�خيص أهمها فيما ي��
9FP 

تصفھ و تتوقف درجة الدقة تتحدد درجة دقة املعلومات بمدى تمثيلها للموقف أو ا�حدث الذي  : الدقة 1.2-

املطلو�ة �� املعلومات ع�� احتياجات املستخدم و طبيعة املش�لة ، و عدم الدقة �� املش�لة ال�ي �عا�ي م��ا 

املعلومات �� معظم الدول النامية مما يجعل تحو�لها إ�� معلومات من أجل اتخاذ القرارات ع�� ضوء معطيا��ا 

 .ازفة�جأمر محفوف بقدر كب�� من ا

ا�خروج عن  و �� أن ت�ون املعلومات مناسبة �حجم وطبيعة االستخدام بدون ز�ادة أو نقصان أو : املالئمة 2.2-

 .املوضوع بمع�ى أن تتالءم املعلومات مع الغرض الذي أعدت من أجلھ

قبل أن  القرارأي تقديم املعلومة �� الوقت املناسب ، و بالتا�� تصل املعلومات إ�� متخذ  : عمر املعلومة 3.2-

 . ا ع�� التأث�� ع�� القرار املتخذا��تفقد قدر 

 إذا املعلومات يجب أن تتصف بالوقتية و بالتا�� ا�عدام وقتية املعلومات تفقدها دورها �� اتخاذ القرار �عد أن

  ي�ون القرار قد أتخذ

بمع�ى أن ت�ون املعلومات املقدمة �املة �غطي �افة جوانب املوضوع و اهتمامات مستخدم��ا أو  : الشمول  -4.2

قرار �� موضوع  اتخاذ، أي أن ت�ون املعلومات ال�ي جمعت من أجل القرار �شأ��ا اتخاذجوانب املش�لة املراد 

 .قرارات سليمة إ��مع�ن شاملة ل�ل جوانبھ دون أي نقص للوصول 

و وضوح املعلومات  ،وسهلة التطبيق ،ت�ون املعلومات �سيطة ومفهومة وغ�� معقدةو �� أن  : الوضوح 5.2-

 . يجعلها أك�� فائدة �� ا�جال املطلوب

، فال يجب أن تتضمن املعلومات أي ألفاظ أو رموز أو لومات وا�حة و مفهومة ملستخدم��ابمع�ى أن ت�ون املع

      و ال �ستطيع املستخدم فهمها.روفة مصط�حات أو �عب��ات ر�اضية غ�� مع

املستخدم و أن �ستفيد م��ا �� أك�� من  احتياجاتع�� تلبية  قدرا��او�� إم�انية املعلومات و  : املرونة 6.2-

 .غرض �� نفس الوقت

 .الستخدامهاو �� أن ال تز�د ت�لفة ا�حصول ع�� املعلومات ع�� العائد املتوقع  : الت�لفة 7.2-

يقصد بإم�انية املقارنة القابلية لتحديد خصائص معينة نتيجة مقابلة جزئ�ن من  : املقارنةإم�انية  8.2-

       .املعلومات مثل العناصر املش��كة و االختالفات

 

                                                           
 .43-42ص -ص، 2005، ، األردنائل للنشر، مدخل معاصر، دار و "نظم املعلومات اإلدار�ة"ا�حميدي، نجم عبد هللا  1
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، و الثا�ي تجنب األخطاء وال��و�ر و يمكن أن تتحقق جودة املعلومات بأمر�ن ، أحدهما املوضوعية : ا�جودة -29.

، و يرجع التح�� إ�� عدة أسباب و نذكر م��ا �� معا�جة البيانات و طرق عرضها عدم التح�� و يقصد باملوضوعية

 . ا�خو �شاؤمھ ...  ، و درجة تفاؤلھملعا�ج البيانات و حالتھ النفسيةاملص�حة ال�خصية 

تبو���ا و �ع�ي إم�انية ��جيل املعلومات و فحصها من خالل تدو���ا و تحليلها و  : القابلية للقياس 10.2-

 . تصنيفها �ش�ل يمكن اس��جاعها �� أي وقت

ليس من السهل حصر أنواع املعلومات وتصنيفها لكن سنحاول تصنيفها حسب معاي�� :املعلومات أنواع -3

10Fنذكر م��ا:  مختلفة

1 

  :حسب املصدر: يمكن أن نقسم املعلومات إ�� ما ي�� -أ 

املوجودة داخل املؤسسة كمعلومات عن ا�حاسبة و م��انية مصادر داخلية : وت�ون من خالل املصادر  -1

 .اإلنتاج أي �ل ما يتم ا�حصول عليھ من داخل املنظمة املؤسسة ومعلومات

مصادر خارجية : و��ون مصدر هذه املعلومات من خارج املؤسسة، أي أن املعلومات تم ا�حصول عل��ا من  -2

ومات عن خارج املنظمة كتقار�ر دراسة السوق و�تعلق بالعمالء �التقار�ر الرسمية وتحتوي معل خارج املنظمة

 .املوردين وغ��هم

 :حسب زمن املعلومة : يمكن تقسيم املعلومة كما ي�� -ب

 .معلومات تار�خية : ملتا�عة األداء �� املنظمة -1

 .معلومات مستقبلية : و�ستعمل ألهداف التنبؤ والرقابة �� املنظمة -2

 :حسب درجة التغ�� : وتقسم املعلومات بناءا ع�� ما ي�� -ج

 .معلومات ثابتة : و�� املعلومات ال�ي ال تتغ�� ونذكر من أمثلة ذلك أسماء العمال وتار�خ امليالد -1

� مثل العناو�ن، املناصب، ا�حالة املعلومات ال�ي يطرأ عل��ا التغي� ��ا معلومات متغ��ة : ونقصد-2

 االجتماعية...إ�خ

 :ي��ختالف مصادرها كما هو مو�ح �� ماحسب درجة الرسمية: وتختلف درجة رسمية املعلومات حسب ا-د

�حيحة �وسائل املعلومات الرسمية : وت�ون املعلومات رسمية إذا �انت من مصدر رس�ي ومن طرقها ال -1

الرسمية، املواقع الرسمية �� االن��نت و الدراسات املوثوقة وكبنوك املعلومات، التقار�ر  لكتباإلعالم، ا

 .واالبحاث

واألح�ام  واآلراء، املنافس�ن، املوردين للمنظمة �اإلشاعاتاملعلومات الغ�� رسمية : �ال�ي ال �عرف مصدرها  -2

 .من خارج املنظمة ون�جأ إل��ا �� حالة عدم وجود معلومات رسمية املسبقة ال�ي تأ�ي

  :حسب ش�ل املعلومات : ومن خالل هذا املعيار يمكن أن نقسم املعلومات إ�� ماي�� -هـ 

 .معلومات م�خصة : وت�ون �� املستو�ات اإلدار�ة العليا -1

                                                           
  1  نجم عبد هللا ا�حميدي، مرجع سابق، ص-ص 45-44.
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 . معلومات تفصيلية : وت�ون �� املستو�ات الدنيا أو التشغيلية -2

املنشأة كمعلومات اإلنتاج والتسو�ق حسب الوظيفة : وتنقسم املعلومات هنا حسب الوظائف املوجودة ��  -و

 ومعلومات املوارد البشر�ة والتمو�ل

 : مصادر ا�حصول ع�� املعلومات -4

و يمكن تقسيم مصادر ا�حصول ع�� املعلومات إ�� املصادر الداخلية ، و �� املعلومات املوجودة و املتوفرة 

داخل املؤسسة ، و املصادر ا�خارجية �� املعلومات ال�ي يتم ا�حصول عل��ا من البيئة ا�خارجية للمؤسسة ، 

11F :و�ش�ل عام تقسم مصادر املعلومات إ�� املصادر التالية 

1 

 : املصادر الثانو�ة 1.4-

و �� املعلومات ال�ي تم تجميعها و تجه��ها �� أوقات سابقة من قبل جهات أخرى و تم �عميمها لت�ون جاهزة 

االستخدام للمؤسسات و األفراد �� أي وقت ، و من هذه املصادر املعلومات املوجودة �� املراجع والكتب و 

 .... إ�خ  الت و مراكز البحث�جالدور�ات و النشرات و ا

 : املصادر األولية 2.4-

و �عميمها من قبل ا�جهة ال�ي تحتاج إ�� هذه  اختبارهاو �� البيانات ال�ي يتم تجه��ها و تجميعها عند الطلب و 

املعلومات أو امل�لفة بإعدادها ، و ت�ون هذه املعلومات حول موضوع تخص ا�جهة الطالبة و يمكن أن �ستفيد 

التجر�ة و االستقصاء و جهات أخرى من هذه املعلومات �عد تجه��ها ، ومن هذه املصادر املالحظة ال�خصية و 

 .االختبار

 : بنوك املعلومات -3.4

و هذا النوع ظهر حديثا و حيث يتم من خاللھ تجميع أك�� قدر من املعلومات املرتبطة مع �عضها البعض و 

 .�سرعة ح�ى يمكن االستفادة م��ا اس��جاعهاتخز���ا بحيث يمكن 

 : اإلن��نيت -4.4

 عمالقة ب�ن مالي�ن اتفاقيةو �� شبكة �خمة من شب�ات ا�حاسوب املمتدة ع�� العالم ب�افة دولها و �� 

تجعل  و �� شبكة عاملية مفتوحة)شبكة الشب�ات(ا�حواسيب لالرتباط مع �عضها البعض ، و لهذا يطلق عل��ا 

 ��م  أما املعلومات ال�ي املش��ك قادر ع�� الوصول إ�� آالف املصادر و ا�خدمات ا�ختلفة �� مجال املعلومات ؛

ل عل��ا من هذه الشبكة عبارة عن البيانات واملعلومات ال�ي تجمعها و تنظمها و املؤسسة و ال�ي يتس�ى لها ا�حصو 

شبكة اإلن��نيت الدولية ليتس�ى  تجهزها املؤسسات من �افة أنحاء العالم و �عرضها ع�� مواقعها من خالل

حكرا ع�� املؤسسات  و ا�جدير بالذكر أن شبكة اإلن��نيت �انت �� بداية عهدها. م��ا االستفادةل�جميع تداولها و 

الوضع قد �غ�� �� الوقت ا�حاضر ، و أصبحت املؤسسات بمختلف أحجامها و املصا�ح  الك��ى فقط ، إال أن هذا

 . ا�� مرتبط�ن  التجار�ة و األفراد

                                                           
  1 إيمان فاضل السامرائي، هيثم محمد الزع�ي، مرجع سبق ذكره ، ص24.
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ع��  و �� األخ�� يمكن القول أن اإلن��نيت �� وسيلة تر�ط ب�ن املؤسسات واألفراد املتواجدين �� أماكن مختلفة

 ا أي شبكة أو تكنولوجيا أخر عالم بطر�قة ال �سمح ال

 : استخدامهاالعوامل املؤثرة ع�� تفس�� املعلومات و  5-

املعلومات ��  استخدامأو�حت �عض الدراسات أن النمط الذه�ي للفرد متخذ القرار تؤثر ع�� عملية تفس�� و 

القرارات ، ونقصد بالنمط الذه�ي تفك�� و أف�ار الفرد ، كما أن للعوامل ال�خصية أهمية كب��ة ، والش�ل  اتخاذ

 .املعلومات استخدامأدناه يو�ح العوامل ال�ي تؤثر �� تفس�� و 

1: و سنقوم بت�خيصها �� الش�ل التا��
12FP 

  العوامل املؤثرة ع�� استخدام املعلومات و تفس��ها): 1-1الش�ل (

 

 

 

  

  

 

 

 

 

العر�ية  ، اململكةاملالك سعود ، جامعة:مدخل تحلي��، الطبعة األو�� "املعلومات اإلدار�ةنظم "، املصدر : �امل السيد غراب، فادية محمد حجازي 

 . 33، ص 1997 ،السعودية

 

 

 

 

                                                           
:مدخل تحلي��، الطبعة األو��، جامعة املالك سعود، اململكة العر�ية السعودية،  "نظم املعلومات اإلدار�ة"�امل السيد غراب، فادية محمد حجازي،   1 

 . 34-32 ص-، ص1997

 مشكلة القرار العوامل الشخصية رارقالنمط الفكري ملتخذ ال الوضع التنظيمي

 تفسري و استخدام

 املعلومات
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و��  استخدامهاكما يو�ح الش�ل أعاله فإن هناك أر�عة عوامل تؤثر �ش�ل مباشر ع�� تفس�� املعلومات و 

1:  �اآل�ي
13FP  

 : الوضع التنظي�ي 1.5-

املستخدم �� املؤسسة املشكالت  ��ا، فالطر�قة ال�ي �عا�ج ة و موقع متخذ القرار �� املؤسسةيقصد بھ م�ان

املتعلقة �عملھ تختلف عن الطر�قة ال�ي �ستخدمها املسئولون �� هذه املؤسسة �� تفس�� و مواجهة املشا�ل ال�ي 

 .اإلدارة �� هذه املؤسسة تواجھ

 : النمط الفكري ملتخذ القرار 2.5-

، �ل م��م يقوم بتفس�� املعلومات ال�ي يتلقو��ا� تفس�� أف�ار و طر�قة تفك�� األفراد تؤثر ع� اختالفإن 

 .املعلومات املتاحة لديھ بطر�قة تختلف عن اآلخر

 : العوامل ال�خصية 3.5-

، حيث تب�ن �عض الدراسات أن متخذي س�� األفراد للمعلومات �ش�ل كب��تؤثر العوامل ال�خصية �� تف

لفة ح�ى ولو �انت املعلومات املطلوب تفس��ها نفسها القرارات يفسرون املشكالت ال�ي يتعرضون إل��ا بطرق مخت

ي يتم مشكالت �� التمو�ل �� الوقت نفسھ الذ اكتشافمن طرف عدة أفراد فيمكن من خالل نفس املعلومات 

 اكتشاف مشكالت �� التسو�ق.

 : مش�لة القرار 4.5-

يھ ، فإذا �انت املش�لة املطروحة تؤثر تؤثر املش�لة املطروحة أمام متخذ القرار �� تفس�� املعلومات املتاحة لد

املؤسسة و بقا��ا ، في�ون هنا متخذ القرار �� موقع حرج ألن القرار يؤثر ع�� مسار  استمرار�ش�ل مباشر ع�� 

 . حياة املؤسسة �لها

 : دور املعلومات �� املؤسسة -6

ا �ساعد �� تحف�� ��املادة األولية أو ا�خام التخاذ القرارات كما أ اعتبارهاقيمة املعلومات تتج�� أساسا �� 

P: العامل�ن و التنسيق بي��م ، و عموما تتج�� أهمية املعلومات �� املؤسسة فيما ي��

2
14FP 

 : القرارات اتخاذاملعلومات أساس  1.6-

 املس��ة ، و هذا ما �ستوجب توفرا املدير و الهيئة  اتخاذ القرارات داخل املؤسسة من أهم الوظائف ال�ي يقوم 

تواجھ  معلومات ذات جودة ، إذ �عت�� أساس اتخاذ القرار ، ف�ي �ساهم �� التخفيض من درجة عدم التأكد ال�ي

 .متخذ القرار

 : اتصالاملعلومات عنصر  2.6-

، و ال يكفي وجود زود باملعلومات ح�ى يمكن تنفيذهايجب أن ت)تمو�ن،إنتاج،...(أي وظيفة داخل املؤسسة 

، أي أن املعلومات تصبح أداة ب�ن مختلف أفراد و هيا�ل املؤسسةاملعلومة و لكن يجب أن �ستخدم للر�ط 

 .دائم بمحيطها اتصالسسة بأن تبقى ع�� ، و �سمح أيضا للمؤ اتصال داخلية

                                                           
  1 مرجع سابق، ص34.

  2 �امل السيد غراب، فادية محمد حجازي، مرجع سابق، ص 36.
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 : املعلومة وسيلة تنسيق و فعالية 3.6-

سمح بالتنسيق ب�ن مختلف اإلدار�ة أو �� نفس املستوى هذا �تبادل املعلومات ب�ن مختلف املستو�ات 

ذا الش�ل تر�ط مختلف الوظائف فيما بي��ا و الس�� ا�حسن لتدفق املعلومات يكسب  ، فاملعلومة النشاطات

 .املؤسسة فعالية و قدرة ع�� املنافسة

 : املعلومات كعامل تحف�� 4.6-

 ، و ح�ى يتس�ىفعال اتصال�� الغالب مرتبط بوجود نظام املناخ االجتما�� ا�جيد داخل املؤسسة ي�ون 

 ، و �عضيارات اإلدارة و أهدافها املرجوة للفرد أن يدمج �� املؤسسة يجب أن ي�ون ع�� علم بقرارات و خ

�� أداء العمل ، و �� أيضا  كفاء��ماملعلومات �عد مصدرا لتحف�� األفراد ف�ي ف�ي تزودهم بتقر�ر عن درجة 

  التعرف ع�� نتائج قرارا��م مما يدفعهم إ�� بذل املز�د من ا�جهد �ساعدهم ��

 لومات و البيانات و الفرق بي��ماالعالقة ب�ن املعالفرع الثالث: 

 : العالقة ب�ن البيانات و املعلومات -1

�� من خالل ما سبق من �عار�ف وخصائص للبيانات ، فإنھ يمكن ت�خيص العالقة ب�ن البيانات و املعلومات 

15F الش�ل التا�� :

1 

 العالقة ب�ن البيانات و املعلومات): 2-1(الش�ل 

 

            

 

   

      

 

 

 

 

 .20ص، 2008،الدار ا�جامعية اإلسكندر�ة ، "اإلدار�ةنظم املعلومات "محمد أحمد حسان ، :املصدر 

 

                                                           
  1 محمد أحمد حسان، "نظم املعلومات اإلدار�ة"،الدار ا�جامعية اإلسكندر�ة، 2008، ص20.

 بيا�ت خام 

 نظام املعلومات

 جتميع

 معاجلة

 حتليل

 عرض

 مشكلة

 اختاذ القرارات

 حل المشكلة 

 معلومات
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يتم معا�جة املعلومات ا�خام و تجميعها و تحليلها و عرضها بطرق مالئمة ل�حصول ع�� معلومات يمكن 

ا ، يمكن البيانات أن ت�ون معلومات إذا ما ��استخدامها من طرف متخذي القرارات �حل املشكالت ال�ي يواجهو 

القرارات �� ش�لها األو�� ، لكن �� نفس الوقت قد ت�ون غ�� نافعة للمستخدم�ن آلخر�ن ع�� �انت تخدم متخذ 

 .ش�لها ا�حا�� ، لذا يجب معا�ج��ا من خالل عدة مراحل لتصبح معلومات يمكن بناء قرارات عن طر�قها

 : الفرق ب�ن البيانات و املعلومات-2

املعلومات يتب�ن أن هناك فروق بي��ما ، حيث يتم تجميع  من خالل التعار�ف السابقة الذكر حول البيانات و

البيانات و معا�ج��ا من خالل سلسلة من املراحل ل�حصول �� األخ�� ع�� معلومات تصبح نافعة و ذات مع�ى و 

P: القرارات و من أهم الفروق املوجودة ب�ن املعلومات و البيانات نجد اتخاذ��  استخدامهاداللة يمكن 

1
16FP 

 وا�حة  ع�� عكس املعلومات ال�ي تمثل أرقاما و أعداد مفسرة )م��مة(البيانات أرقام و أعداد غ�� مفسرةتمثل  -

 .تمثل البيانات مدخالت النظام أما مخرجاتھ فتس�ى معلومات -

 اتخاذ مباشرة �� استخدامهاالقرارات بناءا عل��ا ، و املعلومات يمكن  اتخاذالبيانات �عت�� أرقام م��مة ال يمكن  -

 .القرارات

 .البيانات أرقام غ�� تامة املعا�جة ، أما املعلومات ف�ي أرقام تامة املعا�جة بواسطة النظام -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .129ص 2005محمد الصر��، نظام املعلومات اإلدار�ة، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، مصر،  1
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 ب�ن البيانات واملعلومات من خالل ا�جدول التا��: الفروقاتولز�ادة التوضيح ن��ز أهم -

 الفرق ب�ن البيانات واملعلومات) : 1-1ا�جدول (

 

 

 .129ص، 2005مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، مصر،، "نظام املعلومات اإلدار�ة"املصدر : محمد الصر��، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا�جال

 

 املعلومات البيانات

 

 ال��تيب

 القيمة

 االستعمال

 املصدر

 الدقة

 املوقع

 ا�حجم

 

 غ�� منظم �� هي�ل تنظي�ي

 غ�� محدودة القيمة

 الصعيد الرس�يال �ستعمل ع�� 

 متعددة املصادر

 منخفضة الدقة

 عبارة عن مدخالت

 متوفرة �ش�ل كب�� جدا

 

 منظمة �� هي�ل تنظي�ي

 محدود القيمة بالضبط

 �ستعمل ع�� الصعيدين الرس�ي وغ�� الرس�ي

 محدودة املصادر

 عالية الدقة

 عبارة عن م

 ل صغ�� جدا�متوفرة �ش
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 نظم املعلومات ماهية  : �ياملطلب الثا

اإلملام �� املبحث األول إ�� ا�جوانب النظر�ة للمعلومات و البيانات سنتطرق �� هذا املبحث إ�� �عد التطرق �� و 

 .نظم املعلومات بداية من �عر�ف للنظام �� املطلب األول يليھ �ل ما يخص نظم املعلومات �� املطالب املتبقية

 النظممفهوم :  األول الفرع 

 :  �عر�ف النظام -1

و هو عبارة عن مجموعة من األجزاء املرتبطة ال�ي تتفاعل مع �عضها البعض لتحقيق هدف ما عن طر�ق قبول 

17F.، كما أن هذه األجزاء ت�ون �� حالة تفاعل مع بيئ��اإنتاج مخرجات من خالل تحو�ل منظممدخالت و 

1 

املتفاعلة فيما بي��ا للعمل ع��  )... ،أفراد، آالت(كما عرف ع�� أنھ :" مجموعة من العناصر املادية و املعنو�ة 

18F. "جموعة العناصر الواردة إ�� مخرجاتتحقيق هدف من خالل تحو�ل م

2 

 : و �عبارة أخرى فإن النظام عبارة عن

 . حيث يجب أن يحتوي النظام ع�� عديد من األجزاء و امل�ونات : مجموعة عناصر -

 . منطقية ب�ن �ل أجزاء النظام تتسم بالتوافقحيث يجب أم ت�ون هناك عالقة  : عناصر مت�املة -

 أ��ا ذات غرض مش��ك لتحقيق هدف مع�ن -

من خالل ما سبق يمكن أن �عرف النظام ع�� أنھ :"مجموعة من العناصر املادية و املعنو�ة ال�ي تتفاعل فيما 

 ." ��ا بي��ا لتحقيق هدف مع�ن أو مجموعة من األهداف �� ظل الظروف ا�حيطة

 : ات النظاممكون-2

P: من خالل التعار�ف السابقة يمكن تحديد العناصر ال�ي يضمها النظام و ��

3
19FP 

 : املدخالت 1.2-

و �� عبارة عن القوة الدافعة لتشغيل النظام ، و هذه املدخالت يحددها الهدف ال��ائي للنظام ، و قد ت�ون هذه 

ليھ النظام من البيئة ا�حيطة معلومات أو أي �ىئ يحصل عاملدخالت ممثلة �� مواد أولية ، عمالة ، رأس مال ، 

 بھ.

 : (املعا�جة)  التشغيل -2.2

ذا يمثل تفاعل �ل العوامل داخل �� مخرجات ، و التشغيل إ��و �� العملية ال�ي يتم بواسط��ا تحو�ل املدخالت 

النظام مثل عوامل اإلنتاج �� املؤسسة �� صورة �شاط ينتج عنھ عملية تحو�ل املواد األولية إ�� منتجات ��ائية ، 

ا�ختلفة من و يتم تحو�ل البيانات �� نظام املعلومات إ�� معلومات بطرق التشغيل 

 .،...إ�خ��جيل،ت�خيص،حساب

 : ا�خرجات -3.2

                                                           
  18ص، 1998، األردن، "، دار املنا�ج للنشر و التوزيعنظم املعلومات ا�حاسبية" محمد نور برهان ،غازي إبراهيم رحو، 1

  2 أم�ن السيد أحمد لطفي،" مراجعة و تدقيق نظم املعلومات"، الدار ا�جامعية، مصر، 2005، ص 10.       

  3 عبد الرحمان الصباح، "نظم املعلومات االدار�ة"، دار زهران للنشر و التوزيع، االردن، 1998، ص152.
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عبارة عن الناتج ال��ائي للنظام و الذي يذهب إ�� البيئة ا�حيطة أو إ�� أنظمة أخرى ، و قد ت�ون هذه  و ��

ائي أو وسيط �خدمة املستخدم�ن ، فتستعمل هذه املعلومات �� اتخاذ القرارات ��ا�خرجات �� صورة منتج 

 .اإلدار�ة أو �ستخدم كبيانات لنظام معلومات آخر

 : أنواع النظم3-

من أنواع  تم�� نظر�ة النظم ب�ن أر�عة أنواع رئيسية للنظم حيث يمكن تصنيف أي نظام لي�ون ضمن واحد

20F النظم األر�عة التالية:

1 

 : لنظام املفتوحا 1.3-

ا و يؤثر ف��ا ، و �عت�� وجود نظام مفتوح �ش�ل رئي�ىي �� و هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة ا�حيطة ، و يتأثر

ليعطي  االستمرارت املتبادلة بينھ و ب�ن بيئتھ ، فهو يحتاج لبعض املدخالت من بيئتھ ليقوى ع�� ع�� العالقا

إذ �ستقبل هذا  االجتماعيةا ، و من األمثلة ع�� هذا النوع ، النظم �� نتائجھ إ�� بيئتھ كنتيجة للعمليات ال�ي يقوم

 إ�� هذه البيئة. دها �عد معا�ج��االنوع مدخالتھ من البيئة ا�حيطة بھ ثم �عي

 : النظام املغلق 2.3-

و هو النظام املعزول تماما عن البيئة ا�حيطة بھ و ال توجد أي روابط خارجية ب�ن النظام و أنظمة البيئة 

ا�حيطة بھ ، و عالوة ع�� ذلك فإن البيئة ا�خارجية ا�حيطة بالنظام ت�ون عديمة التأث�� ع�� النظام و إجراءات 

 .�� النظام املغلق حالة نظر�ة أك�� م��ا واقعية�شغيلھ ، و �عت

 : النظم املغلقة �سبيا -3.3

هو النظام الذي يتفاعل مع البيئة ا�حيطة بھ بطر�قة محددة و معروفة و قابلة للتحكم ف��ا ، كما تتوفر لهذا 

النوع خاصية إم�انية التحكم �� تأث�� متغ��ات البيئة ع�� إجراءات �شغيلية ، و �عت�� ناتج تفاعل البيئة مع مثل 

بمثابة مخرجات  اعتبارهث�� النظام ع�� البيئة ا�حيطة يمكن هذا النظام بمثابة مدخالت للنظام ، كما أن ناتج تأ

 إال بحدودللنظام ، و أمثلتھ األنظمة الزراعية و الصناعية حيث يتم تصميمها بحيث ال تتأثر بالبيئة ا�خارجية 

 .معينة سلفا

 : العكسية بالتغذيةنظم التحكم  -4.3

تھ إ�� النظام �� صورة العكسية إذا تمت إعادة �عض من مخرجا التغذية�عت�� النظام واحد من مجموعة نظم 

ساهمة �� تحقيق أهداف النظام، العكسية للم التغذية، و�مكن تصميم النظام بحيث تتحقق هذه مدخالت لھ

 .من األمثلة ع�� هذا النوع من األنظمة نظم القيادة التلقائية �� الطائراتو 

 

 

                                                           
ص -، ص2008الوراق للنشر و التوزيع، ، الطبعة األو��، "أساسيات نظم املعلومات ا�حاسبية وتكنولوجيا املعلومات"سليمان مصطفى الدالهمة، 1

23-24.  
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 أنواع نظم املعلومات الفرع الثا�ي: �عر�ف، خصائص و 

 . �عد أن قمنا �عرض للنظام بصفة عامة ، ننتقل اآلن إ�� عرض طبيعة نظام املعلومات �� املؤسسة

 : �عر�ف نظم املعلومات 1-

الذي يجمع البيانات و�قوم  االتصالو عبارة ع�� نظام من األفراد و املعدات و اإلجراءات و املستندات و وسائل 

�� التخطيط، و �� ا�حاسبة و الرقابة و  الستخدامهاو عرض البيانات  اس��جاعز�ن و �عمليات �شكيل و تخ

و منھ نظم املعلومات عبارة عن مجموعة العناصر املرتبطة فيما بي��ا، تقوم بمهمة ، غ��ها من العمليات اإلدار�ة

متخذي القرارات ا�خاصة  ا�� تجميع البيانات و تحو�لها إ�� مجموعات حسب إجراءات و قواعد محددة ، �ساعد

21F.باملؤسسة �� مختلف النشاطات

1  

 : خصائص نظم املعلومات -2

P: و يمكن ت�خيص خصائص نظم املعلومات �� العناصر التالية

2
22FP 

 : اتصالشبكة  1.2-

ألنھ يقدم معلومات إ�� عدة أ�خاص �� املؤسسة ، و هو يمكن من تدفق  اتصاليمثل نظام املعلومات شبكة 

 .املعلومات إ�� �افة املستخدم�ن سواء �ان ذلك داخل أو خارج املؤسسة

 : وسيلة تحو�ل البيانات و تخز���ا -2.2

مخرجات النظام و يقوم نظام املعلومات بتحو�ل املدخالت و ال�ي �� عبارة عن بيانات خام إ�� معلومات �ع�� عن 

 . مرحلة ا�خرجات مرحلة التشغيل، مرحلة املدخالت، :ذلك من خالل ثالثة مراحل أساسية و ��

 ، إدارة البياناتتجميع البيانات ، �شغيل البيانات: وظائف  و هناك وظائف مرتبطة باملراحل السابقة مثل

 ومراقب��ا

 : املعلومات إدخال البيانات واستخراج 3.2-

إدخال البيانات إلجراء عمليات التشغيل خالل مرحلة املدخالت بينما يتم استخراج املعلومات من خالل يتم 

 .مرحلة ا�خرجات ، و بالتا�� فإن البيانات تمثل املواد األولية ال�ي يتم تحو�لها إ�� معلومات كمنتج ��ائي

 : مستخدمي املعلومات -4.2

عبارة عن املوظف�ن ��  هممن طرف مستخدم�ن داخلي�ن،و  الستخدامهااملعلومات بواسطة النظام  استخراجيتم 

 ،املوردين ،مة �عمليات املؤسسة مثل الدائن�نأما املستخدم�ن ا�خارجي�ن فهم األطراف املهتاملؤسسة، 

 ....إ�خ املس��لك�ن

 : ألهدافا 5.2-

 : أي نظام معلومات بأي مؤسسة لھ ثالثة أهداف رئيسية و ��

 .باملعلومات املساعدة لعملية إتخاذ القراراتال��و�د  -

                                                           
 .51، ص 2001، مصر، "،دار ا�جامعة للنشر و التوزيعنظم املعلومات ا�حاسبية و اإلدار�ة اقتصاديات"صالح الدين عبد املنعم مبارك ، 1

 .18-17ص-، ص1998التوزيع، مصر، ، الدار ا�جامعية للنشر و "مدخل معاصر �� نظم املعلومات ا�حاسبية"كمال الدين الظهراوي،  2 
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 .ال��و�د باملعلومات املساعدة للعمل اليومي الروتي�ي -

  . ال��و�د باملعلومات العامة ملسايرة املنافس�ن -

 : ملواردا 6.2-

 معدات، بياناتا نھأت إ�� موارد من أجل إتمام وظائفھ، و�مكن تبو�ب هذه املوارد ع�� يحتاج نظام املعلوما

املوارد  باستخدامو عموما يتم ر�ط نظم املعلومات حسب مواردها إ�� نظام املعلومات الذي �عمل  ؛ ...إ�خأفراد

املعدات �عرف ع�� أنھ نظام معلومات  استخدامالبشر�ة و هو نظام يدوي ، أما نظام املعلومات الذي يركز ع�� 

 .آ��

 :الوظائف األساسية لنظم املعلومات -3

توصيل املعلومات املفيدة ملتخذي  أشرنا إ�� الهدف األسا�ىي لنظم املعلومات وهو إنتاج و جمع و سبق أن

القرارات ، و أن البيانات �� املدخالت الرئيسية لنظم املعلومات لذلك البد من دراسة وظائف نظم املعلومات و 

معلومات من خالل  حو�ل البيانات إ��ال�ي تبدأ بتجميع البيانات و تنت�ي بتوصيل املعلومات، و تتم عملية ت

و من خالل ذلك يمكن تقسيم هذه الوظائف إ�� . سلسلة من ا�خطوات يطلق عل��ا مصط�ح �شغيل البيانات

تجميع البيانات، تخز�ن البيانات (إنتاج املعلومات)، إدارة البيانات، رقابة و أمن   :خمسة وظائف رئيسية و ��

23F علومات، وسنو�ح ذلك من خالل ما ي�� :البيانات،  تجميع و توصيل امل

1 

 : تجميع البيانات -1

هناك عدة خطوات تتم �� هذه املرحلة ، فتبدأ بتحديد البيانات ال�ي ستعت�� مدخالت للنظام، ثم تجمع البيانات 

و  ،د نوعية و حجم البيانات املطلو�ة�عد تحدي، من مصادرها ا�ختلفة و إدخالها للنظام و إعدادها للتشغيل

 : ، تأ�ي هنا األ�شطة التنفيذية لوظيفة تجميع البيانات و ��عن عملية التجميع املسؤول�ن�خاص تحديد األ

 : ا�حصر و الت�جيل -1.1 

يتمثل هذا النشاط �� جلب البيانات ا�خاصة باألحداث العمليات إ�� النظام ثم ��جيلها ح�ى يمكن أن �ستعمل 

ملستندات املكتو�ة ،أوامر هذه البيانات �� ش�ل مادي ملموس مثل ا�� عملية التشغيل ، و يمكن ��جيل 

 ها ، كما يمكن ��جيلها إلك��ونيا.، فوات�� البيع و غ�� الشراء

 : ال��م�� -2.1

نظام ترم�� يمكن بھ معرفة هذه  استخدامهو إعداد البيانات �� ش�ل أك�� مالئمة ألغراض التشغيل ، حيث يتم 

 .ا�خحروف ،... باستخدام�ون ال��م�� البيانات ، و عادة ما ي

 : التدقيق -3.1

و �ح��ا ، و ذلك بالتأكد من أن عملية ا�حصر  اكتمالهايتضمن هذا النشاط عملية فحص البيانات للتأكد من 

 .و الت�جيل قد تمت بطر�قة �حيحة

                                                           
، "تجميع و توصيل املعلومات تصميم و �شغيل نظم املعلومات مع التطبيق باستخدام قواعد البيانات"محمد الفيومي ، أحمد حسن ع�� حسن،  1

  .21-17مرجع سبق ذكره ، ص
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 : لتحو�لا 4.1-

و هو النشاط األخ�� �� وظيفة تجميع البيانات حيث تتم عملية تحو�ل البيانات من وسيلة إ�� أخرى ، مثل ذلك 

 ا�خ....،أسطواناتيتم تحو�ل بيانات فوات�� البيع املكتو�ة إ�� شرائط أو 

24F  :شغيل البيانات� -2

1 

ملتخذ القرار ، ويعت�� �شاط �شغيل إن املشاهدات امل�جلة يمكن أن ت�ون مفيدة تماما و بطر�قة فور�ة 

و منھ يقصد خام إ�� معلومات قابلة لإلستخدام، ا تحول البيانات ا���البيانات هو قلب نظام املعلومات ، إ

  : �علمية �شغيل البيانات معا�ج��ا و تحو�لها إ�� معلومات تفيد املستخدم من خالل مجموعة من العمليات و ��

 : التصنيف -1.2

بتجميع البيانات �� ش�ل فئات أو مجموعات حسب األ�شطة ، فمثال تصنيف عناصر الت�اليف ع�� و ذلك 

نظام  أساس وظيفي إ�� ت�اليف صناعية ، و ت�اليف البيع ، ...إ�خ ، و عادة ما تتم عملية التصنيف باستعمال

 ال��م�� املشار إليھ سابقا.

 : ال��تيب -2.2 

ت ، مثال باستخدام البيانات �� صورة معينة طبقا لصفة شائعة ب�ن هذه البياناتتمثل هذه العملية �� وضع 

 ا�خ....،أرقام أو أحرف

 : املقارنة -3.2

نقصد �عملية املقارنة هنا أن نقوم بمقارنة نوع�ن أو أك�� من البيانات الستخالص نتائج معينة أو اكتشاف 

 .حقائق لها مع�ى يمكن استخدامها �� اتخاذ القرارات

 : الت�خيص -4.2

يقصد بالت�خيص تجميع و ترك�� البيانات التفصيلية �غرض التأكد من نقاط أساسية أو اتجاهات معينة �� 

 ا�حساسة ضمن كم هائل من البيانات.صورة مجاميع أو نتائج أو انتقاء البيانات الهامة 

 : التقر�ر 5.2-

عبارة عن معلومات يمكن اإلستفادة م��ا ملتخذي يقصد بھ تقديم نتائج العمليات السابقة و ال�ي أصبحت 

القرارات بالش�ل و املضمون و الوسيلة املناسبة ، و بطبيعة ا�حال يجب أن تصل هذه املعلومات إ�� مستخدم��ا 

�� الوقت املناسب و ب�ل ا�خصائص ال�ي تحملها املعلومات ل�ي ت�ون مفيدة ، و إال أصبحت �ل ا�جهود املبدولة 

 ى.ت السابقة دون جدو �� العمليا

                                                           
  1 مرجع سابق، ص-ص18 -19.
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25F  :إدارة البيانات -3

1 

و �� الوظيفة الثالثة من وظائف نظم املعلومات ، و نقصد بإدارة البيانات األ�شطة ا�خاصة بالتنظيم والتخز�ن 

 �التا��: و التحديث و اإلس��جاع

 : التخز�ن -1.3 

ح�ى تتم عملية تخز�ن البيانات بطر�قة  يقوم �شاط التخز�ن �� نظم املعلومات مقام الذاكرة بالنسبة لإل�سان ،

 .منظمة و مدروسة حيث �سهل إس��جاعها عند ا�حاجة إل��ا

 : التحديث -2.3

و يتمثل �� �عديل البيانات ا�خزنة لتعكس األحداث و العمليات و القرارات املتخذة حديثا ، و يؤدي التحديث إ�� 

 .عكس البيانات الوضع ا�حا�� للمؤسسة

 :  اإلس��جاع -3.3

 اس��جاعالبيانات ا�خزنة ألغراض التشغيل و  اس��جاعو هو النشاط العك�ىي لنشاط التخز�ن حيث يقصد بھ 

�جمعة فور  النتائج ، و هو �شاط أسا�ىي من أ�شطة نظم املعلومات ، حيث أنھ من الصعب �شغيل البيانات ا

لتشغيل و حفظ هذه البيانات ثم إم�انية إس��جاعها  ا�حصول عل��ا �� وقت واحد ، لذلك البد من وجود إم�انية

 .�� وقت ا�حاجة لها

26F  : الرقابة و أمن املعلومات-4

2 

   :تت�ون وظيفة الرقابة و أمن املعلومات من وظيفت�ن أساسيت�ن هما

 :  لتغذية العكسيةا 1.4-

�� عملية قياس ردة فعل املستفيدين من عمل النظام ، فقد يقوم النظام بأداء وظائفھ كما يف��ض عند 

مع حاجات املستخدم�ن ، عندئذ يقوم  تتالءمتصميمھ ، و�كن أن ت�ون �عض املعلومات ال�ي يقدمها قد ال 

ة العكسية ، و منھ فإن التغذية املستخدم�ن بطلب إحداث �غ��ات �� النظام و هذه الطلبات يطلق عل��ا التغذي

 .العكسية �عمل ع�� تقييم أداء النظام و ت�حيح األهداف إذا �انت هناك عيوب �� هذا النظام

  : الرقابة -2.4

 ��ا و �� تقيم معلومات التغدية العكسية لتحديد ما إذا �ان النظام �عمل وفقا لإلجراءات ال�ي قام

تتوفر املعلومات با�خصائص املرجوة ال بد من إتخاذ إجراءات ت�حيحية  املستخدم�ن بطل��ا أم ال ، فإذا لم

  .أخرى من أجل إنتاج معلومات با�جودة املطلو�ة

27F  :جميع و توصيل املعلوماتت -5

3 

نقل و إيصال املعلومات املنتجة من طرف النظام إ�� األ�خاص املعني�ن و املصرح لهم  إ����دف هذه الوظيفة 

                                                           
  1 مرجع سابق، ص 20.

  .20مرجع سابق، ص 2
  .21ممرجع سابق، ص  3



 الفصل األول:                                               اإلطار أملفاهيمي للمعلومات املالية 
 

25 
 

  :املعلومات ، و �� الوظيفة ال��ائية لنظام املعلومات و ي�ون هذا �� خطوت�ن أساسيت�ن همابا�حصول ع�� هذه 

 .إنتاج التقار�ر و ال�ي تحتوي ع�� معلومات الناتجة من عملية التشغيل -

 . نقل التقار�ر املنتجة إ�� املستخدم�ن -

   :و إجماال يمكن ت�خيص أ�شطة هذه الوظيفة فيما ي��

 أي تجميع املعلومات الناتجة من عملية التشغيل ا�جار�ة تمهيدا بإرسالها فورا إ�� مستخدم��ا : لتجميعا -1.5

  .دون ا�حاجة إ�� تخز���ا

أي إرجاع البيانات ال�ي تم تخز���ا سابقا و ذلك حسب حاجة املستخدم للمعلومات واملش�لة  : االس��جاع 2.5-

 .املراد معا�ج��ا

املعلومات  املعلومات من موقع إ�� آخر من أجل إيصالها للمستخدم ال��ائي و مثل ذلك نقلأي نقل  : النقل 3.5-

 . ب�ن فروع املؤسسة

 : ماهية املعلومات املالية الثاملطلب الث

غالبا ما ت�ون املعلومات املالية املصدر الوحيد املتاح للمحلل ا�خار�� ، و هنا ت��ز أهمية وجود �عليمات 

  .م ��قرارا التخاذفتعت�� املعلومات املالية املادة ا�خام للمستثمر�ن ، الواقع املا�� للمؤسسةتفصيلية �عكس 

  : �عر�ف املعلومات املالية األول الفرع 

، و الوسيلة املستخدمة لتوصيل هذه ية إ�� وضع ��خيص لوضعية املؤسسة��دف مستعم�� املعلومات املال

املعلومات �� التقار�ر املالية بصفة عامة و القوائم املالية بصفة عامة و القوائم املالية بصفة خاصة و ال�ي 

 القرارات املتعلقة باملؤسسة لهذا تو�� املؤسسات اتخاذ��  استخدامهايجب أن ت�ون مالئمة و موثوقة ح�ى يتم 

ا�جداول  جدول حسابات النتائج، امل��انية، :ذه التقار�ر و املتمثلة أساسا ��و عرض ه اهتماما خاصا إلعداد

  ؛امل�حقة

إن التقار�ر املالية �� مجموعة من األوعية املالية ال�ي تصب ف��ا املعلومات وفقا ألش�ال مختلفة يحددها الهدف 

اخلية و ا�خارجية عن املؤسسة ذات م��ا ، يقوم هذا املفهوم ع�� األساس القا�ىي بأن �ل األطراف الد

 ربنشاطا��ا التجار�ة و اآلفاق املستقبلية لها يجب أن تجد حاجا��ا من املعلومات متضمنة �� التقار� االهتمامات

28F.املالية

1 

 

 

 

 

                                                           
1 http/ :Fr.wikipedia.org/wik/information,le 17/02/2017,à 21:00 h. 
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 الفرع الثا�ي: خصائص املعلومات املالية

29Fو �ش��ط �� هذه التقار�ر املالية توفر ا�خصائص التالية 

1:  

 باستنتاجاتراس��ا ل�خروج التقار�ر املالية ذات مدلول بخصوص �ل ا�جوانب ال�ي يراد قياسها و دأن ت�ون  -

 .، و �ل وضع غ�� ذلك سيؤدي إ�� نتائج مضللةواقعية

 .االستعمالاملالية سهلة الفهم و  أن ت�ون التقار�ر -

يتوقف إ�� حد كب�� ع�� درجة الدقة ال�ي �ش��ط �� التقار�ر املالية الدقة �� املعلومات ، فالتنبؤ باملستقبل  -

 .تتصف ��ا التقار�ر املالية

 .التوقيت املناسب ألن أي تأخر �جعل التقار�ر املالية �� متناول مستخدم��ا ينقص من قيم��ا -

�ل األطراف املستخدمة  احتياجاتإن الهدف الرئي�ىي للتقار�ر املالية �� توف�� املعلومات الالزم ة لتغطية 

، أي أ��ا تقدم الية و اقتصادية متعلقة باملؤسسة، و كفاءة التشغيل لد��اهذه املعلومات قد ت�ون تقديرات ملها،

  . االستخداماتترجمة مالية للعمليات ال�ي تتعلق باملوارد املتوفرة و 

P: و فيما ي�� عرض مختصر للقوائم املالية 

2
30FP 

 : امل��انية العامة -1

ة صورة ، ف�ي بمثابناصر األصول و آخر لعناصر ا�خصومقسم�ن قسم لع�� عبارة عن جدول م�ون من 

�س�ى امل��انية اإلفتتاحية و �� تو�ح  )بداية الدورة(، فعند بدء املؤسسة لنشاطها لوضعية املؤسسة �� وقت ما

تظهر امل��انية ؛ اية الدورة �س�ى بامل��انية ا�ختامية�� ، و عندو ا�خصوم �� مرحل��ا اإلبتدائية عناصر األصول 

 .العامة و ال�ي �س�ى أيضا بقائمة املركز املا�� لعناصر األصول و ا�خصوم للمؤسسة �� تار�خ مع�ن

 ): جدول حسابات النتائج(قائمة الدخل -2

�عت�� قائمة الدخل كتقر�ر لقدرة املؤسسة ع�� تحقيق األر�اح ، و ذلك من خالل مقارنة اإليرادات ا�خاصة بف��ة 

معينة باملصروفات ال�ي �ساهم �� تلك اإليرادات ، و �س�ى أيضا بجدول حسابات النتائج ، فالنتيجة �� زمنية 

الفرق ب�ن التدفقات النقدية الداخلة و ا�خارجة للمؤسسة ، و النتيجة عن ذلك �ع�� عن الر�ح أو ا�خسارة لهذه 

 . الف��ة

 

 

 

                                                           
1  Paul amadieu, veronique bessière, "analyse de l’information financière:Diagnostic, èvaluation, prevision et risques", edition 

Economica, 2007, p10  .  
2 paul amadieu, veronique bessière, op cit, p 11. 
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 : ا�جداول امل�حقة -3

، أو ملستندات و وثائق التحليل األخرى �� عبارة عن قوائم تحتوي ع�� الشروحات الالزمة من أجل فهم أفضل 

 . تقدم بصفة أخرى املعلومات ال�ي تحتو��ا تلك األخ��ة

31F:و يمكن ت�خيص أهم القوائم امل�حقة بالقوائم املالية فيما ي�� 

1 

 : جدول حسابات النتائج -1.3

�عض  املعلومات املوجودة �� جدول حسابات النتائج املذ�ور سابقا ، إال أن هذا امل�حق �عرضيحتوي ع�� �ل 

 فيمل يخص التنازالت ب�ن الفروع. التفاصيل خاصة

 : جدول حركة الذمة املالية املدينة 2.3-

املدة  آخرحركة حسابات األصول ب�ن مدين و دائن من رصيد أول املدة إ�� رصيد يظهر هذا ا�جدول تفصيل عن 

 : جدول حركة الذمة املالية الدائنة -3.3

 ت ا�خصوم من أول املدة إ�� آخرها.يظهر هذا ا�جدول تفصيل �حسابا

 : االستثماراتجدول  4.3-

 .و املبالغ اإلجمالية بالتفصيل لالستثماراتو يحتوي ع�� ا�حسابات الرئيسية 

 : جدول اإلهتال�ات 5.3-

 .ا�حسابات الثانو�ة لالهتال�ات بالتفصيل خالل الدورةيحتوي هذا ا�جدول ع�� 

التجار�ة  املؤسسة نتيجة عالقا��ا اكتسب��ايضم هذا ا�جدول جميع حسابات ا�حقوق ال�ي  : جدول الذمم 6.3-

 .و املالية بالغ��

 : جدول األموال اململوكة -7.3

 .حسابات األموال ا�خاصة بالتفصيل يحتوي هذا ا�جدول ع��

 : جدول الدائن�ن -8.3

 .يو�ح �ل الديون ال�ي ع�� املؤسسة بالتفصيل

 : جدول ا�خزونات 9.3-

اي��ا إ�� رصيد ��و يحتوي هذا ا�جدول ع�� تفصيل �حركة ا�خزون �� املؤسسة من رصيد أول املدة وصوال �� 

 .آخر املدة

 : االستثماراتعن  التنازالتجدول  -10.3

 .ال�ي تم بيعها أو التنازل ع��ا االستثماراتإن لهذا ا�جدول أهمية كب��ة ألنھ يقدم معلومات تفصيلية عن �افة 

 

 

                                                           
1 Alain David ,"l’information comptable outil de communication" , L’édition d’organisation ,paris, 1987, p129 .  
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 جدول املعلومات ا�ختلفة  -11.3

 ا�خ.، مصار�ف النقل...نقدية أوعينية  املساهماتيحتوي هذا ا�جدول ع�� معلومات متفرقة مثل طبيعة 

 املعلومات املالية: مفهوم جودة �يبحث الثاامل

��ا املعلومات املالية املفيدة أو القواعد األساسية الواجب  تحدد مفاهيم جودة املعلومات ا�خصائص ال�ي تتسم

استخدامها لتقييم نوعية املعلومات املالية ، و�ؤدي تحديد هذه ا�خصائص إ�� مساعدة املسئول�ن عند إعداد 

الية ال�ي تنتج من تطبيق طرق محاسبية ، و�� التمي�� ب�ن ما �عت�� إيضاحا القوائم املالية �� تقييم املعلومات امل

الية ع�� أساس أهداف القوائم املالية ال�ي يرتكز و�جب تقييم فائدة املعلومات امل ضرور�ا وماال �عت�� غ�� ذلك ،

و�جب  تعلق باملؤسسات،ف��ا االهتمام ع�� مساعدة املستفيدين ا�خارجي�ن الرئيسي�ن �� اتخاذ القرارات ال�ي ت

أن يوجھ املس��ون اهتمامهم إ�� هؤالء املستفيدين كما يجب أن تتجھ عناي��م إ�� إعداد القوائم املالية ال�ي 

 .�ساعدهم �� اتخاذ قرارا��م

 املطلب األول : �عر�ف و قياس جودة املعلومات املالية

نظام يكفل لها السيطرة غ��  إتباع إ�� األخ��ةا�حجم الكب�� للمعلومات ال�ي يتم تداولها �� املؤسسة أدى ��ذه  إن

ذلك ا�حجم من املعلومات تخز���ا،معا�ج��ا،�شرها، وهذا ما �سمح بتوف�� املعلومات املطلو�ة �ختلف 

 ا يحقق مصا�ح املؤسسة.سليمة بم أسسح�ى �ستطيع أداء مهم��ا ع��  اإلدار�ةاملستو�ات 

 : �عر�ف جودة املعلومات املالية:  األول الفرع 

  لتقييم نوعية املعلومات املالية. ��ا املعلومات املالية وكذا القواعد الواجب استخدامها �� ا�خصائص ال�ي تتسم

و�ؤدي تحديد هذه ا�خصائص إ�� مساعدة املسئول�ن عند وضع املعاي�� ا�حاسبية و املالية ، كما �ساعد 

32F.اسبية ال�ي تنتج من تطبيق طرق محاسبية بديلةاملالية �� تقييم املعلومات ا�حاملسئول�ن عند إعداد القوائم 

1 

 

 

 

 

 

 قياس جودة املعلومات املاليةالفرع الثا�ي: 

 جودة املعلومات يبقى �س�ي ، لكن أن ت�ون املعلومة بجودة عالية أفضل من ال جودة ، وهذه �عضإن قياس 

                                                           
 .72ص ،2009/2008ة ماجست�� غ�� منشور،جامعة باتنة، ، مذكر "خصائص املعلومات ا�حاسبية وأثرها �� اتخاذ القرارات"، ه�� اصر محمد ع�� ان1
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P1 املعاي�� لقياس ا�جودة و��:
33FP  

 : املنفعة -1

 ، وتكمن جودة املنفعة �� كمية املعلومات وسهولة ا�حصول عل��امن أجل منفعة معينة�� استخدام املعلومة 

 :أش�ال للمنفعةكما يمكن التمي�� ب�ن عدة 

 .تجا�س الش�ل مع احتياجات املستخدم :منفعة ش�لية -

 .ا�حصول عل��ا وقت ا�حاجة الستخدامها :منفعة زمنية -

 .سهولة ا�حصول عل��ا :منفعة م�انية -

  .أهمي��ا �� تقييم القرارات املتخذة (ت�حيحية):منفعة التقييم -

 : الدقة -2

 .�� التقييم الدقيق لألحداث سواء �� املستقبل أو ا�حاضر أو املا�ىيإن املعلومات الدقيقة ت�ون مهمة 

 : التنبؤ -3

 �لما �انت املعلومة مساعدة ع�� التنبؤ �لما �انت أك�� جودة ، ألن من ب�ن أهم أهداف املعلومة استخدام

 معلومات حقيقية عن املا�ىي �� التنبؤ بمعلومات متوقعة عن املستقبل

 : الفعالية -4

العالقة ب�ن األهداف والنتائج ، أي مدى تحقيق املعلومة لألهداف املسطرة ألجلها وذلك بمقارن��ا مع نتائج �� 

 . استخدامها

 : الكفاءة -5

 .�� العالقة ب�ن االستخدام والنتائج ، أي أن ت�ون املعلومة بأقل الت�اليف و�أك�� منفعة من وراءها

 

 

 

 

 ا�جودة �� املعلومة املاليةأ�عاد مهمة لتحقيق الفرع الثالث: 

34F:ا، وهذه األ�عاد ����إن اح��ام أ�عاد معينة �� معا�جة وإعداد املعلومات املالية يؤثر باإليجاب ع�� جود

2 

                                                           
 .73-72ص -مرجع سابق، ص  1

 
  .71مرجع سابق ، ص  2
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 .أي أن ت�ون املعلومة محددة بدقة : التحديد -

 � ت�افؤ الفرص الستخدام املعلومة.إن سرعة اإليصال للمعلومات لها دور � : السرعة -

 .يجب أن ت�ون املعلومة م��ابطة فيما بي��ا وشاملة �� وصف األحداث املع��ة ع��ا : شمولية املعلومة -

 .مالئمة املعلومة �� املقياس األسا�ىي �جودة املعلومات : املالئمة -

 .يجب أن يتطابق ش�ل املعلومة مع وصفها ل�حدث : التوافق �� التصو�ر أو التمثيل -

 .ون املعلومة املعدة من أطراف مختلفة تؤدي إ�� نتيجة واحدةيجب أن ت� : التأكد -

 أهمية املعلومات ودورها �� دعم اتخاذ القراراملطلب الثا�ي :

35F:�األ�ي اتخاذ القرارات دعم �� أهمي��امدى املعلومات و سنب�ن دورها و  أهمية بإيضاحنقوم س�� هذا املطلب 

1 

الذي تمثلھ �� تزو�د اإل�سان بما يحتاج إليھ من معارف �ستمد م��ا تكتسب املعلومات أهمي��ا من واقع الدور  

تقديراتھ وتصوراتھ ملا يتطلب منھ القيام بھ ، وع�� مراحل تار�خية متتالية تزايدت أهمية املعلومات بصورة 

حيط بھ من ي مطردة ارتباطا بما تحدثھ من أثار عميقة �� توسيع املعرفة اإل�سانية وتنمية و�� الفرد وإدراكھ ملا

 ظواهر ومتغ��ات مختلفة.

 ما  
ً
 يفوق كث��ا

ً
 وشمولية واكتسبت بفعل ذلك قدرا

ً
 أك�� عمقا

ً
واليوم �� ظل عاملنا املعاصر أخذت املعلومات دورا

�انت تمثلھ من أهمية فيما م�ىى ، فلقد أدى اندماج تكنولوجيا االتصاالت مع تكنولوجيا ا�حاسوب (الكمبيوتر) 

 �� التار�خ ب�املھ ، وغدت املعلومات بتكنولوجي��ا  إ�� إحداث �غ��
ً
جذري �� مجال املعلوماتية لم يكن مسبوقا

ونظمها صناعة العصر الرائدة وثروتھ املتم��ة ال�ي تمكن من يمتلكها امتالك زمام التطور حيث لم �عد املعلومات 

تار��� وتنمية املعرفة اإل�سانية �� هذا محصورة �� حدود الرصد املعر�� للظواهر واملتغ��ات وحركة التطور ال

السياق بل أصبحت إضافة إ�� ذلك أداة فعالة �عتمد عل��ا �� إدارة �شكيل ا�حاضر ورسم صورة املستقبل ، 

وصار بمقدورنا القول أن ما يجري �� الواقع الراهن هو تحول نحو بناء ا�جتمع املعلوما�ي �� عالم �عيش عصر 

الكث�� بالنسبة لراسم السياسة وصا�ع القرار وهو املع�ى بالتعامل مع  ءن ذلك يمثل ال�ىيوال شك أ  .املعلومات

واقعھ �� ظل االهتمام باستيعاب خصوصيتھ وما تحيط بھ من متغ��ات وإعطاء ا�جدية ال�املة الستخدام 

جة من األهمية واألثر وتوظيف األدوات األك�� فعالية لتطو�ره وال��وض بھ ، وإذا �انت املعلومات ع�� تلك الدر 

الفاعل �� إيصال املعرفة و�سهيل اإلملام بم�ونات الواقع وتفاعالتھ وتأم�ن مقدرة اكتشاف ا�حاضر ودقة التنبؤ 

باملستقبل وتدعيم عوامل النمو العلمية والفنية واملادية فإن القيام �عملية صنع القرار �� أي من ا�جاالت دونما 

قد متخذ القرار االستفادة من عامل جوهري ور�ما حاسم لضمان تحقيق الهدف الذي االرت�از ع�� املعلومات يف

لوقوع �� اتخاذ يتطلع إليھ بقراراتھ املتخذة بل و�قود ذلك �� حاالت مختلفة إ�� التعرض لتقديرات خاطئة وا

 قرارات غ�� موفقة

 ومفاهيم شاملة�ان ي و�جدر بنا اإليضاح أن دور املعلومات بالنسبة لصا�ع القرار وإن-
ً
، إال أنھ يتباين تخذ أ�عادا

 بتباين مستو�ات التطور والواقع الذي يؤدي مفعولھ فيھ، و�� �ل األحوال فإن األثر 
ً
�� مستو�اتھ وآثاره ارتباطا

 بمدى إنتاج وتبادل املعلومات واستخدامها كمرجعية شرطية الزمة لعملية 
ً
الفع�� لذلك الدور يتحدد عمليا

 . اتخاذ القرار
                                                           

  .2010د�سم��  08، �� 31، مدونة احمد السيد سب�ي،عدد"اهمية املعلومات و دورها �� دعم اتخاذ القرار :"مقال حول  س�ي محمد ام�ن، 1
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ولذلك فإن تحقيق القدر املناسب ألهمية املعلومات ودورها �� دعم صا�ع القرار �� ظل وضعنا املعلوما�ي   

الراهن يتطلب قبل �ل �ىئ إعطاء األولو�ة فيما يتخذ من قرارات لدعم وتطو�ر مجال املعلومات ذاتھ ومده 

صا�ع القرار وتلبية متطلباتھ املعلوماتية بكفاءة باملقومات الالزمة لإليفاء بدورة وتمكينھ من خدمة احتياجات 

فاملعلومات ال�ي يتطلب االعتماد عل��ا �� عملية صناعة القرار و��ون بمقدورها االستجابة ال�املة       .عالية

الحتياجات متخذ القرار �� تلك ال�ي تتحقق من خالل نظام معلوما�ي مب�ي ع�� أسس علمية و�جري تحض��ها 

، ول�ي �ش�ل مثل هذه املعلومات ل مع مخرجاتھ من قبل أناس مختص�نتخدام هذا النظام والتعامعن طر�ق اس

املرجعية واإلسناد ال�امل لصا�ع القرار البد أن ت�ون مستوفية ل�افة املتطلبات املعلوماتية الالزمة لدراسة 

�ات املعلومات املطلو�ة ��ذا املوضوع محل البحث والتحض�� التخاذ القرار ، و�صرف النظر عن اختالف محتو 

 ؛الشأن ارتباطا باختالف وتنوع موضوعات القرارات

36F  :إال أنھ يتوجب أن تتوفر ف��ا بصورة عامة �غطية وا�حة ودقيقة ملا ي�� 

1 

 ـ إيضاح طبيعة املوضوع أو املش�لة املطروحة وما يرتبط بذلك من خلفيات ومسببات ودوافع 1

 ـ التحليل الدقيق مل�ونات املوضوع وما يتداخل معھ من تأث��ات وتفاعالت متبادلة 2

 ـ إيضاح متطلبات ودوا�� اتخاذ القرار 3

 ـ تقديم اإلستخالصات والتصورات وتحديد البدائل املتعلقة باتخاذ القرار 4

 عروضة التخاذ القرار ـ تحديد اإلم�انيات املتوفرة واملطلو�ة والالزمة لتنفيذ أي من البدائل امل5

 ـ إيضاح حدود اختصاصات ودور ا�جهات األخرى فيما يتعلق بموضوع القرار 6

 ـ تحديد امل��تبات واآلثار ا�حتملة عن اتخاذ وتنفيذ القرار 7

و�طبيعة ا�حال فإن القيام �عمل معلوما�ي يدعم التحض�� التخاذ القرار ع�� هذا النحو �ش��ط �� املقام األول  -

عتماد ع�� آلية مؤسسية معلوماتية تؤدي اختصاصا��ا بكفاءة عالية و�� إطار نظام وط�ي مت�امل للمعلومات  اال 

وقناعتنا �� ذلك منشأها أن واقع العالقة ب�ن املعلومات وصناعة القرار تظهر صعو�ات متبادلة من حيث 

�� تلبية متطلبات اتخاذ القرار ، و�التا�� فإن االعتماد ع�� املعلومات �� عملية اتخاذ القرار ومقدرة املعلومات ع

االرتقاء بطرق وأساليب صناعة القرار ور�ط عملية اتخاذه بقاعدة املرجعية املعلوماتية يتوقف إ�� حد كب�� ع�� 

 .مسألة �� غاية األهمية والضرورة مدى االرتقاء بواقع املعلوماتية ذا��ا وهذه

وضرور��ا بالنسبة لصا�ع القرار ت��ايد بصورة مطردة �لما ا�سعت و�عقدت وا�حقيقة أن ا�حاجة إ�� املعلومات  

مجاالت وغايات القرارات املطلوب اتخاذها وهو أمر ماثل أمامنا فالقرار الذي يتم اتخاذه ( مع األخذ �� االعتبار 

 باإلطار الدستوري والقانو�ي و�طبيعة األوضاع الس ( اختالف وتباين مستو�اتھ
ً
ياسية واالقتصادية يظل مح�وما

القائمة ومستوى الو�� الثقا�� والت�و�ن االجتما�� السائد إ�� جانب ما يتداخل مع ذلك من عوامل ومؤثرات 

خارجية ، و�التأكيد فإن االنطالق من هذه األمور مجتمعھ وا�حصول ع�� معلومات �افية �شأ��ا يمد صا�ع 

يم ومدروس وعدى ذلك فإن غياب املعلومات ال�ي يحتاج إل��ا القرار بمقدرة مطلقة التخاذ قراراتھ ع�� نحو سل

 .يجعل مهمة اتخاذ القرار بالغة الصعو�ة والتعقيد ومعرضة الحتماالت ا�خطأ
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ونجد �� سياق ما يتم بحثھ من مشكالت متنوعة و�� مختلف جوانب التنمية ومجاالت ا�حياة أن توفر  

ة دقيقة يمكن القائم�ن ببحث تلك املشكالت من دراس��ا وتحليلها املعلومات ال�افية واعتماد مرجعية معلوماتي

�عمق وشمولية ويساعد ع�� ت�و�ن فهم مش��ك حولها وتصورات مت�املة ملعا�ج��ا و�وصل بالنتيجة إ�� اتخاذ 

 .قرارات مدروسة ومتناسقة

 ما ترتبط بتقييم مسار تنفيذ إجراءات وتداب�� سابقھ حيث يتوجب املتا�عة  
ً
إن عملية اتخاذ القرارات كث��ا

 ملا أر�د لھ أن يتم ، ولذلك فإن وجود نظم املعلومات ا�خاصة برصد 
ً
 �س�� وفقا

ً
والتأكد من أن ما يتحقق فعليا

للتعرف املتواصل ع�� كيفية التعامل مع تلك  القرارات ومتا�عة تنفيذها �ش�ل ضرورة بالغة وأهمية الزمة

كما أن انتظام تدفق املعلومات إ�� صا�ع القرار يمكنھ من ،القرارات وتقييم مستو�ات تنفيذها بصورة دقيقة 

 ع�� اكتشاف أية انحرافات قد 
ً
متا�عة مختلف التطورات وما يجري �� نطاق مجال اختصاصھ و�جعلھ قادرا

 ما نجد أن أسباب ضعف ال�حظة امل تحدث و إدراك
ً
ناسبة ال�ي يتع�ن عليھ اتخاذ القرار الالزم عندها ، إذ كث��ا

�عض القرارات ناتج عن عدم دقة توقي��ا وليس عدم �حة محتو�ا��ا وعن طر�ق تزو�د صا�ع القرار بما يحتاج 

�� رصيد املعلومات  إليھ من معلومات شاملة �� مختلف ا�جاالت تتس�ى إم�انية دعمھ وإفادتھ مما هو متاح

وتجارب اآلخر�ن واالستفادة م��ا �� نطاق عملھ وتوظيفها كمعارف علمية  خ��ات ع�� العاملي وتمكينھ من االطالع 

وعملية فيما يتخذه من قرارات و�التا�� مساعدتھ ع�� تجنب التعرض لتكرار أخطاء اآلخر�ن وتحمل األعباء 

   ،والتالناتجة عن االج��اد �� التجارب وا�حا

وتجدر املالحظة من ناحية أخرى إ�� أن مسألة توف�� رصيد �خم من املعلومات �� مجاالت املعرفة ا�ختلفة البد  

وأن يقابلھ اهتمام بتحديث نظم االستفادة من هذه املعلومات ومتا�عة تقييم توظيفها �� ا�جاالت ا�ختلفة 

 .يدين �� مواقع صنع القرارل��امج اإلصالح والتطو�ر التنموي ور�طها باملستف

و�ش�ل عام فإن االهتمام باملعلومات الالزمة لتحقيق دورها الفاعل �� دعم صناعة القرار سوف ي�ون لھ نتائج  

1: إيجابية بالغة األهمية وع�� نحو شامل و�� مقدم��ا
37FP 

 تنمية قدرة الدولة ع�� اإلفادة من املعلومات املتاحة وا�خ��ات ال�ي تحققت �� الدول األخرى -1

 ترشيد وتنسيق ما تبذلھ الدولة من جهد �� البحث والتطو�ر ع�� ضوء ما هو متاح من معلومات -2

 كفالة قاعدة معرفية عر�ضة �حل املشكالت -3

شكالت الفنية واالختيارات ال�ي تكفل ا�حد من هذه املشكالت �� توف�� البدائل واألساليب ا�حديثة �حل امل-4

 املستقبل 

 رفع مستوى فعالية وكفاءة األ�شطة الفنية �� قطاعات اإلنتاج وا�خدمات -5

 .واألهم من �ل ذلك ضمان القرارات السليمة �� جميع القطاعات وع�� مختلف مستو�ات املسئولية-6

 األساسية �جودة املعلومة املالية و أهم العوامل املؤثرة ف��ااملطلب الثالث: ا�حددات 

األهمية النسبية و    :حديد محتوى املعلومات املالية و��هناك قيدين أساسي�ن لت  �تحسب الدراسة ال�ي أجر 

 .الت�لفة

 : األهمية النسبية الفرغ االول: 
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تكمن أهمية املعلومة من خالل تقدير ا�ع�اس مدى إهمالها أو عدم الدقة ف��ا ع�� متخذ القرار ، حيث أن 

، و من خالل هذا نجد أن إهمالها إ�� تحر�ف القرار والعكساملعلومة املهمة �سبيا �� ال�ي يؤدي �سيا��ا أو 

وهذا نتيجة لوضعي��ا من عتبة االع��اف، أي  املعلومات املالية تنقسم إ�� قسم�ن هامة �سبيا وغ�� هامة �سبيا

املعلومة الهامة �سبيا يجب إدراجها ومعا�ج��ا �ش�ل دقيق، أما املعلومة غ�� الهامة �سبيا فالعكس إن اختبار 

38F :درجة األهمية النسبية للمعلومات ت�ون من خالل العناصر التالية

1 

 .البيانات الكمية املرتبطة بالقوائم املالية -

 .حدود التجميع أو التفصيل للبيانات الكمية الواردة �� القوائم املالية -

 .البيانات الكمية ال�ي يمكن تقديرها بدقة �افية إلدراجها �� القوائم املالية -

 .ا�خصائص ال�ي يجب اإلفصاح ع��ا �عبارات وجمل وصفية -

وال�ي �ع�� ع�� حقوق ومصا�ح أ�خاص آخر�ن  العالقات ا�خاصة ب�ن الوحدات واألفراد أو ا�جماعات املعنية ، -

 .أو جماعات أخرى 

 .ا�خطة والتوقعات املالئمة لإلدارة -

 : إن صعو�ة التعامل مع �ل املعلومات املالية من طرف املستخدم�ن أوجبت أن ي�ون 

ملستخدمي تلك  عملية إعداد القوائم املالية تحمل ت�خيصا للكم الكب�� من املعلومات بطر�قة تجعلها ذات مع�ى -

 .القوائم

 عدم عرض بيانات غز�رة ت�ون مظللة وكذا عند عرض بيانات م�خصة؛ -

 .عدم التوسع �� العرض للمعلومات املالية غ�� املالئمة -

 

 

 

 

 

 

 : ت�لفة املعلومةالفرع الثا�ي: 

املستخدم ي�ون أمام قيد وهو �س�� املستخدم للمعلومة املالية إ�� تحقيق فائدة أو منفعة التخاذ القرار، لكن 

، و�الرغم من أن املؤسسة �� ال�ي تتحمل ت�اليف لفائدة ال�ي يجن��ا من استخدامهات�لفة ا�حصول عل��ا مقابل ا

                                                           
"، مدى ا�ع�اس اإلصالح ا�حاس�ي ع�� جودة املعلومات اإلصالح ا�حاس�ي �� ا�جزائرنمر محمد ا�خطيب، صديقي فؤاد، املؤتمر العل�ي الدو�� حول:" 1

 .2011نوفم�� 30و 29، يومي SCF)ا�حاسبية و املالية تجر�ة ا�جزائر (النظام ا�حاس�ي املا�� 
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ال، إال أن األطراف ا�خارجي�ن هم عملية املعا�جة و العرض للبيانات لتصبح عبارة عن معلومة جاهزة لالستعم

ف ا�خاصة بمعا�جة ن العالقة ب�ن املنفعة و الت�لفة تظهر إش�الية ارتفاع الت�اليالذين يقررون منفع��م م��ا، إ

، وكذا مصار�ف املراجعة والتدقيق ال�ي تتحملها املؤسسة، إال أن املؤسسة وخاصة الشر�ات و�شر املعلومات

�ن وأ�حاب املدرجة �� البورصة �س�� إلظهار صورة راقية عن وضعي��ا املالية من اجل كسب ثقة املساهم

 .املص�حة اآلخر�ن

 :هناك قيود أخرى و��

 : العرف الصنا��

��ا إما �شاط مع�ن أو قطاع مع�ن ، و�عود أهمية  إن العرف الصنا�� للمؤسسة هو عبارة عن عادات يتصف

هذه القيود �ون املؤسسة �س�� إ�� أن ت�ون متم��ة �� اإلفصاح �� قطاعها أو ع�� األقل �� نفس املستوى 

 .لتمك�ن املستخدم�ن من املقارنة ب�ن مختلف املؤسسات املتنافسة �� نفس النشاط

 : التحفظ

إن التحفظ عبارة عن سياسة ا�حيطة وا�حذر و�� نتيجة لعدم التأكد �� �عض ظروف أو �سباب �عدد طرق 

 .املالية املنشورة ا املالية �� القوائم��القياس ،�ل هذا يجعل املؤسسة تتحفظ �� االع��اف والعرض ملعلوما

 :�غليب ا�جوهر االقتصادي ع�� الش�ل القانو�ي

من ب�ن أهم خصائص املعلومات املالئمة أن ت�ون مع��ة بصدق عن األحداث والظروف االقتصادية املتعلقة ��ا ، 

 أي يجب تفضيل ا�جانب االقتصادي ع�� حساب ا�جانب القانو�ي �� قياس وعرض املعلومات املالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة

، فتمثل البيانات أرقاما أو �لمات أو الرغم من العالقة الوثيقة بي��مايختلف مفهوم املعلومات عن البيانات ب
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، أما املعلومات ف�ي البيانات املفيدة �� إتخاذ القرارات سواء تمت أو رموز يمكن تخز���ا بأي أسلوب أسماء

 .معا�ج��ا من قبل أو ال

عن مجموعة من العناصر املتفاعلة فيما بي��ا �� ش�ل نظام لتقوم بتحو�ل مدخالت  نظم املعلومات هو عبارة

 . هذا النظام من بيانات خام إ�� معلومات يمكن االستفادة م��ا

�عد املعلومات املالية ال�ي يتم عرضها �� التقار�ر املالية بمختلف أنواعها ذات داللة وا�حة ع�� الوضعية املالية 

أي  اغتنام�عت�� ا�جودة �� املعلومات املالية من أهم ا�خصائص ال�ي يطل��ا املس��ون من أجل ، كما للمؤسسة

 .فرصة �سمح للمؤسسة من ز�ادة قدرا��ا و كذلك من أجل إعطاء قرارات ال تتعارض و أهداف املؤسسة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   ثاينل الالفص
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12T  12:تمهيدT 

 ملـا �شـهده العـالم مـن �غـ��ات يحتل موضوع تقييم األداء أهمية ك��ى للمؤسسات خاصـة
ً
 �� الفـ��ة ا�حاليـة نظـرا

13T13ــا ����متســارعة وإفــالس العديــد مــن املؤسســات الكــ��ى، و��ــدف تقيــيم األداء �� البنــوك إ�� قيــاس مــدى كفاءT 

 املــوارد املتاحــة لــد��ا، و�ختلــف تقيــيم األداء مــن بنــك آلخــر وهــذا حســب الغــرض مــن التقيــيم ونوعيــةاســتخدام 

املستفيدين منھ، حيث يركز املودعون ع�� السيولة واملساهمون ع�� الر�حية وهذا ما يجعل موضوع تقييم 

 �عد يوم، 13T األداء يزداد
ً
�� جميع مراحل اتخاذ   األسا��ي�� العصب  جانب ذلك فإن املعلومات إ��أهمية يوما

و  ،رارقالقرار، فبقدر ما تتوفر املعلومة ال�حيحة و الدقيقة و �� الوقت املناسب تتوقف درجة فعالية اتخاذ ال

 �حة القرار و مدى فعاليتھ يتوقفان ع�� مستوى دقة املعلومات املتوفرة و�ح��ا، أنمما الشك فيھ 

 متخذي القرار. أمامفاملعلومات الدقيقة الوافية �� ال�ي تمهد طر�ق العمل 

يمكن قياس األداء 13T تقييم األداء وأهدافھ و كذا �عض النماذج ال�ي إ��ومن خالل هذا املوضوع سوف يتم التطرق 

 13T:حث�نقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إ�� مبمن خاللها، ومن هنا ف

13T 13.تقييم األداء املا�� املبحث األول:مفاهيم عامة حولT 

 القرارات املالية اتخاذدور املعلومات املالية ��  املبحث الثا�ي:
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 : مفاهيم عامة حول تقييم األداء املا�� األول املبحث 

جيدة  مهما �ان متاحا للمؤسسة من موارد من مختلف أنواعها فال يمكن لها استغاللها إال عن طر�ق إدارة رشيدة

أدا��ا 14T ومتطورة، وال �ستطيع هذه اإلدارة معرفة ما حققتھ من نتائج وما ضيعتھ من فرص، إال عن طر�ق تقييم

 14T. خالل هذا املبحثمن خاصة األداء املا��، وهذا سنتطرق إليھ 

 املطلب األول : عموميات حول األداء املا��

 �� استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجازيمثل األداء املا�� املفهوم الضيق ألداء املؤسسات حيث يركز ع

 األهداف وا�خطط، ويع�� ع�� أداء املؤسسات حيث �عت�� الدعم األسا��ي لألعمال ا�ختلفة ال�ي تمارسها

14Tاملؤسسة. 

12T :12مفهوم األداء املا��الفرع االولT 

 مفهوم األداء املا�� �عطي �عر�ف ع�� األداء حيث اختلف املفكر�ن �� إيجاد مفهوم موحد لألداء إ��قبل التطرق 

 �لية ال�ي �ع�ي إعطاء15TPERFORMARE15T �لمة أداء تنحدر من اللغة الالتينية أين توجد �لمة  حيث أن أصل

الكيفية 14T انجاز العمل أووال�ي �ع�ي 15TPERFORMANC15T االنجل��ية م��ا لفظ  لش�ل ل��يء ما، و�عده اشتقت اللغةا

  0F14T.1ا التنظيم أهدافھ�� ال�ي يبلغ

14T��ونذكر م��ا ما ي: 

14T- 14�ش�� األداء إ��" درجة تحقيق وإتمام املهام امل�ونة لوظيفة الفرد، وهو �عكس الكيفية ال�ي يحقق أو �شبعT 14T�� ا

لبات الوظيفة
ّ
14 ."الفرد متط

2
1FPT 

املؤسسة  ع�� انھ "السلوك الذي �سهم فيھ الفرد �� التعب�� عن إسهاماتھ �� تحقيق أهداف األداءكما �عرف  -

14P ."خالل التدر�ب14T ع�� أن يدعم هذا السلوك و �عزز من قبل إدارة املؤسسة، و بما يضمن النوعية و ا�جودة من

3
2FPT 

للوصول 14T واع األداء الذي �س�� املؤسساتوال يختلف مفهوم األداء ع�� األداء املا�� فيعت�� األداء املا�� نوع من أن -

 :وتحقيقھ حيث �عرف ع�� أنھ إليھ

 

 

                                                        
االقتصادية، امللتقى الدو�� ا�خامس حمد قايد نور الدين وحمزة بن خليفة، النظام ا�حاس�ي املا�� آلية لدعم ا�حوكمة �� تقييم األداء املا�� للمؤسسة ا1

د�سم��، 8/7، جامعة حمھ �خضر، الوادي، "دور ا�حوكمة �� تحس�ن األداء للمؤسسات ب�ن تطبيق املعاي�� ا�حاسبية الدولية واإلسالمية" حول:

  .12، ص2014
  .209، ص2003بدون طبعة، دار ا�جامعية، اإلسكندر�ة، مصر، "،)إدارة املوارد البشر�ة (رؤ�ة مستقبلية"حسن راو�ة ، 2
و ا�ح�ومات، �لية  األداء املتم�� للمنظمات  :"، مطبوعات امللتقى العل�ي الدو�� مظاهر األداء االس��اتي�� و امل��ة التنافسيةسناء عبد الكر�م ا�خناق، "3

  .10، ص 2005مارس  9/8ا�حقوق و العلوم االقتصادية، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 
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الطو�ل و  اآلجالالستخدامات ذات ل األمثل ملواردها و مصادرها �� اهو مدى قدره املؤسسة ع�� االستغال -

3F.القص�� من اجل �شكيل ثروة

1  

 موعة، أي القدرة ع�� تحقيق النتائج ال�ي�جاملتعلق بااألداء املا�� هو الكفاءة والفاعلية معا للنشاط املا��  -

 تتطابق مع ا�خطط واألهداف املرسومة باالستغالل األمثل للموارد املوضوعة تحت تصرف املؤسسة

األهداف  مدى مساهمة األ�شطة �� خلق قيمة أو فعالية �� استخدام املوارد املالية املتاحة من خالل بلوغ -

P. مالية املالية بأقل ت�اليف

2
4FP   

P3 :و أيضا يمكن أن �عرف األداء املا�� من خالل العوامل التالية
5FP 

 . العوامل املؤثرة �� املردودية املالية -

  . اثر السياسات املالية املنشأة من طرف املس�� ع�� مردودية األموال ا�خاصة -

 تحقيق فوائض ماليةمدى مساهمة معدل نمو املؤسسة �� إنجاح السياسة املالية من خالل  -

 

املؤسسة  و بذلك يمكن القول أن األداء املا�� �عكس مدى نجاح املؤسسة �� �شاطها و عن األطراف الفاعلة ��

  .فهو �عا�ج انطالقا من الوسائل والعمليات واملهارات ال�ي يقتض��ا بلوغ األهداف ك�ل، لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
"، األداء املتم�� للمنظمات وا�حكومات "، املؤتمر العل�ي الدو�� حول:"األداء املا�� من منظور ا�حا�اة املاليةعبد الغ�ي دادن ومحمد االم�ن كما��ي، "1

 .10، ص 2005مارس  9/8جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 

دور ا�حوكمة ��  :"، امللتقى الدو�� ا�خامس حول الشر�ات �� تحس�ن األداء املا�� للمؤسسة ا�جزائر�ةفعالية حوكمة يل سب�ي وفائزة محلب، "اسماع2 

 .09، ص  2014د�سم��8/7تحس�ن األداء للمؤسسات ب�ن تطبيق املعاي�� ا�حاسبية الدولية واإلسالمية، جامعة حمھ �خضر، الوادي، 
3 Lorrino Philipe,Comptes et Recits De La Performance ,Edition D‘organisation, Paris, 1996,p: 48. 
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  :املا��العوامل املؤثرة ع�� األداء الفرع الثا�ي: 

 إ���عرقلها �� أداء وظائفها، مما يدفع باملس��ين  تواجھ املؤسسة خالل القيام بنشاطها عدة مشا�ل وصعو�ات قد

ا، ومن أهم العوامل املؤثرة ع�� ���شأ البحث عن مصادر هذه املشا�ل وتحليلها واتخاذ القرارات الت�حيحية

6F: األداء املا�� نجد

1 

تلك العوامل ال�ي تؤثر ع�� أداء املؤسسة وال�ي يمكن للمؤسسة التحكم ف��ا  و��  :العوامل الداخلية -أ

 :ي�� عل��ا بالش�ل الذي �ساعد ع�� �عظيم العائد وتقليل الت�اليف ومن أهم هذه العوامل ما والسيطرة

 . الرقابة ع�� الت�اليف -

 . الرقابة ع�� كفاءة استخدام املوارد املالية املتاحة -

 .� ت�لفة ا�حصول ع�� األموالالرقابة ع� -

تواجھ املؤسسة مجموعة من التغي��ات ا�خارجية ال�ي تؤثر ع�� أدا��ا املا�� حيث ال  :العوامل ا�خارجية -ب

لتقليل  هذه التغي��ات ومحاولة إعطاء خططلإلدارة السيطرة عليھ، وإنما يمكن توقع النتائج املستقبلية ل يمكن

 :العواملو�شمل هذه  من تأث��ها

 . مخاطر األزمات املالية -

 . التغي��ات العلمية والتكنولوجية املؤثرة ع�� نوعية ا�خدمات -

 . القوان�ن والتعليمات ال�ي تطبق ع�� املؤسسات من طرف الدولة وقوان�ن السوق  -

 . السياسات املالية والنقدية واالقتصادية ك�ل للدولة -

P: تكمن أهمية األداء املا�� �� :املا��أهمية األداء  الفرع الثالث:

2
7FP   

�سبة  فرص استثمار�ة اك��، ونمو وارتفاع �� إ��ز�ادة فرص الوصول ملصادر التمو�ل ا�خار�� الذي يقود بدوره  -

 . استخدام واستغالل العمالة املوجودة

 أك�� جذب للمستثمر�ن انخفاض ت�لفة رأس املال وال�ي ترتبط بارتفاع قيمة املؤسسة مما يجعل االستثمار -

  .والعمالء

 . أداء �شغي�� أفضل ناجم عن تخصيص أفضل املوارد املتاحة -

 . خفض وإم�انية التحكم �� األزمات املالية ال�ي تصيب املؤسسة -

ا�ح��  تمع�جبناء عالقة أفضل مع �ل أ�حاب وأطراف املصا�ح مما �ساعد ع�� تحس�ن العالقات مع �ل من ا -

 . والدو��

  .ات السليمة و�� الوقت املناسبار تقديم معلومات مفيدة من خالل التقار�ر، بما يمك��م من اتخاذ القر  -

 .اإلشراف واملراقبة إ��مراكز املسؤولية ال�ي ت�ون أك�� حاجة  إ���ساعد ع�� توجيھ اإلدارة العليا  -

                                                        
"، جامعة األداء املتم�� للمنظمات وا�حكومات" :"، املؤتمر العل�ي الدو�� حول ء مفهوما وقياساااملقار�ة اإلس��اتيجية لالدبد املليك مزهودة،" ع 1

   .487، ص 2005مارس، 9/8قاصدي مر�اح، ورقلة، 
دور " :"، امللتقى الدو�� ا�خامس حول فعالية ا�حوكمة �� تحس�ن أداء املؤسسات وأثرها ع�� اإلفصاح ا�حاس�يالعاليبية ، "سيا جنوحات و�اسم�ن أ 2

  .16، ص 2004د�سم��8/7"، جامعة حمھ �خضر، الوادي، ا�حوكمة �� تحس�ن األداء للمؤسسات ب�ن تطبيق املعاي�� ا�حاسيبة الدولية واإلسالمية
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 فهوم تقييم األداء املا�� ومؤشراتھالثا�ي: ماملطلب 

الضعف ��  إظهار واستخالص جوانب القوة و إ��دف �� تقييم األداء بصفة عامة سواء ما�� أو غ�� ما��إن عملية 

أو ما تم  دف إليھ أو ماتخطط لھ املؤسسة لتحقيقھ مع ما حققتھ بالفعل�� املؤسسة، وذلك بمقارنة ما �انت

 . الوصول إليھ فعليا

 املا�� األداء: ماهية تقييم األول الفرع 

 تقييم األداء املا��مفهوم -1

 أستأثر موضوع تقييم األداء املا�� باهتمام واسع لدى الكتاب والباحث�ن �� مجاالت الدراسة العلمية االقتصادية

 :وردت عدة مفاهيم لعملية تقييم األداء املا�� م��ا م��ا واإلدار�ة واملالية وا�حاسبية واملصرفية كذلك، و

يمكن  قياس النتائج ا�حققة أو املنتظرة ع�� ضوء معاي�� محددة سلفا لتحديد ماتقييم األداء املا�� هو عملية 

واملوارد  قياسھ، ومن ثم مدى تحقيق األهداف ملعرفة مستوى الفعالية وتحديد األهمية النسبية ب�ن النتائج

P. املستخدمة مما �سمح با�حكم ع�� درجة الكفاءة

1
8FP   

 حددة مسبقا وتقديم حكم ع�� إدارة املوارد الطبيعية واملالية املتاحةقياس النتائج ا�حققة �� ضوء معاي�� م

 . للمؤسسة وهذا �خدمة أطراف مختلفة لها عالقة باملؤسسة

 بمع�ى أخر �عت�� تقييم األداء املا�� للمؤسسة قياسا للنتائج ا�حققة أو املنتظرة �� ضوء معاي�� محددة مسبقا،

 للتعر�ف الوحيد لتحديد ما يمكن قياسھ ومن ثم ف�ي تكشف عن أهمي��اتقدم إجراءات ووسائل طرق القياس 

P: 2لإلدارة وذلك ألسباب التالية
9F 

 . تحديد مستوى تحقيق األهداف من خالل قياس ومقارنة النتائج مما �سمح با�حكم ع�� الفعالية -

 . الكفاءةتحديد األهمية النسبية ب�ن النتائج املوارد املستخدمة مما �سمح با�حكم ع��  -

 

 

 

 

                                                        
"، األداء املتم�� للمنظمات و ا�حكومات"، املؤتمر العل�ي الدو�� حول:" قراءة �� األداء املا�� والقيمة �� املؤسسات االقتصاديةن ،" عبد الغ�ي داد1

 .41، ص2005مارس  9/8جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 
" دراسة حالة املؤسسة الوطنية النجاز القنوات  اتدور املعلومات املالية �� تقييم األداء املا�� للمؤسسة واتخاذ القرار  "ليلة بن خروف،ج 2

""KANAGHAZ  ،77 ص2009)(مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجست�� �� علوم التسي��، تخصص: مالية مؤسسة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس. 
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 حيث أن الفعالية تقوم ع�� تحقيق أهداف املؤسسة وفقا للموارد املتاحة، فح�ن أن الكفاءة تقوم ع��

 . االستخدام للموارد املتاحة مما �ساعد ع�� وصول لألهداف

 تحقيق الر�ح، لذا فتقييم األداء املا�� �عت�� أداة رئيسية الزمة إ��دف املؤسسة االقتصادية بصفة عامة ��و 

 لإلجراء الرقا�ي �� املؤسسة، فهو يظهر عن طر�ق ت�حيح و�عديل اإلس��اتيجية وا�خطة املوضوعة، وترشيد

 استخدامات املوارد املتاحة، وهذا �ساهم �� بقا��ا �� بيئة تنافسية و�� ترتكز ع�� املصادر التمو�لية

 . الستثمار�ة لهاوا

هذه املستو�ات  و�ختلف تقييم األداء �� البنوك التجار�ة بحسب املستوى الذي يتم فيھ التقييم بأدا��ـا وتتمثـل-

10F :أساسا ��

1 

الالزمة لالقتصاد  و�� هذا املستوى يظهر دور البنوك التجار�ة �� توف�� املوارد التمو�ليـة :املستوى القومي•

 .عصب ا�حياة االقتصادية �� ا�جتمعالقومي، باعتبارها 

املركزي، و�تم تقييم أداء  يتضمن هذا املستوى ا�جهاز املصـر�� بأكملـھ وعلـى رأسـھ البنـك :املستوى القطا��•

النقدية القائمة ع�� أمور هذه البنوك  البنوك التجار�ة �� هذا املستوى من ناحية تناسـق قـرارات السـلطات

 .النقدي واالئتمانية املسـ��دفة لتحقيـق االسـتقراروالسياسات النقدية 

واملرسومة لها،  وفيھ تركز اإلدارة البنكية ع�� تحقيق األهداف ا�خططة :مستوى البنك التجاري �� حد ذاتھ•

مؤشرات أو �سب مالية  من تنظيم للر�حية وتحقيق التحسن والرشد �� أداء ا�خدمة ، حيث تضع البنوك عدة

 .السابقة الثالثة ع�� املستو�ات تقييم أدا��ا، وتمكن هذه املؤشرات إ�� حد كب�� من التعبيـرت�ون صا�حة ل

  :واألغراض املرجوة من عملية تقييم األداء كث��ة نذكر م��ا

التجاري ��  التحقق من تنفيذ األهداف الرقمية القياسية ال�ي تضمها ا�خطط املوضوعة من طـرف البنـك -

 .الوقت ا�حدد لها

وذلك باستخدام  الرقابة ع�� كفاءة األداء من تنفيذ البنك ألهدافھ، وممارسة أعمالھ ا�ختلفة بكفـاءة مختلفـة، -

 .موارده املتاحة أفضل استخدام ممكن

ومدى  تقييم النتائج ويع�ي ذلك الكشف عن التطورات واالتجاهات ال�ي أسفر ع��ا أداء البنك الفعلـي، -

أسبابھ وتحديد املسؤول�ن  االتجاهات املس��دفة، مع التعرف ع�� نوا�� القصـور فـي األداء و�يـانا��جامها مع 

 .عنھ، بما يمكن من ت�حيح هذه األخطاء مستقبال

تقييم أداء �ل  و�� األخ�� نذكر أنھ �� البنوك التجار�ة يمكن تقييم األداء الك�� �� البنك أو أداء العامل�ن أو

أساليب التحليل  لكن �� بحثنا هذا سن�كز ع�� تقييم الداء الك�� للبنك، وذلك باستخدامخدمة ع�� حدا، و 

 .املا��، ومن خالل العائد وا�خاطرة

 

 

                                                        
   .38، ص 2000لسعيد فرحات جمعة، األداء املا�� للمنظمات األعمال، بدون طبعة، دار املر�خ للنشر، الر�اض، مملكة العر�ية السعودية، ا 1
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 الوظائف األساسية لعملية تقييم األداء املا��-2

ها عملية التقييم األداء املا�� عبارة عن متا�عة ملدى تحقيق املؤسسة ل�خطط ال�ي رسم��ا، و�مكن قياس

عدة أساليب ذلك لتمك�ن املس��ين من اإلشراف ع�� تلك ا�خطط ومراقب��ا، و�مكن ت�خيص أهمية  باستعمال

1:  �� الوظائف التالية تقيم األداء املا��
11FP 

 متا�عة تنفيذ األهداف االقتصادية للمؤسسة وذلك بالتعر�ف ع�� مدى تحقيقها لألهداف املسطرة مسبقا

 ع�� البيانات واإلحصائيات ال�ي توفرها مختلف أقسام املؤسسة، لذلك يجب ع��وللف��ة ا�حدودة اعتمادا 

 . املس��ين تحديد األهداف مسبقا بدقة ووضوح

 الرقابة ع�� كفاءة األداء للتأكد من قيام املؤسسة بممارسة �شاطها وتنفيذ خططها بأع�� درجة من الكفاءة

 مل ع�� تفاد��ا �� املستقبل، وهنا يجب التأكد من أنا والع��املمكنة، وذلك بت�خيص االنحرافات وأسبا

 . املؤسسة قد استخدمت �افة مواردها بأع�� درجة ممكنة

 . تحديد ا�جهات واملراكز اإلدار�ة املسئولة عن االنحرافات ال�ي حصلت

 . البحث عن ا�حلول والوسائل املناسبة ملعا�جة االنحرافات مع ضرورة اختيار البديل األفضل

 ر�ائز تقييم األداء املا�� -3

 12F  2:هناك ر�ائز عدة أساسية �ستند عل��ا نظام تقييم األداء املا�� �� املصارف أو املؤسسات االقتصادية م��ا

إذ يتطلب عملية تقييم األداء املا��  :االت�جالتحديد الدقيق ألهداف البنوك التجار�ة و�� مختلف ا-1.3

�س�� البنك التجاري لتحقيقها، و�تضمن ذلك تحديد جميع األهداف  وا�حا ودقيقا لألهداف ال�ي تحديد

واألهداف البعيدة األمد، وأهداف رئيسية وأخرى أهداف قص��ة األمد  إ��ن تصنيفها يمك التفصيلية وال�ي

 .ت�ون تلك األهداف وا�حة ومفهومة �جميع األفراد العامل�ن �� البنك فرعية، كذلك يجب أن

�عد أن يتم تحديد األهداف �ش�ل  :التفصيلية �� �ل مجاالت مع مراعاة التنسيق بي��ماوضع ا�خطط -2.3

ودقيق، البد من وضع ا�خطط التفصيلية ل�ي ت�ون مؤشرا لتحقيق األهداف بالش�ل والصيغة واملدد  مفصل

و�الش�ل الذي يمكن أن تتضمن تلك ا�خطط تحديدا للموارد املتاحة وأسلوب استخدامها علميا  املطلو�ة، ع��

بأقل �لفة ممكنة، مع مراعاة أن ت�ون ا�خطط واقعية ومتناسقة مع األهداف ا�حددة،  من تحقيق األهداف

 .إجراء التعديالت عل��ا عندما �ستد�� الضرورة لذلك مرون��ا لغرض إ��باإلضافة 

 

                                                        
  1 جليلة بن خروف، مرجع سابق، ص 80.

-32، ص ص2009"، الطبعة االو��، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، اثر السياسات االقتصادية �� اداء املصارف التجار�ةنصر حمود مزنان فهد،"  2

33.  
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 األساسية لنظام تقييم األداء املا�� �� البنوكوتتضمن القواعد  :التحديد الوا�ح ملراكز املسؤولية اإلدار�ة-3.3

التجار�ة تحديدا ملراكز املسؤولية، و�قصد باملراكز املسؤولية �ل وحدة تنظيمية مختصة بأداء �شاط محدد 

اتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط وتحديد النتائج ال�ي سوف تحصل عل��ا، فمثلما هو  ولها سلطة ��

التجاري يمارس العديد من الفعاليات واأل�شطة، وتبعا لذلك يوجد هناك عدد من مراكز  معروف إن البنك

�� البنك، لذلك من الضروري تحديد مسؤولية �ل وحدة من تلك الوحدات  املسؤولية لها فعالية أو �شاط

افات �سهيل عملية الرقابة واملتا�عة وكذلك ��خيص االنحر  اإلدار�ة والفنية و�صورة وا�حة من اجل

 . من أثارها السلبية واملساهمة �� وضع حلول الناجحة للتغلب عل��ا أو لتقليل

إذ تقت��ي إجراءات نظام تقييم األداء املا�� �� البنوك  :االختيار السليم ملؤشرات التقييم األداء املا��-4.3

ء املا�� من أهم القواعد تحديد وضع مؤشرات لهذا الغرض، ويعد اختيار وتحديد مؤشرات تقييم األدا التجار�ة

تقييم األداء املا�� و�� الوقت نفسھ أك��ها صعو�ة وذلك لتشعب املؤشرات وتنوعها واختالف  األساسية لنظام

 اآلراء ف��ا

بما يكفل ويساهم �� اتخاذ القرارات الصائبة وت�حيح مسارات  :إ�شاء نظام مت�امل للمعلومات وتطو�ره-5.3

 . وضمان عدم الس�� �� االتجاهات ال�ي تؤدي ا�� تحقيق أداء غ�� مرغوب فيھالوقت الالزم  األداء ��

 :عناصر تقييم األداء -4

1: من أهم عناصر تقييم األداء نجد ما ي��
13FP 

 و�ـ�ن الكفاءة: إن مفهوم الكفاءة يتصل بـالتوازن بـ�ن كميـة املـوارد املسـتخدمة �� املؤسسـات كمـدخالت -1.4

  .تحو�ل املدخالت إ�� مخرجات أداةأن املؤسسة  باعتباركمية النتائج ا�حققة �� ا�خرجات، 

 هنا نرى أن الكفاءة �� ا�حصـول علـى مـاهو كثـ�� نظـ�� مـا هـو أقـل، أي إبقـاء الت�لفـة �� حـدودها الـدنيا -

 .واألر�اح �� حدودها القصوى 

  باستخدام الكفيلـةالفعاليـة: تتمثـل �� السـبل  -2.4
ً
  املـوارد البشـر�ة واملاديـة واملاليـة واملعلوماتيـة اسـتخداما

ً
 قـادرا

  .ع�� تحقيق األهداف والنمو والتطور 

 .و�ش�� الفعالية هنا إ�� مدى تحقيق األهداف املسطرة من طرف املؤسسة  -

و��  ـة،واسـتغاللها لتحقيـق مجموعـة مـن النتـائج،اإلنتاجيـة: وتتمثـل �� مـدى جـودة تجميـع املـوارد �� املؤسس -3.4

  .�س�� للوصول إ�� أع�� مستوى لألداء بأقل قدر من إنفاق للموارد

 .هنا اإلنتاجية �ش�� إ�� وجود عالقة �سبية ب�ن مدخالت ومخرجات املؤسسة  -

  .ا�جودة: �� قدرة املنتج ع�� تلبية حاجات املس��لك�ن و�أقل ت�لفة -4.4

  وهنا ا�جودة �ش�� وجود عالقة ب�ن املس��لك واملنتج  -

 

                                                        
  15.، ص1992"، دار ظال للدراسات وال��جمة والنشر، دمشق، الطبعة األو��، وظائف القائد اإلداري نور هللا كمال، "1
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 : أهداف عملية تقييم األداء املا��الفرع الثا�ي

 الشك أن أهداف عملية تقييم األداء املا�� تختلف حسب توقعات املستفيدين من تقار�ر األداء، إذ يركز

 هم �� ح�ن ��تم املساهم�ن بمؤشراتاملودع�ن مثال مؤشرات السيولة ومدى ضما��م للقدرة ع�� اس��جاع أموال

��تم إدارة البنك بقدرة البنك ع�� توف�� ا�خدمات للمتعامل�ن دون �عر�ض أموال املودع�ن  الر�حية بينما

 .لألخطار

P1 :��دف إ�� عدة نقاط يمكن حصرها فيما ي�� وعموما فان عملية تقييم األداء املا�� للبنك
14FP 

مهمة �� تحس�ن املردودية للمنظمات االقتصادية حيث يب�ن للمس��ين �ل نقاط  �عت�� تقييم األداء املا�� وسيلة -

  .القوة والضعف ويساعد ع�� تحليل النتائج

 تطو�ر األداء وتحس�ن مستوى النشاط املصر�� ليتما��ى �� تطوره مع التوسع والتقدم االقتصادي للبلد -

 نشأة أو البنك عن األوضاع واملستو�ات األداء جميعاإعطاء معلومات دقيقة للقيادة اإلدار�ة العليا �� امل -

مراجعة دور�ة ومستمرة للتغي��ات التكنولوجية واالقتصادية وغ��ها من التغي��ات ال�ي قد تؤثر �� كفاءة  -

  . وفاعلية املعدالت واملعاي�� الكمية

واملسئول االنتقال من عالقة إن نظام تقييم األداء يجب أن ي�ون نقطة انطالق من خاللھ �ستطيع املوظف  -

رئيس ومرؤوس إ�� عالقة ديناميكية مثل العب ومدرب �� فر�ق كرة قدم، حيث يقوم املدرب من خاللھ بدور 

  .املوجھ واملعلم �� جو �سوده روح الفر�ق وأن كال من الرئيس واملرؤوس يكمل �عضهم البعض

حيطة بظروف العمل وال�ي تنعكس مباشرة ع�� اإلنتاجية يب�ن تقييم األداء املا�� مدى فاعلية املتغ��ات ا� -

  .واألر�اح، كما تقدم ا�حلول والوسائل املتاحة لتطو�رها وتحسي��ا

 الدفع باملس��ين ا�� البحث عن مصادر هذه املشا�ل وتحليلها واتخاذ القرارات الت�حيحية �شأ��ا، -

 ملعرفة أهم املشا�ل والبحث عن أسبا��ا حيث �عمل ع�� ��خيص الوضعية املالية للبنوك واملؤسسات

 . ومحاولة اق��اح قرارات ت�حيحية

 

 

 

 

 

 

                                                        
املنظومة البنكية �� ظل التحوالت القانونية  :"الوط�ي حول "، امللتقى تقييم كفاءة أداء النظام املصر��عبد الرحيم وشيي جاز�ھ بن بوز�ان، " 1

 .30، ص  2006افر�ل25/24"، جامعة �شار، واالقتصادية
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 : مؤشرات تقييم األداء املا��الفرع الثالث: 

 �عد اختيار مؤشرات األداء املا�� وتركي��ا من أهم مراحل عملية تقييم األداء املا�� �� البنوك التجار�ة، ف�ي

 ا... ا�خ، و����ملدلوالت املؤشرات املستخدمة �� التقييم وتركي��ا وطرق حساتتطلب التحديد الوا�ح والدقيق 

P: دراستنا هذا تم ال��ك�� ع�� املؤشرات التالية

1
15FP 

 Profitability Indicators  :مؤشرات الر�حيةاوال

 ر�حية البنك ���عد هذه املؤشرات من أهم املؤشرات املالية املستخدمة �� تقييم أداء البنوك التجار�ة، و�ع�ي 

 ا، لذلك فان املؤشرات األخرى توفر معلومات مع��ة��محصلة �ختلف السياسات املتخذة �� إدارة مختلف شؤو 

 ا��ا البنك أما مؤشر الر�حية فيع�� ع�� مدى كفاءة ال�ي تتخذ ف��ا اإلدارة قرارا�� عن الطر�قة ال�ي تدار

 . االستثمار�ة

 : أنواع عدة من املؤشرات م��اوتندرج ضمن مؤشرات الر�حية 

 �عد هذا املعدل من أهم مؤشرات قياس كفاءة استخدام األموال، ويعمل :معدل العائد ع�� حقوق امللكية-1

ي دائما ع�� ز�ادتھ بما يتناسب مع حجم ا�خاطر ال�ي يتحملها مساهمو البنك و�و�ح هذا املعدل البنك التجار 

 . ال�ي حققها املصرف "العائد"�� صا�� األر�اح  تحققھ �ل وحدة من حقوق امللكية ما

تب�ن هذه النسبة الصا�� األر�اح ال�ي حققها البنك التجاري بالنسبة  :إجما�� اإليرادات إ��معدل العائد -2

ز�ادة تحقيق معدالت اك�� من األر�اح بالنسبة  إ��ا �ع�ي ز�ادة كفاءة األداء املا�� بالنظر ��اإليرادات، وز�اد إلجما��

 اإليرادات إلجما��

 Liquidity Indicatorsمؤشرات السيولة  :ثانيا

 والذي �ع�� عليھ عادة عن مدة قدر ة البنك بوفاء �ستخدم هذه مؤشرات �أدوات لتقييم املركز االئتما�ي للبنوك

  .بال��اماتھ قص��ة األجل

 �:ماي�ونذكر من مؤشرات السيولة 

 إجما�� األصول �� البنك إ��تقيس هذه النسبة �سبة األصول السائلة  :إجما�� املوجودات إ���سبة النقدية -1

 التجاري، وز�ادة هذه النسبة �ع�ي توفر أرصدة نقدية من دون �شغيل لدى البنك التجاري مما يقلل من العائد

 �ع�ي مواجهة البنك التجاري ألخطار عدة مثل خطر ال�حبا النمطية ��ال��ائي املتوقع، ونقص �سبة عن معدال

  وخطر التمو�ل

 قدرة البنك ع�� تلبية ال��اماتھ النقدية املتوفرة لديھ �� الصندوق  إ���ش�� هذا املعدل  :املعدل النقدي-2

  وأرصدتھ لدى البنوك األخرى، و�جب تجنب اإلفراط �� االرتفاع أو االنخفاض �� هذا املعدل.

                                                        
 . 328-327ص -، ص2010، مكتبة ا�جتمع العر�ي للنشر والتوزيع، األردن، 1مف�ح محمد عقل، مقدمة �� اإلدارة املالية والتحليل املا��، طبعة1
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 Solvency Indicators: مؤشرات مالءة رأس مال ثالثا

ع��  هذا النوع من املؤشرات �عطي �سب دقيقة حول الوضع املا�� للبنك ع�� املدى الطو�ل، كما يب�ن قدرة البنك

  .�سديد ديونھ وال��اماتھ الطو�لة املدى و�� بالتا�� تب�ن مقدار مساهمة الديون ا�� رأس مال

16F  :وهناك عدة مؤشرات م��ا

1 

 و�ب�ن هذا املؤشر مدى كفاية حقوق املالكي�ن ملواجهة :إجما�� املوجودات إ��مؤشر حقوق امللكية 1.:

فإذا .االستثمارات �� املوجودات الثابتة، �عت�� هذا املؤشر دليل ع�� نوع التمو�ل الذي يحتاجھ البنك مستقبال 

طو�لة األجل  نوع�ن من األموال فاألو�� م��ا أموال إ��هذا �ع�ي حاجة البنك 100%�انت هذه النسبة أقل من 

األجل الستثمارها  الستثمارها �� املوجودات الثابتة ال�ي لم تكفي مصادر البنك الذاتية ملواجه��ا، والثانية قص��ة

األجل قد أتيحت  فهذا �ع�ي أن املصادر طو�ل100%�� املوجودات املتداولة، أما إذا �انت النسبة اك�� من 

  .واجهة جميع االستثمارات مع فائض منھ �ستثمر �� املوجودات املتداولةمل

 تب�ن هذه النسبة مدى اعتماد البنك التجاري ع�� حقوق امللكية :إجما�� الودائع إ���سبة حقوق امللكية -2

 هذه بوصفها مصدر من مصادر التمو�ل، ومدى قدرة البنك ع�� رد الودائع من األموال اململوكة لھ وارتفاع

 .النسبة �ع�ي توف�� ا�حماية الالزمة ألموال املودع�ن 

 : مؤشرات توظيف األموالرا�عا

ا�ختلفة ��  االت�ج�س��دف هذه املؤشرات ا�حكم ع�� كفاءة املصرف التجاري �� توظيف األموال املتاحة لھ �� ا

��  مؤشرات أداء البنوك التجار�ةإطار السياسة االئتمانية للبنك، وسياسة استخدام األموال، وتقيس هذه 

 .االت ا�ختلفة�جاستخدام األموال املتاحة وإنتاجية العمالة والعائد الذي حققھ البنوك نتيجة لالستثمار �� ا

P2 :ومن أهم مؤشرات ال�ي تقيس كفاءة البنك التجاري �� توظيف األموال ��
17FP 

هذا  هذا املؤشر كفاءة البنك �� االستثمار و�لما ارتفعيب�ن  :إجما�� االستثمارات إ��مؤشر إجما�� اإليرادات 1-

املؤشر  املؤشر ارتفع معھ حصيلة اإليرادات ال�ي يحصل عل��ا البنك من االستثمارات ا�ختلفة، و�ذلك فان هذا

ر باالستثما من ب�ن أهم املؤشرات ال�ي يجب ع�� البنك أن يراقبھ باستمرار وان يرفعھ دائما الن ذلك �ع�ي التوجھ

 .نحو أفضل ا�حاالت

 يو�ح هذا املؤشر كفاءة البنك التجاري �� �شغيل املوارد املتاحة :إجما�� املوجودات إ��مؤشر اإليرادات 2-

 جزء وكفاءتھ �� �شغيل اإلم�انيات البشر�ة واملادية األخرى �� أداء ا�خدمات املصرفية �افة ال�ي يتمثل عائدها أو

لتلك  والفوائد ا�حققة، و�لما زاد هذا املعدل �ان ذلك دليال ع�� االستغالل األمثل والسليمكب�� م��ا �� العموالت 

 .املوجودات

 

                                                        
 .328سابق، ص مف�ح محمد عقل،مرجع 1

 . 329مف�ح محمد عقل،مرجع سابق، ص 2 
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 عملية تقييم األداء املا�� �� البنوك التجار�ة و نماذج  ومراحل قواعد: لثاملطلب الثا

�عملية  ما �س�� إليھ البنك، ومن البدي�ي انھ عند قيام البنوك إ��تمر عملية تقييم األداء املا�� بمراحل للوصول 

أهداف عملية  حول  األول فرع�ن  إ��أهداف، ولذلك خصصنا هذا املطلب  إ��تقييم األداء املا�� ف�ي �س�� بذلك 

 مراحل عملية تقييم األداء املا�� إ��تقييم األداء املا��، والفرع الثا�ي 

  :التجار�ة البنوك ماهية: الفرع االول 

 مفهوم البنوك التجار�ة -1

وا�خار��  �� تلك البنوك ال�ي تقوم بقبول الودائع، تدفع عند الطلـب أو ألجـل وتـزاول عمليـات التمو�ـل الـداخ��- "

املا��  واالسـتثمار االدخاروخدمتھ بما يحقق أهداف خطة التنمية ودعم االقتصاد القومي، وتباشر عملية تنمية 

P  ."الداخل وا�خارج بما �� ذلك املساهمة �� إ�شاء املشروعات�� 

1
18FP 

 ومـن هنـا يمكـن القـول أن البنـوك هـي تلـك املؤسسـات الـ�ي تتبـادل املنـافع املاليـة مـع مجموعـات العمـالء بمـا ال

 .تمع، و�ما يتما��ى ذلك مع التغ�� املستمر �� البيئة املصرفية�جيتعارض مع مص�حة ا

 )املعنو�ة األشــخاص(ـا �عــرف كــذلك "هــي املنشـأة أو الشــركة املاليــة الــ�ي تقبــل الودائـع مــن األفــراد والهيئــات كم-

19F ".تحت الطلب وألجل، ثم �ستخدم هذه الودائع �� فتح ا�حسابات والقروض �غرض الر�ح

2 

 عـن مؤسسـات ماليـة تتعامـل بـاألموال املودعـة مـن طـرفمـن خـالل التعر�ـف يتبـ�ن أن البنـوك التجار�ـة عبـارة 

 .الز�ائن وهدفها هو الر�ح

غ��هـا  هـي مؤسسـات ماليـة تقـوم بـدور الوسـاطة بـ�ن املـودع�ن واملق��ضـ�ن، فـأهم مـا يميـز البنـوك التجار�ـة عـن-"

 وهمـا: قبـول الودائـع، وتقـديم القـروض املباشـرة مـن املؤسسـات املاليـة األخـرى هـو تقـديم نـوع�ن مـن ا�خـدمات

20F ".ملنشآت األعمال واألفراد وغ��ها

3 

 ومن هنا يمكن القول أن البنوك التجار�ة �� مؤسسة �عمل �وسيط ما�� ب�ن مجموعت�ن رئيسيت�ن مـن العمـالء

 .)املق��ض�ن(وأ�حاب ال�جز  )املودع�ن(هما: أ�حاب الفائض 

 السابقة �ستنتج بأن البنوك التجار�ة �� عبارة عن وسيط ما�� ب�ن طرف�ن وهما: عارضـواومن خالل التعار�ف 

، بحيـث تقـوم بتجميـع األمـوال )أصـحاب ال�جـز املـا��(وطـال�ي األمـوال  )أ�حاب الفائض املـا��(األموال 

�سـبة فائـدة، والشـ�ل التـا�� من عند أ�حاب الفائض املا��، وإقراضها أل�حاب ال�جز املا�� مقابـل 14T.14Tالفائضـة

 .البنك �وسيط ما�� يوضـح دور 

 

                                                        
 .105ص 2011"، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األو��، ،اقتصاديات النقود و املصارفحس�ن محمد سمحان وإسماعيل يو�س يامن، "1
 .110ص 1996وزيع، ب��وت، "، املؤسسة ا�جامعية للدراسات للنشر والتاقتصاديات النقود والبنوكسلمان أبو دياب،"  2
 ،2001"، الدار ا�جامعية، اإلسكندر�ة، البورصات والبنوك التجار�ة -املؤسسات املاليةـ محمد صا�ح ا�حناوي وعبد الفتاح عبد السالم،"  3

 .214ص
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21F  :كما تتم�� البنوك التجار�ة بجملة من ا�خصائص التالية

1 

تقبل الودائع التجار�ة "تحت الطلب" فتتعامل معها فئات ا�جتمع �افة من األفراد واملؤسسات الصغ��ة،  -

ية، مما يجعلها مستعدة دائما لدفع هذه األموال أل�حا��ا املتوسطة وكب��ة ا�حجم، سواء �انت خاصة أو ح�وم

 �� أي وقت

 .ا��ا األك�� انتشارا، إذ �ش�ل ا�جزء األك�� من املؤسسات البنكية، من حيث العدد وا�حجم -

تقبل جميع أنواع الودائع، فتساهم �� تلبية رغبات املدخر�ن �� ا�جتمع من خالل تجميع مدخرا��م الصغ��ة  -

 .والكب��ة

 . عملهم باستمرار ع�� تطو�ر أنواع مختلفة من الودائع -

 . يمثل رأس مال �سبة �سيطة من إجما�� مواردها -

 . ال �ستطيع إستثمار ودائعها بال�امل -

 . تمنح القروض القص��ة األجل لغايات التجارة أو االستعمال ال�خ��ي ع�� النحو ا�خاص -

 . د النقود، عن طر�ق قيامها بقبول الودائع و منح االئتمان�ساهم مساهمة كب��ة �� إيجا -

 وظائف البنوك التجار�ة -2

ا�خصوص و يمكن حصر  إتجھ التطور البن�ي ا�� ا�ساع نطاق الوظائف ال�ي تزاولها البنوك التجار�ة ع�� وجھ

22F  :أهم الوظائف االقتصادية للبنوك التجار�ة �� النقاط التالية

2 

 �ع�ي بذلك قبول الودائع من املودع�ن : ")اإلقراض-قرض�ن و املق��ض�ن (قبول الودائعالتوسط ب�ن امل -

بوظيفة  بصف��م مقرض�ن للبنك ووظائفها �� متناول األفراد و املؤسسات الراغبة �� االق��اض ، كما تقوم

 . الوسيط املا�� ب�ن املستوردين و املصدر�ن من خالل فتح االعتمادات املستندية

 و�عت�� �� وظيفة تم�� البنوك التجار�ة عن سائر املؤسسات املالية): إ�شاء أو توليد النقود(النقود خلق  -

وجود  وظيفة جوهر�ة لهذه البنوك، ال�ي لم �عد تكتفي بتقديم قروض من ودائع تملكها ، بل من ودائع ليس لها

 . وهذه أهم وظيفة للبنوك التجار�ة لد��ا "أي تخلق هذه الودائع"

 ز�ادة ع�� املهام الرئيسية للبنوك التجار�ة، نجدها تتكفل أيضا بتقديم :تقديم خدمات مصرفية متنوعة -

األوراق  خدمات تتعلق باألسهم والسندات وما يتعلق بالصرف، و�عض ا�حسابات ا�خاصة باألجور و تحصيل

 . ناتالتجار�ة و �سديد الديون وتقديم استشارات للز�ائن، وخدمة األما و املالية

 ومنھ يمكن القول أن البنوك التجار�ة أصبحت حاليا تقدم لعمال��ا الكث�� من ا�خدمات والعمليات البنكية

 .تطبيقا ملبدأ ا�خدمة املت�املة

 

                                                        
  .11ص2008"، بدون طبعة، الشركة العر�ية املتحدة للتسو�ق والتور�دات، مصر، ،إدارة املصارفهشام ج��، " 1
  .116، ص2012، ديوان املطبوعات ا�جامعية، ا�جزائر، 2"، جزء مبادئ االقتصاد النقدي واملصر��بد القادر خليل، "ع 2
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12T3- 12.أعمالهانوك التجار�ة واملبادئ ال�ي تحكم موارد واستخدامات البT 

 للبنـك اتجـاهتتنـوع مـوارد البنـوك التجار�ـة مـن حيـث املصـادر 
ً
 املتحصـل عل��ـا، حيـث تمثـل هـذه املـوارد ال��امـا

 فتتمثـل �� الطر�قـة أو الكيفيـة الـ�ي مـن خاللهـا �شـغل البنـك املـوارد املتاحـة لديـھ مـن أجـل استخداماتھالغـ��، أمـا 

14T ارد واستخدامات البنوك تحقيق أر�اح وعوائد، و�� هذا املبحث سوف يتم التطرق إ�� مصادر �ل من املو

 12T:موارد البنوك التجار�ة:أوال12T14T .التجار�ة

14T14تنقسم موارد البنوك التجار�ة إ�� موارد ذاتية وموارد غ�� ذاتية و�� �اآل�يT: 23F

1 

12T12:املوارد الذاتية -أT 

14T��14:وتتمثل فيما يT 

عند 14T والـذي يـدفعوه أيضـا رأس املال املدفوع: أي رأس املال الذي يدفعھ املالك واملسـاهمون عنـد إ�شـاء البنـك، -1

  .كالتفك�� بز�ادة رأس املال، وهو ضروري لبداية عمل البن

�� 14T االحتياطات: هو مبلغ من صا�� أر�اح املؤسسات املالية يقتطـع ملواجهـة أي طـارئ قـد يتعـرض لـھ البنـك -2

  14T:املستقبل وتنقسم إ��

تكـون  قانو�ي: وهو �سبة مئو�ة يقتطعها البنك �ل عام من صـا�� أر�احـھ و�شـ�ل إجبـاري، و�� الغالـب احتياطي -

�ســاوي  أي حـ�ى(ألسـهم البنـك  االسميةو�بقـى البنـك يقتطـع هـذه النسـبة حـ�ى �عـادل القيمـة 15T%1015Tهـذه النسـبة ،

 القــانو�ي وســيلة للوقايــة مــن أي االحتياطي، ويعــد )ل�امــلالقــانو�ي مــع رأس املــال املــدفوع با االحتياطي

14T14.خسارة قد تنتج عن قيام البنك �عمليات مختلفةT 

�سبة  ، وذلـك بـأن يقتطـعاختياري ي�ونـھ البنـك مـن تلقـاء نفسـھ �شـ�ل  احتياطي: وهـو االختياري  االحتياطي -

 ، يودع لدى البنك اختياري معينة من صا�� األر�اح �ل عام �احتياطي 

 آخر يقتطعھ البنك من صا�� أر�احھ بنسبة معينة، ملواجهة أي خسـارة قـد احتياطياالحتياطي العام: وهو  -

 .االختياري القانو�ي و  االحتياطييتعرض لها، تز�د ع�� 

جزء  ـنة ال يقـوم بتوزيعهـا �لهـا، بـلايـة الس�� األر�ـاح الغـ�� موزعـة: عـادة مـا ي��تـب عـن �شـاط البنـك أر�ـاح �� 3-

  .م��ا والبا�� يضاف إ�� رأس املال البنك

 ا�خصصات: و�ستخدم ا�خصصات �� �عديل األصول لتجعلها مماثلة لقيم��ا ا�حقيقية �� تـار�خ إعـداد -4

املش�وك ف��ا، امل��انية، طبقا ألسس التقييم املتعارف عل��ا، ومن أمثلة ا�خصصات نجد: مخصص الديون 

 .االس��الك، مخصص هبوط أسعار األوراق املالية مخصص

 

 

                                                        
 .79-78، ص ص2000"، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األو��، النقود والبنوكرشيد العطار ور�اض ا�حل�ي، "1
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 :املوارد الغ�� ذاتية -ب

P: وتتمثل املوارد الغ�� ذاتية فيما ي��

1
24FP 

  :الودائع: تمثل الودائع املصدر الرئي��ي ملوارد البنك و�مكن تصنيفها إ�� األنواع التالية 1-

ع��  هـي املبـالغ الـ�ي يـدخرها صـغار املـدخر�ن وت�جـأ إل��ـا البنـوك لتشـجيع ذوي الـدخل ا�حـدود  ودائـع التـوف��:  -

 من مصادر البنك، وإجراءات اإليداع وال�حب ع�� هذا النوع مناالدخار
ً
الودائع  ،و�� نفس الوقت ت�ون مصدرا

  .األخرى ي�ون أسهل ولكن معدل الفائدة عل��ا ي�ون أقل مقارنة بالودائع 

�حظة  الودائـع ا�جار�ـة: و�عـرف كـذلك باسـم ودائـع تحـت الطلـب، حيـث أن الز�ـون �سـتطيع أن �سـح��ا �� أيـة  - 

 .من الزمن و�دون إخطار البنك بذلك، و�� ودائع ال تدفع ع��ا فوائد

 .الودائع البنـوك فوائـد ألصـحاب هـذهالودائع ألجل: وت�ون ألجل محدد وال يمكن �ح��ا قبل ان��اء املدة، وتدفع   -

بزمن  الودائع بإخطار: وهـذه الودائـع تكـون عل��ـا فائـدة، لكـن يتعـ�ن علـى صـاح��ا أن يخـ�� البنـك قبـل سـح��ا -

 .مع�ن، والفائدة ت�ون أع�� مقارنة م��ا بالودائع إلخطار

 و�شــمل األرصــدة الدائنــة للبنــوك ا�حليــة ســواء التجار�ــة أو  :األرصــدة الدائنــة للبنــوك ا�حليــة واملراســلون -2

  .املتخصصة، وكذلك األرصدة الدائنة للبنوك واملراسل�ن با�خارج، والناتجة عن التعامل املصر�� فيما بي��م

-3 
ً
 أساسـيا

ً
 مـن مصـادر تمو�ـل البنـوك مـوارد مـن البنـك املركـزي والبنـوك األخـرى:�عتـ�� البنـك املركـزي مصـدرا

 التجار�ـة، عـن طر�ـق تقـديم قـروض لهـا بضـمان أصـولها أو بإعـادة خصـم مـا لـد��ا مـن أوراق تجار�ـة، و�عتـ�� هـذه

 املـا��،العمليـة مـن الوظـائف األساسـية للبنـك املركـزي الـ�ي يلتـزم بأدا��ـا لهـذه البنـوك �� أوقـات األزمـات أو العسـر 

وهذا ال �ع�ي ال��ام البنك املركزي بتمو�ل �شاطات هذه البنوك، ولكـن املقصـود مـن قيامـھ بمهمـة تقـديم العـون 

ــا تجــاه املــودع�ن �� أوقــات ��لهــا هــو تــوف�� القــدر الــالزم لهــا مــن األمــوال النقديــة الســائلة للوفــاء بال��اما املـا��

يار �� هـذه الظـروف،كـذلك مـن ��االقتصادية فقط، وذلك ل�حفاظ ع�� النظام املصر�� وحمايتھ من اال زمــاتاأل 

  .العالقات ب�ن البنوك التجار�ة األخرى العاملة معھ �� حقل النشاط املصر�� أجـل تـوفر

 

 

 

 

 

                                                        
 .79مرجع سابق، ص 1
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 .البنوك التجار�ة استخدامات: اثاني

P1 :البنوك التجار�ة فيما ي�� استخداماتتتمثل 
25FP 

 :القروض-أ

  :البنوك التجار�ة ملواردها و�مكن تصنيفها إ�� األنواع التالية استخداماتوتمثل القروض أهم 

 قـروض طو�لـة األجـل: هـو االئتمـان الـذي تفـوق مدتـھ سـبع سـنوات، وهـذا النـوع مـن القـروض موجـھ1-

 االستثماراتالثقيلـة،�املبـا�ي واملعامـل، التجهيـزات الضـخمة...إ�خ، أي  ستثماراتاال لتمو�ل األصـول الثابتـة، أي 

 تتجــاوز ســبعة ســنوات، وهــذا النــوع يمكــن أن يصــل �� �عــض األحيــان إ�� عشــرون ســنة أمــا إهالكهاالــ�ي فــ��ة 

والـرهن ا�حيـازي،  فهـي الـرهن الرسمـي بالدرجـة األو��، الـرهن العقـاري  االئتمانالضمانات املقدمة لهذا النوع من 

 .الفائدة عن هذا النوع من القروض فتحددها السلطات املعينة أمـا

 قروض متوسطة األجل: هذا النوع من القروض تز�د ف��تھ عن سنة وتقل عن عشرون سنة، فبعد أن كـان2-

القص�� األجل، اتجهت البنوك التجار�ة إ�� تمو�ـل املشـروعات واملنشـآت  يقتصر التعامل املا�� ع�� التمو�ل

متوسطة األجل تصل إ�� خمس سنوات وغالبا ما يتم هذا النـوع مـن القـروض �� شـ�ل أقسـاط يـتم  بقـروض

مـن سـعر الفائـدة اسـتحقاقها وقيم��ـا �� شـروط عقـد اإلقـراض، و�كـون سـعر الفائـدة ف��ـا أعلـى  تحديـد مواعيـد

 األجل للقـروض قصـ��ة

 قـروض قصـ��ة األجـل: هـي نـوع مـن أنـواع القـروض الـ�ي ال يتجـاوز أجلهـا سـنة، ويشـ�ل هـذا النـوع مـن-3

 ايــة العمليــة الــ�ي�� ــا مــع�� القــروض ا�جــزء األكــ�� مــن أنــواع القــروض الــ�ي تقــدمها البنــوك التجار�ــة، و�ــتم الوفــاء

اس��دفت تمو�لها، ولھ عدة صور أهمها: ا�خصم، �سهيالت الصندوق، القرض املوس�ي الذي يمنح للمؤسسات 

تمـع ألنـھ ال يتجـاوز أجلهـا �جتقوم بنشاط موس�ي وليس هناك خطـورة مـن ز�ـادة هـذا النـوع مـن القـروض �� ا ال�ي

  .� ز�ادة مستوى النشاط االقتصاديحيث يدل التوسع ف��ا ع� السـنة

 :املستحقات ع�� املصارف-ب

 وتتمثـل هـذه املسـتحقات �� السـندات ا�ح�وميـة املضـمونة بواسـطة ا�ح�ومـة، وكـذلك األوراق املاليـة األخـرى 

اسـتثمار  مثل: األسـهم والسـندات الـ�ي تصـدرها املشـروعات واملؤسسـات غـ�� ا�ح�وميـة ا�ختلفـة، حيـث أن

 ، إال أن هذا النوع من األصول  البنـوك
ً
التجار�ة �جزء من مواردها �� مثل هذا النوع �عط��ا عائد مرتفع �سبيا

  درجة سيولتھ ع�� مدى نمو وا�ساع وتطور السوق املـا��،ف�لمـا كـان هـذا األخـ�� واسـعا املالية تتوقـف
ً
و�شـطا

 �� مستو�ات أسعار هذه األوراق نتشاراافيھ مناسبا وأك�� ا  االستثمارأصـبح 
ً
  .واستقرارا

 

 

                                                        
"، مـذكرة ماجسـت�� �� العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـي��، تخصـص: النقـود البنـوك التجار�ـة ودورهـا فـي التنميـة االقتصـاديةسـى ولـد الشـيخ،" مو  1

 .10-08، ص20032004/واملاليـة، جامعـة ا�جزائـر، 
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 :األرصدة النقدية ا�جاهزة -ج

 تتمثـل �� النقـود املوجـودة �� صـندوق البنـك ولـدى البنـك املركـزي والغـرض م��ـا مواجهـة عملياتـھ اليوميـة،

 البنك �احتياطات أولية وال ي��تب ع�� وجودها أي عائـد وإن �انـت اعتبـارات األمـان هـي السـبب �� ��ا و�حتفظ

  .وجودها

 :أصول ثابتة -د

�� 
ً
 ع�� الرغم من أهمية الدور الذي تلعبـھ هـذه األصـول �� أعمـال البنـوك التجار�ـة،إال أن دورهـا �عتـ�� ثانو�ـا

 .قارنة مع دورها �� مشروعات أخرى أ�شطة البنوك التجار�ة بامل

26F: أوراق حكومية قص��ة األجل -ه

1 

 وت�ون عادة �� ش�ل أذونات خزانة، و�� عبارة عن سندات تصدرها ا�ح�ومة وتقدمها إ�� البنـك التجـاري 

 لعائـد مقبـول،مقابـل حصـولها علـى قـرض مـن هـذا األخـ�� تتميـز بتـوافر الضـمان �� اسـ��داد قيم��ـا مـع تحقيقهـا 

 و��ون البنك املركزي ع�� استعداد دائم لتحو�ل قيم��ا إ�� نقود حاضرة

27F :األوراق التجار�ة القابلة ل�خصم -و

2 

 االت ال�ي �ستثمر ف��ا البنك التجـاري، وذلـك ل�حصـول علـى نقـود�ج�عت�� خصم األوراق التجار�ة من أهم ا

ورقة التجار�ة ال�ي لم يحن تار�خ استحقاقها �عد، إذ يقـوم البنـك حاضرة مقابل التنازل عن جزء من قيمة ال

بتقـديم قيمـة الورقـة إ�� الز�ـون مقابـل حصـولھ علـى عمولـة واملتمثلـة �� سـعر ا�خصـم، و�حـتفظ  التجـاري 

بإعـادة خصـم �عضـها موعد استحقاقها،كما �ستطيع إذا ما احتاج إ�� سـيولة أن يقـوم  بالورقـة التجار�ـة حـ�ى

  .سعر إعادة خصم أقل من سعر ا�خصم الذي حصل عليھ من العمالء لـدى البنـك املركـزي مقابـل

 لسهولة )الكمبيالة والسند اإلذ�ي(ذه األوراق ه وتقبل البيئة التجار�ة ع�� التعامل
ً
 �أداة لتسو�ة الديون،نظرا

قـديمها ل�خصـم لـدى البنـوك، و�قصـد با�خصـم دفـع البنـك لقيمـة تحو�لهـا إ�� نقـود قبـل حلـول أجـل الوفـاء بت

التجار�ة قبل موعد استحقاقها �عد خصم مبلغ مع�ن يمثل فائدة القيمة املذ�ورة عن املدة ب�ن تار�خ  الورقـة

لـذي االستحقاق، مضاف إل��ـا عمولـة البنـك ومصـار�ف التحصـيل، فيسـ�ى سـعر الفائـدة ا ا�خصـم وميعـاد

  ا�خصم تخصـم بمقتضـاه �سـعر

 

 

                                                        
  1 مرجع سابق، ص10 .

  2  مرجع سابق،ص 10.
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 :املبادئ ال�ي تحكم أعمال البنوك التجار�ة -4

 ا ومن��ثقة املتعامل�ن وتنمية معامال الكتسابا البنوك ألداء وظائفها، وذلك �� يوجد عدة مبادئ هامة تل��م

28F :أهم هذه املبادئ نجد ما ي��

1 

 : السر�ة
ً
 :أوال

 وعمالئـھ تقـوم علـى الثقـة املطلقـة فيـھ و�� العـامل�ن لديـھ، فـاملودع عنـدما يـودع أموالـھإن املعامالت ب�ن البنـك 

 لـدى البنـك والـ�ي �عتـ�� جـزء مـن خصوصـياتھ، فـال يجـوز للبنـك أن يـذ�عها أو يفشـ��ا وإال انصـرف عنـھ املودعـون 

 إ�� البنـك عنـد حـاج��م إ�� قـرض، فـال يجـوز  �جئون يوهذا يمس بصمعة البنك،كذلك بالنسبة للمق��ض�ن عندما 

للبنك إذاعة ذلك ألنھ تضر �سمعة العميل وتزعزع ثقة املتعامل�ن معھ، لهذا فال��ام البنك بالسر�ة التامة �� 

تـھ �عتـ�� شـيء مهـم ل�حفـاظ علـى سمعتـھ،كـذلك هـو التـزام عـام تقتضـيھ أصـول املهنـة وظـروف معامال معامالتھ

با�حساسـية فائقـة ا�حـد، وال يجـوز للبنـك أن يمـد معلومـات و�يانـات ألي شـخص كـان عـن أحـد  الـ�ي تتسـم

بمبــدأ السـر�ة عنــد طلـب جهــة رقابيــة عامـة �� الدولــة  االل��امبـإذن مــن هـذا األخــ��، ويسـتث�ى  املتعـامل�ن معـھ إال

 املتعامل�ن مع البنك بيانـات عــن أحــد

 : حسن املعاملة
ً
 :ثانيا

 إن املعاملة ا�حسنة ال�ي يلقاهـا عميـل البنـك مـن العـامل�ن فيـھ هـي األسـاس �� تحو�ـل العميـل إ�� عميـل دائـم،

و�� ال�ي تجتذب أك�� شر�حة ممكنة من العمالء، بالرغم من أن ا�خدمات ال�ي تقدمها البنوك واحدة فواجب 

م وتدر���م بما يمك��م من تقديم خدمات مصرفية ممتازة إ�� عمالئھ، �� واالعتناءالعامل�ن فيھ  اختيارهنا  البنك

ي�ون املصر�� صر�حا وحازما �� عملھ، كما يجب أن يتصف بال�جاعة ال�ي تجعلھ يقول ال دون حرج،  و�جـب أن

عـن التحيـز أو التفرقـة بـ�ن العمـالء أثنـاء  االبتعادالعالقة ال�خصـية الـ�ي تر�طـھ بالعميـل أي  مهما �انت

 .يتسم بالبشاشة ال�ي تحبب الناس إليھ عملھ،كـذلك يجـب أن

 : الراحة والسرعة
ً
 :ثالثا

إ��  إن إحساس العميل بالراحة عند وجوده بالبنك �غر�ھ ع�� ك��ة ال��دد عليھ والتعامـل معـھ، لهـذا �سـ�� البنـوك

 �إعداد أماكن مناسبة الستقبالهم لقضاء وقـت االنتظـار وكـذلك السـرعة �� حة للعمالءتوف�� أك�� قدر من الرا

 تقديم ا�خدمة ��يء مهم بالنسبة للعميل، فامل��دد ع�� البنك ��مھ أن ينصـرف �� أسـرع وقـت مهمـا �انـت الراحـة

الروتينيـة للعمـل داخـل البنـك، بحيـث تكفـل ، لهـذا يجـب أن توضـح اإلجـراءات االنتظارـا أثنـاء �� ال�ي يتمتع

السـريعة للعمـالء دون �عقيــدات، وممـا �سـاعد كــذلك علـى الراحـة والســرعة �� إنجـاز األعمـال داخــل  ا�خدمـة

البيانات املعقدة �� �حظات وتحقق الدقة �� تلك  استخراجاألجهزة ا�حديثة ال�ي تكفل  استخدام البنـك هــو

مـا يلـزم �� أقصـر وقـت  استخراجع�� حفظ املستندات باألسلوب السليم مما يمكن مـن  يانات، و�ساعدالب

 .السريعة مع الفروع أو املراسل�ن ممكـن، وتتـيح االتصـاالت

 

                                                        
"، مذكرة ماجست�� �� العلوم االقتصادية، تخصص: نقود وتمو�ل، جامعة محمد خيضر منح االئتمان �� البنوك التجار�ةضوابط عبد الواحد غردة،"  1

 .12-11ص -، ص2003/ 2004�سكرة، 
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 : ك��ة الفروع
ً
 :را�عا

 ملنـاطق الـ�ي تأمـلإن البنوك عامة والتجار�ة خاصة �س�� دائما إ�� توسيع �شاطها وذلك بفتح فـروع لهـا �� ا

أن �غط��ـا �شـاطھ،وانتشـار وكثـرة الفـروع �� منـاطق جغرافيـة مختلفـة �عـود بفوائـد كثـ��ة باإلضـافة للفوائـد 

 :سابقا م��ا املـذ�ورة

 .م وذلك من ناحية الوقت واملال���سي�� و�سهيل ع�� عمالء البنك إجراء معامال1-

 تمتـع بمزايـا املشـروعات الكبـ��ة فيـتمكن مـن تقسـيم العمـل علـى نطـاق واسـع،البنـك ذا الفـروع الكثـ��ة ي2-

 ع�� تبادل املساعدات ب�ن الفروع االحتياطيو�قل عنده 
ً
 .النقدي اعتمادا

 إذا كسـدت صـناعة مـا �� منطقـة جغرافيـة3-
ً
 توزيع ا�خاطر الـ�ي يواجههـا البنـك علـى جهـات مختلفـة،مـثال

ذه املنطقة وحده، و�التا�� يمكن �عو�ض خسارة هذا �� فإن هذا الكساد لن يؤثر إال ع�� الفرع املوجودمعينة 

 .باألر�اح الناتجة عن عمليات فروع أخرى  الفرع

 السهولة والسرعة وقلة الت�اليف ال�ي يتحملها البنك عند تحو�ل النقود من جهة إ�� أخرى، وذلـك �عـدم4-

 ومنحهم عموالت عن عمليات التحو�لاالستعانة باملراسل�ن 

 :: القواعد األساسية لتقييم األداءالفرع التا�ي

Pوتتمثل فيما ي��: 

1
29FP    

ودراسـ��ا  هـي ا�خطـوة األو�� �� عمليـة تقيـيم األداء لـذا يجـب علـى املؤسسـة تحديـد أهـدافها :تحديـد األهـداف -1

تتوسع  وال يقتصـر األمـر علـى الهـدف العـام للوحـدة االقتصـادية إنمـاقصـد التعـرف علـى مـدى دق��ـا وواقعي��ـا، 

 لتشمل جميع األهداف التفصيلية لها، وال�ي تصنف إ�� أهداف قص��ة املدى و�عيـدة املـدى وأهـداف رئيسـية

 .وأخرى فرعية

 ا مسـتقبال، يـتم وضـع�عـد تحديـد األهـداف الواجـب تحقيقهـ :وضع ا�خطط التفصـيلية إلنجـاز العمـل -2

ا�خطط التفصيلية للعمل ل�ل مجال من مجـاالت النشـاط، بحيـث �عكـس السياسـات ا�خاصـة بـاملوارد الالزمـة 

��ـا تلـك املـوارد �شـ�ل  ا�حصول عل��ا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتم تحديد الكيفية الـ�ي �سـتخدم وكيفيـة

 .عوائد ممكنة يحقـق أقصـى

 حيث يتم وضع ل�ل قسم من أقسام البنك مسؤول خاص من أجل الرقابـة :يد مراكز املسؤوليةتحد -3

  واإلشراف �� عملية تقييم األداء هنا تتطلب إيضاح اختصاصات �ل مـن مركـز مسـؤولية، وكـذلك تبيـان العالقـات

 كـل مركـز علـى أ�شـطة املراكـز األخـرى،كمـا التنظيميـة الـ�ي تـر�ط هـذه املراكـز ببعضـها الـبعض، ومـدى تـأث�� �شـاط

�سهل ركن تحديد مراكز املسؤولية �� عملية الكشف عن االنحرافات وتفس��ها �غرض التعرف ع�� أسبا��ا 

 .املسؤولة ع��ا واملراكـز

 

                                                        
ادية، تخصـص: "، مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجست�� �� العلوم االقتصـدور إس��اتجية التنويع �� تحس�ن أداء املؤسسة الصناعيةمر تيم جدين، "ع 1

 63-62ص -،ص 2012/2013اقتصـاد صـنا��، جامعـة محمـد خيضر، �سكر
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 تقيـيم أداءوتتمثـل �� تحديـد املعـاي�� الـ�ي يـتم علـى أساسـها  :تحديد معاي�� ومؤشرات وا�حة لألداء -4

 املؤسسة االقتصـادية بأكملهـا أو علـى مسـتوى مراكـز املسـؤولية ف��ـا، وهـي أكثـر صـعو�ة �� الوقـت نفسـھ وهـذا ��

 ا�ختارة،كـذلك ل وجـوب تحديـد ماهيـة املعـاي��ظل وجود عدة معاي�� تؤخذ �عـ�ن االعتبـار عنـد املفاضـلة بي��ـا، مثـ

 ملناسـبة لدراسـة مسـتوى األداء،كمـا تختلـف هـذه املعـاي�� مـن وحـدة ألخـرى وهـذا حسـب طبيعـةاختيـار املعـاي�� ا

 .�شاط �ل وحدة

 :مراحل عملية تقييم األداء املا�� �� البنوك التجار�ة: الفرع الثالث

غياب واحدة م��ا تتضمن عملية تقييم األداء املا�� �� البنوك التجار�ة خمس مراحل مكملة لبعضها البعض 

30F : العملية ك�ل و�مكن توضيحها �األ�ي �عرقل

1 

 �عد املعلومات مورد من املوارد األساسية �� عملية تقييم األداء :جمع املعلومات الضرور�ة لعملية التقييم-1

يجب  بمختلف مستو�اتھ وأنواعھ، فاملعلومات ��يء أسا��ي �� تقييم ولكن توفر املعلومات ليس بال��يء ال�ا�� بل

 ا�حصول عليھ با�جودة العالية و�� األوقات املناسبة، فاملعلومات فضال عن أهمي��ا �� تقييم األداء ف�ي �عد

 بمختلف أنواعها من الوسائل ال�ي ت�جأ املؤسسات إل��ا لتحس�ن أدا��ا االقتصادي وا�حصول ع�� مزايا تنافسية

  .وتحقيق األهداف املرجوة

 :ثالث مصادر إ��جموعة من املعلومات يمكن إرجاعها إن عملية التقييم تتطلب م

 ما يجري فيھ، حيث �شعر : املالحظات ال�خصية
ً
تتمثل �� نزول املالحظ�ن إ�� ميدان العمل واملالحظة �خصيا

هنا املسؤولون بالرضا ع�� قيامهم باملالحظة، فهذه الطر�قة �عت�� من أقدم الوسائل ل�حصول علـى املعلومـة،مع 

ا ع�� تقديم معلومات كمية ودقيقة فضال عـن الوقـت الكثـ�� الـذي ��توجد ف��ا عدة عيوب كعدم قدر �ل هذا 

 .تحتاجھ الطر�قة

تتمثل �� سلسلة ا�حادثات واللقاءات ال�ي تكـون بـ�ن الـرئيس ومرؤوسـيھ، حيـث يـتم  :التقار�ر أو البيان الشفوي 

املشـا�ل الـ�ي �عـ��ض مختلـف األعمـال، وعمومـا هـذا املصـدر مـن مـن خاللهـا التعـرف علـى أهـم االنجـازات و 

 .املعلومـات أحسن من املالحظة ال�خصية من حيث كم املعلومات و�ح��ا

 تقدم التقار�ر الكتابية معلومات ومعطيات �املة �� ش�ل إحصاءات مفصلة، ولها عدة: التقار�ر املكتو�ة

اآلخـر إحصـائية، ومـن مصـادر املعلومـات الكتابيـة نجـد: امل��انيـة، جـدول أنـواع فبعضـها وصـفية والـبعض 

 .حسـابات النتائج...إ�خ

 

 

                                                        
مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة ماجست��، تخصص :�سي�� املؤسسات املالية، (، "األداء املا�� للمؤسسة االقتصادية: قياس وتقييم"ادل ع��ي، ع 1 

 .31-30ص: -، ص2003جامعة محمد خيضر، �سكرة، 
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 يقصد بقياس األداء الفع�� تقييم �افة املوارد املالية املتاحة، وهذا بمقارنة األرقام :قياس األداء الفع��-2

 تحدث وقياس درجة ومستوى األداء �� توظيف هذهالفعلية ببعضها البعض ألجل التعرف ع�� االختالالت ال�ي 

املوارد �� العملية اإلنتاجية وهذا طبعا يتطلب تحليل املؤشرات املالية الفعلية للسنة املالية املعنية و تطورا��ا 

الف��ات محددة خالل السنة، وع�� ضوء ما تكشفھ املعاي�� والنسب املالية التحليلية املعتمدة �� البنك  ع��

  . مع املؤشرات واألرقام ا�خطط لها وذلك يتم من خالل املرحلة ال�ي تل��ا رن��اومقا

 وتتم عملية قياس األداء الفع�� أو عملية التقييم باستخدام النسب واملؤشرات باالعتماد ع�� البيانات املتاحة

  . �ختلف النشاطات والعمليات ال�ي �شتمل عل��ا أداء البنوك التجار�ة

 وتتم �� هذه املرحلة التحقيق من مدى الوصول إ�� :األداء الفع�� بمستو�ات األداء ا�خطط لھمقارنة -3

 األهداف ا�خطط لها، وذلك عن طر�ق مقارنة مؤشرات األداء الواردة �� ا�خطط والسياسات املوضوعة مع

 أو سنو�ة ور�ما ت�ون لف��اتاملؤشرات الفعلية وهذا وفق ف��ات ز منية دور�ة، فيمكن أن ت�ون شهر�ة أو فصلية 

 .��دف إظهار مدى التطور �� األداء الفع�� لأل�شطة متوسطة املدى من ثالث إ�� خمس سنوات، وهذا

 و�س�ى أيضا بمرحلة تحديد االنحرافات والهدف م��ا هو معرفة الفروق :دراسة االنحرافات وإصدار ا�حكم-4

 املتوقع ومعرفة األسباب ال�ي أدت إ�� حدوث االنحرافات وتحليلها، كما يتمواالنحرافات ب�ن األداء الفع�� واألداء 

 �� هذه املرحلة معا�جة هذه االنحرافات لتجن��ا �� الف��ة القادمة و�� ما �س�ى بالتغذية العكسية

12T�12جار�ةتنماذج تقييم األداء املا�� �� البنوك ال: عالفرع الراT 

 املنشآت سواء مؤسسات مالية أو مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات أخرى لتقييم أداء أي وظيفة من وظائف 

يواجھ املس��ين إش�الية اختيار وانتقاء املعاي�� أو املؤشرات أو نماذج التقييم، ف�ي بطبيعة ا�حال كث��ة 

ن تختلف حسب توجھ وطبيعة املؤسسات، فنجاح التقييم األداء املا�� �عتمد أساسا ع�� قدرة املس��ي ومتعددة

  أفضل وا�سب نموذج للتقييم األداء املا�� للمنشأة ع�� انتقاء
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 بطاقة التقييم املتوازن أوال : 

 إحدى الوسائل اإلدار�ة املعاصرة،ومن أهم خمسة عشرBalanced Scorecard �عد بطاقة التقييم املتوازن 

 فلسفة وا�حة �� تحديد االتجاه االس��اتي�� للمنظمة وقياس مستوى التقدم �� إ��مفهوما إدار�ا ال�ي �ستند 

 عندما قررت مؤسسة1990ذا األسلوب إ�� بداية �� األداء باتجاه تحقيق األهداف، و�رجع بداية االهتمام

Nolan Norton أن تر�� دراسة أعدت خصيصا إليجاد نموذج تقييم شامل ومتوازن . 

 :التقييم املتوازن �عر�ف بطاقة  -1

وهناك David ،P.Nortonو Robert S.Kaplanع�� يد �ل من 1992ظهر مفهوم بطاقة التقييم املتوازن �� عام 

 :عدة �عار�ف لها وم��ا

 يمثل نظاما ألداء املؤسسة وليس فقط نظاما لقياس حيث �ساعد هذا النظام مؤسسات األعمال ع��

31F.إس��اتيجية وكيفية تحو�ل كال م��ا ا�� خطة عمل تنفيذيةتوضيح وعرض الرؤ�ا ا�خاصة باملؤسسة و 

1  

 هو نظام لقياس األداء ويعت�� أداة ل��جمة إس��اتيجية املؤسسة ا�� أعمال تنفيذية، و�تضمن تقييم األداء

 من أر�عة جوانب و��: جانب التمو�ل، جانب عمليات املنشآت، جانب العمالء وجانب التعلم

32F.والنمو

2  

 ا نظام لتقييم األداء يتضمن محاور رئيسية عدة يتم تحديدها��ابطاقة التقييم املتوازن ع�� أ يتحدد مفهوم

 .وفقا لألهداف واملقاييس والغايات واملبادرات ا�خاصة ب�ل محور من محاور البطاقة

 تحقيق هباتجايمكن القول أن بطاقة التقييم املتوازن أداة �عتمدها اإلدارة �� قياس مستوى التقدم األداء 

 ��ا:كما يمكن وصف بطاقة التقييم املتوازن بأ  .األهداف اإلس��اتيجية للوحدة االقتصادية
33F

3 

 أهداف أك�� إ��إن بطاقة تقييم املتوازن تتيح إم�انية ترجمة ورؤ�ة إس��اتيجية املنظمة  :نظام قياس⇔

 اس��اتيجيات املنظمة اس��اتيجياتتحديدا ومؤشرات أك�� دقة �� القياس يتقاسمها ا�جميع وتجعل من 

   .�شطة وفعالة ليس مجرد أطروحات نظر�ة ال تجد لها قياسات فعلية ع�� ارض الواقع

 ا توازن األداء املا�� وتضعھ بصورتھ ال�حيحة من خالل��توصف بذلك ل�و  :نظام إدارة اس��اتي��⇔

وأهدافها  القص��ة األمد مع اس��اتيجيات املنظمةتوجهات األداء تأخذ بنظر االعتبار ر�ط ومحاذاة األفعال 

 .البعيدة

 ا ع�� ترجمة االس��اتيجيات ا�� أفعال��إن بطاقة التقييم املتوازن ومن خالل قدر  :أداة اتصال وتواصل⇔

فالقياسات ��  ا �ساهم �� عمليات التواصل ب�ن مختلف املستو�ات ول�جوانب الضرور�ة من العمل،��حقيقية فإ

                                                        
استخدام مقياس األداء املتوازن �� بناء نموذج قياس ر�ا�� املسارات إلدارة األداء االس��اتي�� والتشغي�� الرؤوف جودة ومحمد زغلول، "عبد  1

 .15 ص2010"، �لية إدارة األعمال، جامعة ملك سعود، الر�اض، لألصول الفكر�ة
2  Kaplan S.Rebert &Norton P.David,The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance,Harverd Business Review,1992,p: 71.   

 . 49 صر حمود مزنان فهد، مرجع سابق، صن 3
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املقاييس �ساهم �� اغناء  بطاقة �عطي إم�انية لتقاسم مش��ك ملعرفة ضمنية �انت أو صر�حة كما أنالإطار 

 والتعلم وتطو�ر جوانب التحس�ن والتغي�� الالزمة بأكفأ الطرق و�سهولةا�حوار 

 :مكونات بطاقة التقييم املتوازن  -2

34F :�التا��املتوازن أر�ع محاور أو أ�عاد رئيسية و��  تضم بطاقة التقييم

1 

�عد البعد املا�� احد األ�عاد الرئيسية للبطاقة التقييم املتوازن، و�مثل نتاج هذا البعد مقاييس  :لبعد املا��ا -1

لتحقيق األهداف او الوقوف ع�� مستوى األر�اح ا�حققة إلس��اتيجية الوحدة االقتصادية بالعمل ع��  موجهة

االقتصادية املنافسة، و�ركز أيضا ع�� مستوى الدخل التشغي��  مستو�ات الت�اليف مقارنة بالوحدات تخفيض

رأس مال املستثمر الناتج من تخفيض الت�اليف ونمو حجم املبيعات ملنتجات ا�حالية والعائد ع��  أو العائد ع��

شطة والعائد ع�� إجما�� املوجودات والقيمة املضافة ونمو التدفقات النقدية املتولدة من أ� حقوق املساهم�ن

 .التشغيل

 تم العديد من الوحدات �� الوقت ا�حاضر با�حافظة ع�� عمال��ا ا�حالي�ن ومحاولة جذب :�عد العمالء -2

واكتساب املز�د من العمالء ا�جدد و أصبحت األولو�ة األو�� من اهتمامات الوحدات �� الوقت ا�حاضر تتجھ 

وذلك من خالل تقديم مجموعة كب��ة ومتنوعة من م وكسب ثق��م ��إرضاء العمالء والوفاء باحتياجا صوب

  . واملتطورة املنتجات ا�جديدة

��دف هذا البعد �� بطاقة التقييم املتوازن ا�� إعطاء أهمية �جميع العمليات  :�عد العمليات الداخلية-3

ا ��مستوى عملياداخلها وتحس�ن  الداخلية للمؤسسة، و�� نفس الوقت ��دف ا�� رفع مستوى األداء التشغيلية

�ل من �ابالن ونورتن انھ ع�� املؤسسة بناء "سلسلة قيمة" ذات جودة عالية خصوصا فيما  الداخلية، و�ؤكد

داخل  االبت�ار، اإلنتاج، ومرحلة خدمات ما �عد البيع بحيث �عت�� هذه العمليات �� األهم يتعلق ب�ل من مرحلة

 املؤسسة 

بعد البنية التحتية ال�ي يجب ع�� املنظمة بنا��ا �خلق نماء وتحس�ن طو�ل و�حدد هذا ال :�عد التعلم والنمو -4

و�أ�ي التعلم والنمو من ثالث مصادر رئيسية "الناس، األنظمة واإلجراءات" وللوصول ا�� األهداف  األجل،

 علوماتيجب ع�� الشر�ات االستثمار �� إعادة تطو�ر مهارات املوظف�ن وتحس�ن تكنولوجيا امل ولتطو�ر األداء

 

 

 

 

 

                                                        
  .153ص2009، دار وائل للنشر، عمان، 1"، طأساسيات األداء و�طاقة التقييم املتوازن وائل محمد صب�� إدريس وطاهر محسن منصور الغال�ي، " 1
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 ): BSC(ملتوازن تقييم فوائد بطاقة ال -4

 �سمح بطاقة األداء املتوازن بتقييم أداء املؤسسة �ش�ل متوازن وشامل، و�عمل ع�� تفـادي أوجـھ القصـور ��

P1:أنظمة التقييم التقليدية مما جعلها تتم�� عن غ��ها من األنظمة بما ي��
35FP 

 للتسي�� يقوم ب��جمة 1-
ً
 :اإلس��اتجية إ�� أهداف ملموسة و�وازن ب�ن�عد نظاما

 املؤشرات ا�خارجية ا�خاصة باملساهم�ن والعمـالء واملؤشـرات الداخليـة ا�خاصـة بالعمليـات األساسـية، اإلبـداع -

 .وتطو�ر املؤهالت

 .مؤشرات األداء السابق ال�ي �سمح بمتا�عة األداء املستقب�� -

 .ؤشرات النوعية ا�حددة لألداءاملؤشرات الكمية ال�ي �عكس امل -

 .�ش�ل بطاقة األداء املتوازن أداة ملراقبة التسي�� االس��اتي��2-

 ��جع بطاقة األداء املتوازن ع�� تقسيم املؤسسة إ�� عمليات ومراكز، و�تناسب هذا التقسيم مع تحديـد3-

 املؤشرات وا�حاور اإلس��اتجية ال�ي تتضم��ا

 وازن ع�� األهداف واملؤشـرات املاليـة، �� حـ�ن تظهـر املؤشـرات غـ�� املاليـة كمقدمـةتؤكد بطاقة األداء املت-4

 .منطقية للنتائج املالية

 �عتمد بطاقة األداء املتوازن إ�� تقديم املؤشرات األساسية من أجل منع �شتت املس��ين، وجعلهـم يركـزون5-

 .ع�� املؤشرات ا�حددة لتنفيذ اإلس��اتجية

 د علـى ت�امـل الـ��امج ا�ختلفـة للمؤسسـة مثـل: ا�جـودة، إعـادة الهندسـة ومبـادرات خدمـة العمـالء�سـاع6-

  .وكذلك ال��ك�� ع�� التنظيم ك�ل

 دمـج مختلـف أقسـام الشـركة وجعلهـا �عمـل بــالتوازن لتحقيـق النتـائج املرجـوة مـن خـالل تحسـ�ن قــدرات7-

 .حد وكذلك إزالة ا�حواجز ب�ن القطاعاتالشركة ك�ل �� وقت، وا

 نموذج العائد ع�� حقوق امللكية ثانيا :

 استنتج دافيد �ول نموذج لتقييم األداء البنك، من خالل تحليل النسب والذي س�ي بنموذج1972�� عام 

بمخاطر  العائد ع�� حقوق امللكية، وهذا النموذج يمكن ا�حلل من تقييم مصدر وحجم األر�اح البنك ا�خاصة

اختيارها تتمثل أساسا �� مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر معدل الفائدة، وكذلك مخاطر  تم

P2 .رأس مال التشغيل ومخاطر
36FP 

                                                        
، مجمـع مـداخالت امللتقـى )أداة فعالـة للتقيـيم الشـامل ألداء املنظمـات ( دراسـة ميدانيـةBSCبطاقـة األداء املتـوازن �عيمة يحيـاوي وخديجـة لـدرع،  1

تحقيـق األداء املـا�� وتحـديات األداء البيئـي،  الـدو�� الثـا�ي حـول األداء املتميـز للمنظمـات وا�ح�ومـات، الطبعـة الثانيـة: نمـو املؤسسـات واالقتصـاديات بـ�ن

 .83، ص2011نـوفم��23و 22 جامعـة ورقلـة، يـومي

  .78، ص2001، بدون طبعة، الدار ا�جامعية للنشر، اإلسكندر�ة، "تقييم أداء بنوك التجار�ة (تحليل العائد وا�خاطرة)طارق عبد العا�� حماد، " 2
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 واعت�� نموذج العائد ع�� حقوق امللكية لف��ة طو�لة مؤشرا مت�امال لوصف وقياس العالقة املتبادلة ب�ن العائد

هذا النموذج �� مجموعت�ن، مجموعة تتعلق بقياس العائد والر�حية وا�خاطرة و�مكن ت�خيص مؤشرات 

37F.تقيس ا�خاطر ا�ختارة ومجموعة

1  

 نموذج العائد ع�� حقوق امللكية): 3-2(لش�ل رقم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 .79ص ،1999 ، اإلسكندر�ة،للنشر ا�جامعية، الدار )"تحليل العائد وا�خاطرة(تقييم أداء البنوك التجار�ة  "حماد، �طارق عبد العا� :صدرامل

 

 

 

                                                        
 . 90ص2004، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، 3"، عددأداء املؤسسات املصرفيةتقييم محمد جمو�� قري��ي،"  1 

 األداء الكلي للبنك

لى حقوق الملكیةعالعائد   المخاطرة 

 مخاطر المیزانیة

األصولالعائد على   الرافعة المالیة 

 ھامش الربح منفعة األصول

مخاطر االئتمان -  

مخاطر سعر الصرف -  

رأس المال مخاطر -  

مخاطر السیولة -  

مخاطر التشغیل -  
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 :مكونات القوائم املالية -1

 : �� عبارة عن بيان يو�ح املركز املا�� للبنك �� �حظة زمنية معينة، وما لـھ مـن حقـوق علـى الغـ��امل��انية1-

P1:وهما �اآل�ي �نجانب وتت�ون امل��انية من ، )جانب ا�خصوم(، وما عليھ من ال��امات نحو الغ�� )جانب األصول (
38FP  

 :: و�ت�ون من خمسة مجموعات رئيسيةجانب األصول  -

 ة، فهـي أصـول ��موعة النقدية لدى البنك، وكذلك أصول ذات طبيعة متشـا�ج: و�شمل هذه ا موعة األو���جا -

 البنــك واالحتيــاطي النقــدي بمــا فيــھســائلة حاضــرة تتمثــل أساســا �� النقــود ا�حليــة والعمــالت األجنبيــة �� خــزائن 

اإلحتياطي القانو�ي بالبنـك املركـزي، باإلضـافة إ�� أرصـدة ا�حسـابات ا�جار�ـة لـدى البنـوك ا�حليـة وأيضـا لـدى 

 واملراسل�ن با�خارج،باإلضافة إ�� الشي�ات وا�حواالت تحت التحصيل البنـوك

 موعـة األوراق املاليـة ا�ح�وميـة ���جاملاليـة واإلسـتثمارات املاليـة، حيـث �شـمل هـذه ا: األوراق  موعـة الثانيـةا�ج -

شـ�ل سـندات، قـروض عامـة وسـندات ا�خز�نـة وصـ�وك صـناديق االسـتثمار وجميـع أنـواع األسـهم )محفظـة 

 .)املالية األوراق

وتتضمن اإلئتمان وجميع األوراق التجار�ـة ا�خصـومة : و�شمل جميع التسهيالت املصرفية  موعة الثالثة�جا -

القروض والسلفيات ال�ي �شمل �افة اإلعتمادات املمنوحة للعمالء والبنوك املتخصصة بضمانات، وكـذلك  وكـذا

 .املش�وك �� تحصيلها الـديون 

 .إلهتالك صفر: األصول الثابتة وتضم ممتل�ات البنك وأصولھ الثابتة �عد خصم ا موعة الرا�عة�جا -

: األصول األخـرى و�شـمل القيـود تحـت التسـو�ة واإليـرادات املسـتحقة واملصـروفات  موعة ا�خامسة�جا -

 لديونـھ وغ��هـا مـن  املدفوعـة
ً
 ، ومصـروفات التأسـيس والتـأم�ن واملمتلكـات الـ�ي ألـت ملكي��ـا للبنـك وفـاءا

ً
مقـدما

 .وعات السابقة�جمرج �� أي مجموعة من ااملدينة ال�ي ال تد ا�حسـابات

 :: و�ت�ون من مجموعت�نجانب ا�خصوم -

 : حســابات رأس املــال وتضــم كــل مــن رأس املــال املســاهم واالعتبــارات الــ�ي �عتــ�� املصــدر موعــة األو���جا -

 األول المتصـاص ا�خسـائر، باإلضـافة إ�� ا�خصصـاتاألساسـي �حمايـة أمـوال املـودع�ن فهـي بمثابـة خـط الـدفاع 

 .التقو�مية مثل استبدال األصول الثابتة والديون املش�وك �� تحصيلها وتد�ي قيمة األوراق املالية

 ك ا�حليــة: وتتمثــل �� االل��امــات والــ�ي تتضــمن الودائــع بأنواعهــا واألرصــدة الدائنــة للبنــو  موعــة الثانيــة�جا -

واملراســل�ن،كــذلك املبــالغ املق��ضــة ومخصصــات االل��امــات ا�خارجيــة )مخصــص كفــاءات تــرك ا�خدمــة، 

 الضرائب، التعو�ضات القضائية(، وخصوم أخرى  مخصــص

 

 

 

                                                        
  . 202-200، ص 2012، الطبعة األو��، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات النقود والبنوك"حمد سعيد السمهوري، "م1
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 ألعمـال هـذه البنــوك،: �عكـس قائمـة الـدخل للبنــوك التجار�ـة الطبيعـة املاليـة جـدول حسـابات النتـائج -2

 فمعظـم مصـادر األمـوال تـأ�ي مـن الودائـع واالقـ��اض، ويسـدد البنـك مقابـل ذلـك فوائـد،كمـا يوجـھ البنـك معظـم

استخدامات أموالھ نحو االق��اض واإلستثمارات �� األوراق املالية، و�حصل مقابل ذلك ع�� إيرادات الفوائـد 

الفوائـد ا�حصـلة عـن القـروض واسـتثمارات األوراق املاليـة هـي الـ�ي تحقـق أكـ�� قـدر مـن هـذا فـإن  وعلـى

مـدفوعات الفوائـد عـن الودائـع واالقـ��اض املصـروف األساسـي ،وعليـھ فـإن جـدول حسـابات  العوائـد،كمـا تمثـل

P: جانب�ن النتـائج يتكـون مـن

1
39FP 

 :ا ي��: و�ت�خص فيم جانب اإليرادات -

 .��ا جميع اإليرادات الناتجة عن استثمارات البنك و�قصد االستثمارفوائد إيرادات  -

 .عموالت وإيرادات أخرى و�شمل جميع اإليرادات الناتجة عن خدمة البنك وأي إيرادات أخرى استثنائية -

 و�تضمن إجما�� الفوائد املدفوعـة علـى كـل ا�خصـوم ل�حصـول علـى أمـوال السـتثمارها، : جانب املصروفات -

 و�شـمل العمـوالت والفوائـد علـى الودائـع ألجـل، والودائـع االدخار�ـة، واالل��امـات قصـ��ة األجـل والـديون قصـ��ة

 سـتخدم�ن كـاألجور واملرتبـات وا�حـوافز الـ�ي تمـنحاألجل، وكذلك املصروفات األخـرى الـ�ي تتضـمن اإلنفـاق علـى امل

 للمـوظف�ن بالبنــك، واإليجــار واملبــالغ املســددة �التأمينــات علــى الودائــع، و�� األغلــب تكــون املصــروفات األخــرى 

 بخالف الفوائد أك�� من اإليرادات األخرى 

 :مؤشرات العائد وا�خاطرة -2

 يـتم قيـاس ر�حيـة البنـك مـن خـالل العائـد علـى حقـوق امللكيـة، والعائـد علـى األصـول ئـد: مؤشـرات العا1-

حيث �عت�� معدل العائد ع�� حق امللكية من أك�� املقاييس أهمية ألنھ يتأثر بأداء البنك، فيما يتعلق بفئات 

: روة املالك ،وأهم هذه املؤشرات ما ي��ع�� األصول ومؤشرات ع�� مدى كفاءة ومقدرة البنك ع�� �عظيم ث العائد

 P2
40FP 

 العائد ع�� حقوق امللكية: يمكن قياس �سبة العائد ل�ل وحدة نقدية من حقوق امللكيـة و�لمـا ارتفـع هـذا -

 العائد �لما �ان األمر أفضل ألن هذا �ع�ي أن البنك يمكنھ توزيع املز�د من األر�اح ع�� املساهم�ن

 �عت�� هذا املعدل مقياس جيد للر�حية وللكفاءة اإلدار�ة طاملا أن الهدف �عظـيم صـا��العائد ع�� األصول:  -

 .ال��وة، و�دل هذا العائد ع�� مدى استغالل البنك ألصولھ �� توليد الر�ح

 .معدل هامش الر�ح: يقيس قدرة البنك ع�� رقابة والسيطرة ع�� النفقات وتخفيض الضرائب  -

 .تمثل منفعة األصل �� �سبة اإليراد الك�� ا�حقق ل�ل وحدة نقدية من األصول معدل منفعة األصول: ت  -

 معـدل الرفـع املـا��: �عمـل لصـا�ح البنـك حينمـا تكـون األر�ـاح إيجابيـة، و�� نفـس الوقـت مقيـاس للمخـاطر - 

 الوفاء بال��اماتھا قبل أن يصل البنك إ�� مرحلة ال�جز عن ��ألنھ �عكس حجم األصول ال�ي يمكن خسار 

                                                        
  1 مرجع سابق، ص202.

، مـذكرة لنيـل شـهادة املاسـ�� �� العلـوم املاليـة وا�حاسـبية، تخصـص: ماليـة مؤسسـة، جامعـة واإلسـالمية"تقيــيم أداء البنـوك التقليديــة رتيبـة بركبيـة، "  2

 .26-25ص -، ص2013/2014قاصـدي مر�ـاح ورقلـة، 
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 : ترتبط مؤشرات ا�خطر بمؤشرات العائد، وعليھ تختلف ر�حية البنـك التجـاري بـاختالفمؤشرات ا�خاطرة-2

 :مخاطر �شكيلة استثماراتھ ومخاطر عملياتھ، ومن ب�ن ا�خاطر نجد

 تمو�ل الز�ادة �� األصول مخاطر السيولة: تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك ع�� خفض ال��اماتھ، أو  -

األمـر الـذي قـد يـؤدي إ�� التـأث�� السـل�ي علـى الر�حيـة، وخاصـة عنـد صـعو�ة تحو�ـل أصـولھ إ�� نقديـة جـاهزة 

و�دون خسارة، وهنا البنك يواجھ حالت�ن األو�� و�� حالة خطر السيولة ا�حـا�� والـذي �عـ�ي أن البنـك ال  �سـرعة

طلبـات السـحب امل��ايـدة مـن طـرف الز�ـائن، أمـا ا�حالـة الثانيـة فتسـ�ى خطـر التحو�ـل والـ�ي مواجهـة  �سـتطيع

 .حجم موارد البنك مع ثبات استخداماتھ �عـ�ي انخفـاض

 مخاطر سعر الفائدة: إن مصدر الر�ح األسا��ي بالنسبة للبنوك التجار�ـة �� األغلـب يكـون هـامش الفائـدة، -

عن الفرق ب�ن الفوائد املقبوضة من القروض والتسهيالت االئتمانيـة ا�ختلفـة و�ـ�ن الفوائـد املدفوعـة وهو عبارة 

الودائع وغ��ها، ومن هنا أي �غ�� �� أسعار الفوائد �� السوق سيؤثر ع�� الفوائد املقبوضة واملدفوعـة وهـذا  علـى

  .ر سعر الفائدة بالنسبة للبنوك التجار�ةاألخ�� ع�� هامش الفائدة، ومن هنا ت��ز مخاط يـؤثر ��

 مخـاطر اإلئتمـان: �عـد مـنح اإلئتمـان مـن األ�شـطة الرئيسـية ألغلـب البنـوك التجار�ـة والـ�ي قـد يواجـھ �سـب��ا -

البنك العديد من ا�خاطر مثل: مخاطر توقف العميل عن السداد ومخاطر ال��ك�� االئتمـا�ي...، و�لهـا عوامـل 

  .بالبنك إ�� مواجهة صعو�ات مختلفة لتحصيل مستحقا��ا ـؤديت

 مخاطر رأس املال: وتتمثل �� احتمال عدم قدرة البنك ع�� الوفـاء بال��اماتـھ، و�حـدث هـذا عنـدما تـنخفض -

  .القيمة السوقية ألصول البنك إ�� مستوى أقل من القيمة السوقية الل��امات البنك

 : وهـي عبـارة عـن ا�خـاطر الناجمـة عـن عـدم كفايـة أو انخفـاض العمليـات الداخليـة مثـلا�خـاطر التشـغيلية -

 إسـاءة اسـتعمال ممتلكـات الدولـة أو التحايـل عـن القـانون وغ��هـا، قـد تكـون مـن طـرف املسـؤول�ن عـن البنـك أو(

، أو ا�حـوادث )ال��و�ر والسـرقة وا�جـرائم اإللك��ونيـةكـ(والـ�ي قـد تنـتج كـذلك عـن األنظمـة  ( العـامل�ن فيـھ

 )�وارث طبيعية وغ��ها( ا�خارجيـة

 األخطاء ال�ي تواجھ عملية تقييم األداء الفرع ا�خامس:

ا�حكـم قـد  إن طبيعـة تقيـيم األداء تتضـمن ا�حكـم علـى شـخص مـن قبـل شـخص آخـر، وأي خطـأ متضـمن �� هــذا

 مـا تكـون هـذه األخطـاء نا�عـة إمـا مـن املقـوم لـألداء أو نظـاميجعـل تقيـيم 
ً
 األداء غـ�� موضـو�� وغالبـا

14Tالتقييم �� حد ذاتھ، وال�ي تؤثر ع�� نجاح عملية التقييم . 

1 �اال�ي: و �� هذا املطلب سوف نذكر اهم االخطاء ال�ي تواجھ عملية التقييم
41FP 

 

                                                        
في تنمیة الموارد البشریة، جامعة ، رسالة مكملة لنیل شھادة الماجستیر أسالیب الرقابة ودورھا في تقییم أداء المؤسسات االقتصادیةالسعید بلوم،  1

 .77-76ص-صمنتوري قسنطینة، دون السنة،
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 12T12:)بالتقييمالقائم (األخطاء املتعلقة باملقومT 

14T14 نجد ومن ب�ن هذه األخطاءT: P P 

15T-115Tاالنطبـاع ال�خصـي: والـذي يتمثـل �� حكــم املقـوم علـى الفـرد العامـل بحكــم مسـبق قبـل إجـراء عمليــة 

14Tبالسلب أو اإليجاب 
ً
 14T.التقييم سوءا

15T-215T أثنـاء 
ً
 أو متشـددا

ً
 عمليـة التقيـيم وهـذا يـؤثر علــى�خصـية القـائم بتقيـيم األداء:إمـا أن يكـون متسـاهال

14T14.عملية التقييمT 

15T-315Tالتح�� ال�خ��ي: والذي يتمثل �� ميل املقوم إ�� �عض العمال ألسباب ت�ون خارجة عـن عملـھ،سـواء 

 �انت هناك عالقـة �خصـية أو اجتماعيـة بـ�ن العامـل والقـائم بـالتقييم ومـن بـ�ن هـذه العالقـات نجـد مـثال: الزمالـة

14T14.والصداقة والعالقات العائلية...إ�خT 

15T-414T15Tإعطاء املقوم تقديرات عالية لسلوك وأداء العامل �� الف��ة األخ��ة وإهمالھ لسلوكھ وأدائھ قبل كذلك. 

 عـدم اهتمـام الرؤسـاء بإعـداد التقـار�ر عـن تقيـيم أداء مرؤوسـ��م، أي عـدم القيـام بوظيفـة التقيـيم بأكمـل-5

 .�� الالمباالة وجھ، وهذا يدخل

 :متعلقة بنظام التقييم األخطاء

 : ومن ب�ن األخطاء املتعلقة بنظام التقييم وال�ي تؤثر ع�� عملية تقييم األداء وم��ا

 .عدم وجود معدالت ومعاي�� وا�حة ودقيقة �ساعد ع�� مقارنة األداء الفع�� باألداء ا�خطط1-

 رب املقــوم�ن مــن إعــداد عمليــة�� نمــاذج معقــدة وغامضـة يــؤدي إ��عـدم كفــاءة نمــاذج التقيــيم: فوجــود 2-

 .التقييم

 طر�قة للتقييم موحدة وهذا خطأ حيث وجود طر�قة موحدة ال يتناسب مع �ل الوظائف واملهن استخدام3-

 .داخل املؤسسة

 .قلة املتا�عة من طرف ا�جهات ال�ي توضع نظام تقييم األداء4-
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 القرارات املالية اتخاذاملبحث الثا�ي: دور املعلومات املالية �� 

 القرارات تمثل جوهر اإلدارة و بمثابة ا�حرك األسا��ي للعملية اإلدار�ة ، لذلك فإن اتخاذمما شك فيھ أن عملية 

املواقف  للقرارات ، و قد تتصف �عض اتخاذهصا�ع القرارات ال يمكنھ أن �عتمد ع�� التخم�ن أو العشوائية عند 

التحسن  با�خاطرة و عدم التأكد خصوصا �� بيئة األعمال املعاصرة ، حيث توجد شدة املنافسة و الرغبة ��

وعليھ أن  ،اتخاذ القرارات، و هذا �لھ يث�� العديد من التساؤالت عن أهمية وقيمة جودة املعلومات �� املستمر

م��ا يمكن اإلشارة  ، وي تتناسب مع �ل موقف من القراراتاملعلومات و البيانات و ال��ستند صا�ع القرارات عن 

ما سنتطرق إليھ �� هذا  ، و هذاالقرارات السليمة اتخاذنات ألجل إ�� ظهور أساليب ملعا�جة هذه املعلومات و البيا

 . املبحث

 مفهوم و عناصر عملية اتخاذ القراراتملطلب األول : ا

املعلومات والقرارات عالقة وطيدة، فتوفر املعلومات بكميات هائلة �ع�ي القوة أي توفر خيارات العالقة ب�ن 

تنظيمية كما أن متخذ القرار الفعال باستطاعتھ تحديد أفضل ا�خيارات و�سرعة هائلة ،إضافة إ�� أن متخذ 

طيع االهتداء إ�� الطر�قة السليمة القرار الذي يفتقد إ�� املعلومات ال�افية ال�ي يمكن االعتماد عل��ا، ال �ست

ف�لما قلت املعلومات املتوفرة �لما ازداد الغموض وارتفعت درجة ا�خاطرة وازداد احتمال عدم اتخاذ قرارات 

 فعالة.

 : القرارات اتخاذ�عر�ف عملية الفرع األول : 

 صرف أو البديل الذي يتم، و يمثل ا�حل أو الت اقتصاديالقرار اإلداري هو سلوك او تصرف منطقي ذو طا�ع 

 ع�� أساس املفاضلة ب�ن عدة بدائل و حلول ممكنة و متاحة �حل املش�لة ، و �عد هذا البديل األك�� اختياره

42F .كفاءة و فعالية من ب�ن تلك البدائل املتاحة ملتخذ القرار

1 

 البديل من البدائل الكث��ة املمكنة من أجل الوصول ا�� هدف ، أو حل اختيارالقرار ع�� أنھ "  اتخاذو عرف 

43F.مش�لة أو ان��از فرصة

2 

 هةملواج املدرك ب�ن البدائل املتاحة �� موقف مع�ن أو املفاضلة ب�ن حلول بديلة االختيارو �عرف أيضا ع�� أنھ " 

44F .ا�حل األمثل من بي��ا اختيار، و مش�لة معينة

3 
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 : عناصر اتخاد القرارات الفرع الثا�ي

 تخاذ القرارات �� ما ي��:ا تتمثل  عناصر 
45F

1 

القرارات  اتخاذ  ، و ت�ون السلطة ال�املة بموجب القانون ��(�جنة) سواء �ان فرض أو جماعة : صا�ع القرار -

 .وفقا ملركزه أو وضعھ ضمك الهرم التنظي�ي �� أي مستور إداري �� املؤسسة 

 . مناسب وضع حلالقرار ألجل معا�ج��ا و  اتخاذا ��تتمثل �� املش�لة أو املسألة ال�ي يتم �شأ : موضوع القرار -

أن �ل قرار  القرار املتخذ هو تصرف أو سلوك ناتج عن دافع مع�ن إلشباع حاجة ، أي : األهداف و الدوافع -

أهمية القرار  إشباع ا�حاجة زادت�لما زادت أهمية القرار، و  التخاذيتخذ لھ دافع �شبع حاجة ما و هو م��ر 

  .املتخذ

ش�ل وا�ح البد من جمع البيانات و ح�ى تتم دراسة املش�لة و تحديد أ�عادها �: املعلومات و البيانات -

، و هذا ق باملا��ي أو ا�حاضر أو املستقبل�انت هذه املعلومات و البيانات تتعل املعلومات بخصوصها سواء

 . و ذلك للتأكد من عملية تنفد و تحقيق األهداف املرجوة منھ ��ااذ �عتمد ع�� طبيعة املش�لة

مستقبلية يحتاج  �ع�ي التنبؤ ما سي�ون عليھ ا�حال �� املستقبل ، و خاصة عندما تتعلق املش�لة بأمور  : التنبؤ -

 . ف��ا متخذ القرار إ�� معلومات و بيانات محتمل حدو��ا �� املستقبل

للمش�لة ال�ي  واحد من البدائل املتاحة و هو الذي يمثل حال اختيارإن اتخاذ القرار عادة ما يتضمن  : البدائل -

 .أفضل الختيار�� محل القرار ، فتحديد البدائل �عطي فرصة 
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 القرارات و العوامل ال�ي تؤثر عل��ا اتخاذاملطلب الثا�ي : مراحل عملية 

اذ القرارات ليست عملية سهلة �عتمد ع�� ا�حدس و التخم�ن ف�ي عملية مرتبطة مسبقا و استتباعا خعملية ات

ومراحل و خطوات علمية مدروسة  أساليبيتم اتخاذ القرارات وفق  أنينب��  أيو القرارات،  األ�شطة�عدد من 

 .منظمة البد ملتخذ القرارات من مراعا��ا

 القرارات اتخاذمراحل عملية الفرع األول: 

ت�ون هذه األخ��ة وا�حة أو غامضة من  القرارات هو معا�جة املشا�ل القائمة ، و قد اتخاذإن الهدف من عملية 

46F  :ر �عدة مراحل يمكن ت�خيصها فيما ي��تم القرارات اتخاذحيث أ�عادها و األسباب امل�ونة لها ، لدى فعملية 

1 

تحديد  القرارات و ذلك لتوقف املراحل املوالية عل��ا ، فعند اتخاذ�عت�� من أهم مراحل  : تحديد املش�لة -1

ا ��ع�� أ املش�لة يجب التعمق �� دراس��ا ملعرفة جوهر املش�ل ا�حقيقي و ليس األعراض الظاهر�ة ال�ي يو��

 . املش�لة الرئيسية

املش�لة ع�� أسس علمية و يجب مراعاة �عر�فها بدقة و اإلستعانة بأهل ا�خ��ة �� املؤسسة أو خارجها لت�خيص 

 . و موضوعية ، أي تحديد املوضوع املراد إتخاذ القرار �شأنھ

ذه املرحلة التفتيش أو التحري عن ا�حلول ا�ختلفة �حل �� يقصد : تحليل املش�لة و تحديد البدائل املتاحة -2

لمش�لة ال�ي تم ��خيصها ، و املش�لة ال�ي تم ��خيصها بدقة �� املرحلة األو�� ، و �� تف��ض بدائل او حلول ل

هذا �عتمد ع�� قدرة ا�حلل �� التحليل إليجاد حلول جديدة باإلعتماد ع�� ا�خ��ات السابقة و املعلومات ، يجب 

أن يقوم ا�حلل بوضع أك�� قدر ممكن من ا�حلول البديلة ح�ى يضمن عدم وقوعھ �� ا�خطأ و إختيار البديل 

 لهذا البديل اإلسهام �� تحقيق �عض النتائج ال�ياملناسب ، و لهذا يجب أن يتوفر 

 . �س�� إل��ا متخذ القرار ، و أن ي�ون �� حدود املوارد املتاحة ملتخذ القرار

تتمثل صعو�ة هذه املرحلة �� ان مزايا وعيوب هذه البدائل ال تت�ح بصورة  : تقييم البدائل و إختيار أفضلها  -3

ا تظهر فعال �� املستقبل و يف��ض أن ي�ون التقييم وفقا ملعاي�� و أسس وا�حة أثناء دراسة املش�لة ، لك��

موضوعية من أجل تبيان مزايا و عيوب �ل بديل من هذه البدائل و إختيار البديل الذي يتناسب و طبيعة 

 . املش�لة املراد حلها

للمش�لة ، بل يقوم بتنفيذ القرار ال ينت�ي دور متخذ القرار عند إختيار البديل األفضل  : التنفيذ و املراقبة -4

عن طر�ق �عاون اآلخر�ن من خالل متا�عة التنفيذ للـتأكد من سالمة التطبيق و فاعلية القرار ، و قد يتطلب 

األمر معرفة من لهم عالقة ، كما أن شعور العامل�ن بمشارك��م �� صنع القرار �ساهم �� حسن تحو�ل البدائل 

 عمل فعال ، كما أنھ من األفضل وضع جدول زم�ي و ما�� لتسهيل عملية الرقابة (القرار) إ��

 . و التأكد من التنفيذ �� �ل املراحل استمرارهاو 

   القرارات اتخاذالعوامل املؤثرة �� عملية الفرع الثا�ي :

العوامل املؤثرة �� عملية  ع�� الرغم من �عدد القرارات ال�ي يتخذها املس��ون �� املؤسسة و �� اليوم الواحد فإن

                                                        
  140. ص1998، شفيق حداد، أساسيات اإلدارة، دار احلامد، عمان، األردنحسني حرمي،  1
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القرارات تز�د صعو�ة و �لفة هذه العملية ، فنجد عوامل من البيئة ا�حيطة باملؤسسة أو من داخلها تؤثر  اتخاذ

47F :م العوامل ال�ي تؤثر ع�� عملية إتخاذ القراراتهتأث��ا مباشرا ع�� هذه العملية ، و فيما ياي عرض أل 

1 

 : للمؤسسةعوامل البيئة ا�خارجية  -1

تتمثل هذه العوامل �� الضغوطات ا�خارجية القادمة من ا�حيط ا�خار�� للمؤسسة ، و ال�ي ال �ستطيع التحكم 

 : ف��ا و ��

 .و السياسية و املالية السائدة �� البلد االقتصاديةالظروف  -

 .االقتصاديةالتطورات التكنولوجية و القاعدة التحتية ال�ي تقوم عل��ا األ�شطة  -

 . الظروف اإلنتاجية للقطاع مثل املنافس�ن و املوردين و املس��لك�ن -

هذه العوامل تمثل ضغوط خارجية متأتية من البيئة ال�ي تنشط ف��ا املؤسسة ، ف�ي تتأثر وتؤثر �� محيطها 

مص�حة  ا�خار�� ، و �ل هذه العوامل قد تؤدي بمتخذ القرار إ�� إتخاذ قرارات ال يراها مناسبة تماما أو ��

 . املؤسسة لكن فرضت علية إتخاذ مثل هذه القرارات

 : عوامل البيئة الداخلية للمؤسسة -2

 : و تتمثل �� العوامل التنظيمية و خصائص املؤسسة و �� عوامل كث��ة نذكر م��ا

 .عدم وجود نظام للمعلومات داخل املؤسسة يقيد متخذ القرار �ش�ل جيد -

 .التنظيمية ب�ن األفراد و األقسامعدم وضوح درجة العالقات  -

 .درجة املركز�ة و ا�حجم املؤسسة باإلضافة إ�� الظروف ا�حيطة بمتخذ القرار -

 .درجة وضوح األهداف األساسية للمؤسسة -

 .مدى توفر املوارد املالية و البشر�ة و الفنية للمؤسسة -

 : و يظهر تأث�� هذه العوامل بنوا�� متعددة ترتبط بما ي��  

 .تأث�� القرار ع�� مجموع األفراد �� املؤسسة -

 .املوارد املالية و البشر�ة و الفنية املتاحة أمام إدارة املؤسسة -
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 ملطلب الثالث :األساليب املساعدة �� إتخاذ القرارات و الصعو�ات ال�ي �ع��ضهاا

وهذا ما  مسطرة  واحد أو عدة أهدافاتخاذ القرار هو عملية االختيار ب�ن مجموعة من البدائل لتحقيق هدف 

عدة �ساعد �� اتخاذ القرار السليم، و بالرغم من هذا هناك ايضا صعو�ات �ع��ض متخذ  �ستد�� توفر اساليب

 القرار و �ل هذا سوف نتطرق اليھ من خالل هذا املطلب.   

  :األساليب املساعدة �� إتخاذ القراراتالفرع األول:  

 م��ا: هناك عدة اساليب نذكر
48F

1 

 �� عبارة عن مجموعة مؤشرات و معلومات أساسية �سمح بتقديم نظرة عامة و : لوحة القيادة -1

شاملة و إكتشاف الضغوطات ، و إتخاذ قرارات توج��ية لعملية التسي�� �غرض تحقيق األهداف املسطرة ، كما 

 ��دف إ�� : �سمح بإعطاء لغة مش��كة �ختلف أعضاء املؤسسة ، و

 . الفعالية التسي��ية من خالل املقارنة ب�ن ا�حقيقة و التوقعقياس -

 ). االستثماراتتقديم املعلومات الضرور�ة أل�حاب القرار ة املتعلقة بمستقبل املؤسسة(-

تحتوي ع�� مجموعة من املؤشرات تتعلق با�خز�نة ، الهي�لة املالية و املردودية املالية لرؤوس األموال ، و التيمن -

 .يمكن مراقبة التوازن املا�� الشامل و املردودية ال�ليةخاللها 

و هو عبارة عن طر�قة للتصنيف و ال��تيب من أجل تحديد التطبيقات و املمارسات األك��  : القياس املقارن  -2

 . كهدف يرتقى إليھ اتخاذهنجاعة �� �شاط أو وظيفة ما و 

كما عرفھ املركز األمر��ي ل�جودة و اإلنتاجية بأنھ " عملية قياس منظمة و مستمرة ملقارنة و قياس أداء أي 

دف ا�حصول ع�� معلومات يمكن أن �ساعد املنظمة ��  منظمة بأداء املنظمات الرائدة �� أي م�ان �� العالم 

 . إتخاذ ما تراه من إجراءات لتحس�ن أدا��ا

 : كر م��او نجد لھ أنواع نذ

القياس املقارن الداخ�� :و تتم عملية املقارنة ب�ن البيانات الداخلية مع أ�شطة مماثلة �� إدارات �شغيلية -

 السر�ة �عدامإلملؤسسان نظرا لسهولة ا�حصول عل��ا 

الذين  القياس املقارن التناف��ي : يتم مقارنة األداء ا�حا�� للمؤسسة مع األداء ا�حا�� للمنافس�ن ا�حالي�ن -

 . يقدمون نفس املنتجات

تتمثل املعلومات املالية ال�ي اإلفصاح ع��ا حاليا �� البيانات املالية ا�حتواة �� القوائم املالية  : اإلبالغ املا�� -3

التقليدية و �� : امل��انية ، جدول حسابات النتائج ، تدفقات ا�حز�نة ، باإلضافة إ�� معلومات أخرى �عت�� 

ن نظرا لتعذر اإلفصاح ع��ا �� صلب القوائم املالية �عرض �� املالحظات املرفقة بالقوائم املالية و ضرور�ة و لك

 ال�ي �عت�� جزءا من القوائم املالية.
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 القرارات اتخاذالصعو�ات ال�ي �ع��ض عملية الفرع الثا�ي:  

صول إ�� القرار املناسب ، و يمكن كث��ا ما يجد متخذ القرار نفسھ معرضا لكث�� من العوائق ال�ي تمنعھ من الو 

49F :إجمال هذه العوامل ��

1 

يلقى متخذ القرار صعو�ة �� تحديد املش�لة نتيجة تداخل مسببا��ا ، مما  : عدم إدراك املش�لة و تحديدها -1

يتعسر عليھ عدم القدرة ع�� تم��ها بدقة و بالتا�� تتجھ جهوده ملعا�جة املش�لة الفرعية و عدم التعرض 

 .�لة ا�حقيقية لعدم قدرة تحديدها و �عر�فهاللمش

 : القرار باتخاذعدم القدرة ع�� تحديد األهداف ال�ي يمكن أن تتحقق  -2

إن القرارات �س�� دائما إ�� تحقيق مجموعة من األهداف ، هذه األخ��ة قد تتعارض مع �عضها و قد تتعارض مع 

�� أهمي��ا مما يتطلب من متخذ القرار أوال التمي�� من  أهداف �عض اإلدارات و األقسام أيضا ، كما قد تختلف

 . ب�ن أقل األهداف أهمية ، ثم توجيھ ا�جهود إ�� تحقيق أك�� األهداف أهمية

قراره تحت تأث�� �عض العوامل �القيود  اتخاذقد ي�ون متخذ القرار واقعا عند  : �خصية متخذ القرار -3

ي تقرره السلطة ، و بالتا�� ينجم ع��ا خضوع متخذ القرار لسلطة أع�� الداخلية ال�ي �شمل التنظيم الهرمي الذ

 . تحدد الغايات الك��ى الواجب تحقيقها

�عد نقص جودة املعلومات من أهم الصعو�ات ال�ي تواجھ متخذ القرار ، إذ  : نقص جودة املعلومات املتاحة -4

يجب أن �عطي صورة متجددة عن بيئة العمل و �عد املعلومات من أهم موارد املؤسسة �� العصر ا�حديث حيث 

  ظروف و إم�انات املؤسسة
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 :خالصة الفصل 

 إن ا�حصول ع�� معلومات �حيحة تتمتع بالدقة الالزمة �� األساس الذي تب�ى عليھ القوائم املالية بمختلف

 . للمؤسسةأنواعها ، و ال�ي تتضمن معلومات �عطي صورة وا�حة عن الوضعية املالية 

 القرارات اتخاذ�ش�ل �حيح ��  استخدامهاو من أجل مفهم تلك املعلومات ال�ي تقدها القوائم املالية و 

 بمختلف أنواعها فإن املستخدم ي�جأ إ�� عملية تحليل هذه املعلومات عن طر�ق حساب �عض املؤشرات املالية

ع��  القوائم املالية ، و �ان ذلك �عد إجراء �عديالتال�ي ت�ون أك�� داللة و تو�ح العالقة ب�ن مختلف عناصر 

ا�جديد  القيم املوجودة �� القوائم املالية و ال�ي ت�خص �� قائمة تد�� امل��انية ، لكن �عد تطبيق النظام ا�حاس�ي

اج إدر  �� ا�جزائر و الذي تم بموجبھ �عديل عناصر امل��انية ا�حاسبية و جدول حسابات النتائج ، إضافة إ��

عميقة  �عديليھقوائم جديدة مثل جدول تدفقات ا�خز�نة ، أصبحت تلك القوائم املالية ال تحتاج إ�� إجراءات 

 . كما �انت عليھ �� السابق ، و يمكن حساب املؤشرات املالية مباشرة من القوائم املالية

 قوف ع�� الوضع املا�� للمؤسسة و ع��القرارات املالية بمختلف أنواعها �عد القيام �عملية التقييم للو  اتخاذيتم 

 استعمالقرارات جديدة أو ت�حيحية لإلجراءات املطبقة سابقا ذلك عن طر�ق  باتخاذأساسھ يقوم املس��ون 

 .قرارات رشيدة و �حيحة اتخاذوسائل �ساعد املس��ين ع�� 
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  :تمهيد

سة من املعلومات املالية  �� تقييم و��خيص الوضعية املالية للمؤس استخدامتطرقنا �� الفصول النظر�ة إ�� 

 استعمال�عد ذلك قمنا بدراسة مدى ، بالوضعية املالية ال�ي آلت إل��ا املؤسسة خالل عدة مؤشرات مالية تنبؤ

القرارات من خالل دراسة لوحة القيادة املالية وأسلوب  اتخاذاملعلومات املالية الواردة �� القوائم املالية �� 

لة لتقييم أداء املؤسسة مقارنة مع مثيال��ا من املؤسسات سواء من نفس القطاع يالقياس املقارن الذي �عت�� وس

لإلجابة ع�� السؤال الرئي�ىي وكذلك مجموعة األسئلة الفرعية  �� بداية  منا  محاولةو  .أو من قطاعات مختلفة

البنوك دراسة حالة تطبيقية تتعلق بإحدى  نابحثنا هذا وتدعيما ل�جانب النظري الذي تطرقنا إليھ، تناول

 حيث قسمنا هذا الفصل إ�� مبحث�ن : ا�جزائر�ة و هو البنك ا�خار�� ا�جزائري  التجار�ة

   BEA حول البنك ا�خار�� ا�جزائري عموميات  :األول املبحث 

 12Tتقيـيم األداء املـا�� للبنك ا�خار�� ا�جزائري باسـتخدام مؤشـرات العائـدلالدراسة امليدانيـة 12Tاملبحث الثا�ي: 

12Tوا�خاطرة. 
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 BEAي زائر جعموميات حول البنك ا�خار�� ا�املبحث األول: 

ھنة  الرع اضاوألاظل  يفجد نفسھ وحيث ي، ئرازجلالبنكي م النظارات التطوا ليدوجي راخلائر ازجلابنك  ربيعت

 يفر لتطوم والتقدت اجادرعلى غ أبلو ىلإفأصبح يسعى ، لبيئةاتشهدھا  يتلالتغ��ات التأقلم مع اعلى مج��ا 
ض عر، هرتطووة عن نشأتھ حمل ميتقدل لتعريف بھ من خالاملبحث ا اھذل من خالول احن، وخدماتھو عملياتھ

 ئفھ.ظاوتلف خم

 تقديم البنك ا�خار�� ا�جزائري الطلب األول : 

من حيث  من أك�� البنوك التجار�ة ا�جزائر�ة شهرة ق العالم نجد بنك ا�جزائر ا�خار�� الذي �عم الرائد

�ل الصالحيات للقيام بمهامھ  التعامالت مع ا�خارج خاصة �� ميدان الضمانات البنكية و لذلك أو�لت لھ الدولة

 .عاملية كب��ة وجھ، فهو �عت�� بنك من الدرجة األول و ذو سمعةع�� أحسن 

 ا�جزائري  البنك ا�خار�� حة عن � : األول الفرع 

تجاري منذ �شأتھ ھو بنك التجار�ة املتواجدة �� ا�جزائر، ومن ب�ن البنوك الستة البنك ا�خار�� ا�جزائري �عت�� 

 .جيةراخلت املرتبطة بالعملياا االتفاقياتتنفيذ ا�خارجية تمو�ل التجارة خصص �� مت

0FPفيما ي�� عرض ألهم التطورات ال�ي شهدها هذا البنك:

1 

ب�ن  2005سنة  �خص 4378فيما يخص العدد اإلجمال ملوظفي بنك ا�جزائر ا�خار�� (مقر و وحدات) بلغ 

وحدات 10و�الة ضمن  82مدير�ن ومشرف�ن، أعوان تحكم، أعوان تنفيذ، موزع�ن ع�� مستوى شبكة من

 23موزع�ن ع�� أنحاء البلد (التجمعات السكنية الك��ى و املناطق الصناعية ومناطق إنتاج ا�حروقات)، وتضم 

 1450وطنية. إن بنك ا�جزائر ا�خار�� لھ عالقة �شبكة من  7با�خارج و  16من شر�ات تا�عة ومساهمة م��ا 

 .من التجارة ا�حليھ %35خار�� أك�� بلد، و �س�� بنك ا�جز اثر ا� 41مراسل بن�ي موزع�ن ع�� 

ك الدولة معناه و �ن أهم بنو ب�ان بنك ا�جزائر ا�خار�� من  1988إ�� غاية استقاللية املؤسسات العمومية سنة 

ظروف  ���ان دوره الرئي�ىي هو الوساطة ين املؤسسات و خز�نة الدولة؛ اخر �شاطا��ا اختتمت  كما أشرنا إليھ

 . 1993مليار دج باملقارنة بنشاط  78489د�سمر قدرت ب  31مالئمة للبنك، م��انية 

�ستطيع القول استنادا ع�� م��انية �شاط بنك ا�جزائر ا�خار��، أنھ م ينقطع عن بذل جهود مختلفة األش�ال 

والوضعية االقتصادية انجاه ز�ائنھ من القطاع العام أو ا�خاص، داخليا أو خارجيا لتوف�� خدمات تتوافق 

 ١ا�جديدة؛ كما �ستعمل بنك ا�جزائر ا�خار�� وسائل االتصال و املعا�جة املعقدة  �اإلن��نت واإلعالم األ�� و كذ

 . ) SWIFTسو�فت (
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 الفرع الثا�ي: �شأة وتطور البنك ا�خار�� ا�جزائري 

�� ش�ل شركة جزائر�ة حدد  204-67طبقا للمرسوم رقم  1967أكتو�ر 01تم إ�شاء بنك ا�جزائر ا�خار�� �� 

مليون دينار جزائري، مقره ا�جزائر العاصمة، بإم�انھ إقامة و�االت وفروع، بموافقة وز�ر  20رأسمالھ مبدئيا ب

املالية كما يمكنھ إقامة و�االت خارج الوطن، وتصنيفها ال ي�ون إال بموجب نص �شري��، وقد تم إ�شاؤه ع�� 

1FP:البنكية التالية  املؤسساتأنقاض 

1 

 ) le Crédit Lyonnais :(1967 أكتو�ر 01��  ينلليوض القرا -

 ) Société générale : ( 1967د�سم��  31�� لعامة الشركة ا -

 ) Crédit du nord (:  1968افر�ل  30ل (البنك الشما�� للتسليف �� لشماض اقر -

 :  1968ماي  31�� ملتوسطبنك البحر األبيض ا ي وئرالصناعي للجزالبنك ا-

 ) industrielle d'Algérie et de la méditerrané ( Banque 

 1968افر�ل  30الفر��ىي �� كليز ربنك با-

 :ومع إ�شاء البنك ا�جزائري ا�خار�� تم إرساء أول هي�ل تنظي�ي وضم

 .دائرة الشؤون اإلدار�ة -

 .هي�ل املواد الهيدروكر�ونية -

 .دائرة الشؤون ا�خارجية -

 .دائرة دراسات االستغالل -

من إجراءات  األخ��ةاملرحلة  يمثل ، و تأسيسھ1968جوان  01تحصل بنك ا�جزائر ا�خار�� ع�� هي�لھ ال��ائي �� 

التأميم البن�ي، حيث �س�� من طرف رئيس مدير عام و مدير عام مساعد و ثالث ممتشار�ن، وهم م�لفون 

، �ان بنك ا�جزائر ا�خار�� محل  1970و تمثيلھ اتجاه الغ��؛ ومنذ بالتسي�� و تطبيق السياسة ا�خاصة بالبنك 

، شركة النقل طراكسوناثقة �جميع العمليات البنكية للمؤسسات الصناعية الك��ى مع املؤسسات األجنبية (

 )....البحري، شر�ات البناء،

التنظيم الهيك�� أك�� توافقا  ، �عدها أر�ىي ش�ل ثا�ي من1980حافظ البنك ع�� نفس الهي�ل التنظي�ي إ�� غاية 

مع تقدم عمليات البنك، وتم استحداث عدة مدير�ات تحت سلطة مستشار مدير�ة البنك؛ يضم الهي�ل 

 .مدير�ات مركز�ة عملياتية 9التنظي�ي من مدير�تان عامتان مساعدتان و 
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ت الشؤون ا�خارجية؛ تم استحداث تنظيم جديد ار�ىي تحت سلطة املدير الذي أعاد تنظم وحدا 1988�� سنة 

وأصبح بنك ا�جزائر ا�خار�� من ب�ن أبرز املؤسسات البنكية األو�� املنفصلة ذاتيا، وذلك بموجب أح�ام القانون 

  .مليون دينار جزائري  24.5وح�ىي برأس مال اجتما�� قدر ب  1988جانفي  12الصادر ��   61/89

مدير�ات عامة مساعدة عملياتية ل�ل  3و تنظيم يضم تم االعتماد ع�� هي�ل تنظي�ي جديد، وه 1989و�� سنة 

 1988جانفي  12��  01/88سنة خ��ة و بفضل تطبيق القانون رقم  21و �عد  ،ن من الوحدات املركز�ة�عدد مع

مؤسسة  1989فيفري  5املتعلق باستقاللية املؤسسات، قام بنك ا�جزائر ا�خار�� بتغي�� ش�لھ و أصبح يوم 

مع ا�حافظة �ش�ل عام ع�� هدفھ األسا�ىي املسطر ، مليار دج 24.5 إ��مليار دج  1قفز من باألسهم، رأس مالھ 

من طرف املدير  1996كما تم استحداث هي�ل تنظي�ي آخر سنة، 1967أكتو�ر  1بموجب املرسوم املؤرخ �� 

 . 1996جانفي  02الصادر ��  01ا�جهوي، بمقت�ىى مذكرة املدير العام رقم 

) 21/04/1997املؤرخة �� ( 02(مذكرة املدير العام رقم  1997ا�خار�� بدائرة التسو�ق سنة  زود بنك ا�جزائر

م�حقة بمدير�ة الشبكة، وتتفرع هذه الدائرة ا�� قطاع�ن: قطاع "مؤس�ىي" وقطاع "�خ�ىي" باإلضافة إل مكتب 

تجار�ة واستجابة " حيث يقوم بتوزيع مسؤولية السياسة الTOUEN" و ايضا "DELOITEاملراجعة الدولية "

للسياسة ا�جديدة للبنك ال�ي ��دف إل تحقيق الفعالية والكفاءة �� التسي�� البن�ي، تب�ى البنك هيكال تنظيميا 

، .بموجبھ تم استحداث هيا�ل جديدة، وتم توسيع وتمديد مهام واختصاصات الهيا�ل 2003جديدا سنة 

 .املوجودة

1حاليا للبنك فرعن �� ا�خارج
2FP:  

 دول العري (باريس)؛البنك ال-

 البنك العر�ي لإلستئمار و التجارة الدولية (أبو ظي)؛-

 :صناديق مساهمة حسب النسب التالية 4ع��  االجتما��يتم توزيع الرأس املال 

 ؛ %35"، املواصالت، اإلعالم اآل��" اإللك��ونيكصندوق مساهمة "-

 ؛% 10 "، صيدلةكيمياءب��وكيمياء، "صندوق مساهمة -

 �عض املعطيات حول �شاط بنك ا�جزائر ا�خار�� إ��: و�ش��

 مليار دينار؛ 4.8س حيث جاوزت 0 %10تطورت أعباء االستغالل ومخصصات االهتالك ب-

 ؛2004سنة %20ابل قم  % 12أصبح معامل االستغالل يمثل �سبة 

  2004مليار دينار، بمقدار مرت�ن عما �انت عليھ سنة  33.2 إ��تم رفع املؤونات املش�لة لتغطية أخطار املقابالت 
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مليار دينار، و�إضافة األموال ا�خصصة لتغطية  34.1 إ�� 2005ارتفاع مقدار األموال ا�خاصة ��اية سنة  -

مليار دينار؛ هذه األموال ا�خاصة �سمح باح��ام النسب  44.9األخطار البنكية العامة يصبح املقدار اإلجمال 

قانونية، باستثناء املتعلقة بتقسيم ا�خاطر، حيث تجاوزت �� �عض املؤسسات العامة املنحلة، مؤهلة إلعادة ال

 الهي�لة املالية ا�حدود املتعارف عل��ا؛

 .2005و  2004ب�ن سن�ي  %82نمو الناتج البن�ي الصا�� بنيبة  -

 %9فاق إجمال امل��انية �سبة  -

 %40نمو املنتج البن�ي ب  -

 %86لغ الهامش البن�ي ارتفاع بنسبة ب -

 %51تحسن األر�اح بنسبة  -

كل  مست يتل، والتحديثامن ة مرحلة جديد يفخل ودظائفھ وھيكلة دة عات إلبنك بعمليام اقا 2006و�� سنة 

مة مع اءملون الضمات الو�الاتأھيل دة عاوإديث حتية جتارتسإنة لساكما عرفت ھذه ، شبكتھ بالكاملوھياكلھ 

 بيئة تنافسية. يفا كل ھذن، ملتاحة للزبوت الصفقاة واديدجلاتكنولوجية لت املتطلباا

ملكتب ا يفأو  Front officeاألماميملكتب ا يفاء ساسية سوأداة ألتكنولوجيا ھي أن البنك ا اھذوأدرك 

 لزبائن.ا ىل��ا إخدما ميلتقد، Back officeلفيخلا

 كثرألبنكي العمل اليصبح  Deltaدلتا  برنامج ل من خالت ملعلومام اديث نظاحت 2007لية املوالسنة ف التعر

 ن.ماوأقة د

ت لشركاامة مع ربملت انتيجة لالتفاقيا، وملتوسطةة واريلصغت املؤسساع اقطا ىلإلبنك اتوجھ  2009و�� سنة 

  ة.جديدت منتجاح طر متعامليا ة ئدالرا

 يفملستمر ا نيلتحسوالتحديث ر اطاإ يفة ميلقداياكلھ هلا ديدجتولبنك افعرفت توسيعا لشبكة  2011ما سنة أ 
 قعةواال  libre- serviceة دمة حرخبكالة أول ولسنة اھذه  يفلبنك افتتح اكما ، هاميطريقة تقدت ودماخلا

بالعمل بالتنسيق دة لزياالتسمح ھذه مليار دينار جزائري،  76 ىلإالھ مسرأفع ر مت، وسطوئر ازجلا ادمروش بديد

 لية.ولدا اكذولية حملك البنوا ربكأ مع

 بأكفأيدھا وتزت وكاالء ونشال إكية من خاللبناتوسيع شبكتھ وتدعيم  ىلإجي راخلا�جزائر احاليا يسعى بنك 

 ملنافسة.�جارات البشرية ارد املوا

من بن العوامل ا�� ساعدت ع�� بلوغ هذه النتائج، هناك عوامل داخلية تتمثل �� ا�جهود ا�جما�� الهام للبنك  -

إطالق برنامج النمو من طرف أما من بن العوامل ا�خارجية هو  ،والتحديث واالنجازات ا�حققة بالنظر للتقدم

 .السلطات العمومية
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3FP:يلاحلاشكلھ  يفلبنك ��ذا املتعلقة ت املعلومااھم أبشكل موجز ض كن عرميما سبق ل من خال -

1 

 ) BEA) Banque Extérieure d’Algerieجي راخلا�جزائر ابنك التسمية:  -

  .ةمهلقانونية: شركة مساا لصفةا -

 ،ر جزائري ينار دمليا 150رأس املال االجتما��: -

 ،ئرازجلوش، اريلعقيد عمرع اشا 11املقر االجتما��:  -

ديد حلع اقطات، قاورحملع االسيما قطاط لنشات اتلف قطاعاخمويل متولبنكية ت ادماخلا ميتقد النشاط: -

 ت.دماخلع اقطاا كذء، ولبنااد اموع قطا، لنقلع اقطا، والصلب

 و�الة. 114شبكة الو�االت: 

 يئرالجزاجي رلخاالبنك ا و مهام  افھد:ألثاني المطلب ا

 البنك ا�خار�� ا�جزائري   أهداف الفرع األول:

4FP:ھامة منهااف ھدأقيق حت ىلي إئرازجلاجي راخلالبنك ايسعى  

2 

 تتقنيال خادلك بإري، وذلتجاامة للتطوير زلالن التحو�الت اجل ضماأكثر فعالية من أ ريلتسياجعل و نيسحت -

خلية فيما الد��ا اص تعامالخيفيما ك لبنو��ا اتعمل  يتلت البطاقاالتسويق مثل و ا ريلتسيان اميد يفة جديد

 بي��ا.

كة رألخذ باملشاو اية لبشرارد اكم للموحملا ريلساعلى ا العمل كذ، ولزبائناب ارتقوالشبكة انشر و لتوسع ا -

 جي.راخلو ا ينلوطالصعيد ا على

 ل.التصاو املعلوماتية األنظمة اتطوير و نيسحت -

 ت .الحتياجاالتقنية حسب و اية دملاالوسائل ا ميتقد -

 د.لتابعة للبالت املديريااخل كل داقبة املرم اتقوية نظا -

 

 ة.مصرفية جديدت خدما ميلك بتقد، وذكنممبح ر ربكأقيق حت -

 رج.اخلا يفوع فرت و كالوضع و -
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2 www.bea.dz/résultats financiers 



ياجلزائر دراسة حالة البنك اخلارجي                                            الفصل الثالث:  
 

80 
 

 .مللعاان اية مع باقي بلدرلتجات العمليااويل متتشجيع  -

 رج.اخلو ائر ازجلا نيية بدالقتصات اإلصالحااتسهيل تنمية  -

 ا�جيد لالل��امات الناتجة ب�ن أسواق الدول وا�جمعيات ا�حلية. ريلتسين اضما -

 ين.رملصدو اين ردللموت ضماناء عطاإ -

 ى.ألخراجية راخلك البنوامع ض للقرت فقااملوء اعطاإ -

 ت.صارلبوا يفجي راخلائر ازجلايتدخل بنك أن كن مي 91-90ت إلصالحااظل  يف

 ا�جزائري  ا�خار��الفرع الثا�ي: مهام البنك 

5FP:نذكر م��ا 

1 

 تنمية العالقات التجار�ة ب�ن املتعامل�ن ا�خواص والقطاع العام. -

 وإخضاعها لشروط  املدير�ة �� حالة القروض ذات املبالغ املرتفعةدراسة القروض البنكية املمنوحة للعمالء  -

  . إستقبال مختلف اإليداعات

 تمو�ل املشاريع اإلقتصادية الك��ى. -

 تقديم خدمات لز�ائن املؤسسات العمومية وكذا الز�ائن ا�خواص �� إطار العمل. -

منح اعتمادات لالست��اد وضمان 13T من خالل 13Tالتصدير مع الهيئات وشب�ات البنكو  االست��ادعمليات  تمو�ل -

 . االعتماد والتأم�ن،املصدر�ن ا�جزائر��ن، لتسهيل مهم��م �� التصدير 

 .�سهيل تنمية العالقات االقتصادية ب�ن ا�جزائر والدول األخرى  - 

 .ضمان التنفيذ ا�جيد لالل��امات الناتجة ب�ن أسواق الدولة وا�جماعات ا�حلية -

 معلومات تجار�ة �حيحة وضرور�ة للمصدر�ن واملستوردين ا�جزائر��ن حول عمليات التحو�ل،يقدم  -

 .الشراء، البيع واستغالل ا�حالت العامة

 �ساهم �� جميع أنظمة ال��قية، القرض والتسي�� وتأم�ن القرض وذلك حسب ما هو مقرر �� القانون  -

 .التأسي�ىي �الصناعة الغذائية، االستخراج املعدنية

 

 

                                                           
 1 www.bea.dz/ résultats financiers 
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 البنك ا�خار�� ا�جزائري وظائف   :الثالثاملطلب 

ه رباعتبا، بھص اخلالتنظيمي ايكل هلاعلى ة نظرء لقاإب جيجي راخلائر ازجلاظائف بنك وعلى ف لتعراقبل 

 لھ.عاكسة  رةصو

 الفرع األول: الهي�ل التنظي�ي للبنك ا�خار�� ا�جزائري 

تضم ست م، ئيس مدير عارسها أرتمن مديرية عامة ي يلاملوالشكل التنظيمي كما يبينھ ايكل هلن ايتكوو

6FP:يفتتمثل  ) تمديريا( باتنيا

1 

 ية.رلتجاالعامة املديرية انيابة  -

 لية.ولدت العامة للعالقااملديرية انيابة  -

 ألنظمة.ت والعامة للعمليااملديرية انيابة  -

 ات.لعامة للتعهداملديرية انيابة  -

 لعامة للمالية.املديرية انيابة  -

 ت.لنشاطااعم ودخلي الدالعامة للتطوير املديرية اابة ني -

تضم كل نيابة ب، وھارإلاويل متال وألمواخلية مكافحة تبييض ولعامة املفتشية ، التدقيقاخلية  ىلإباإلضافة 

 ىلل إللوصودة دحمقيق مهمة حتتعمل على  يتلاملختلفة ا حلملصاوالفرعية ت املديريااموعة من جممديرية 
 لبنك.ا اھذاف ھدأ

تضم كل مديرية ، يةرلتجاالعامة املديرية اجهوية تابعة لنيابة ت جي تسع مديرياراخلائر ازجلا لبنكا وھذ

 ينلوطاب ارتلا ربعت ملديريااھذه زع تتوة، وملباشرإدار��ا ات حتتقع  يتلالبنكية ت الوكاالاموعة من جمجهوية 
7FP كما يلي:

2 

 و�الة. 14ب سط وئر ازجلاهوية جلاملديرية ا -

 و�الة. 11ب لعاصمة:ائر ازجلاحي اهوية ضوجلاملديرية ا -

 و�االت. 09ب هوية بعنابة جلاملديرية ا -

 و�االت. 08ة ب هوية بالبليدجلاملديرية ا -

 و�االت. 07ان ب هوية بوھرجلاملديرية ا -

                                                           
 وثائق البنك  1
  وثائق البنك 2
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 و�االت.  09ب هوية بقسنطينة جلاملديرية ا -

 و�االت. 10 ب هوية بسطيفجلاملديرية ا  -

 و�االت. 09ب   بنوجلهوية باجلاملديرية ا -

 و�االت. 07ن ب هوية بتلمساجلاملديرية ا -

 و�االت. 09ب  منستغامبهوية جلاملديرية ا -

اب رتلاعلى كامل زع كالة تتوو 114،  2017سنة جي راخلائر ازجلالبنكية لبنك ت الوكاالد اعد حيث بلغ

 ، ينلوطا
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 ي.ئرالجزاجي رلخاالتنظيمي للبنك الهيكل : ا)4-3( قمرلشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق البنك

 

 

 

 املديرية العامة

 مديرية املفتشية العامة

 خلية املراجعة

ل خلية مكافحة عمليات غسي
 األموال ومتويل

م.ع.ف للتطوير 
ةاألنشطالداخلي ودعم   

ودةالتنظيم واجل م.  

ةم. املوارد البشري  

 م. التكوين

العامة اإلدارةم.   

اإلعالمم.   

يةم. املسائل القانون  

 م. ع. ف للمالية

ةم. الدراسات االقتصادي  

ةم. االسرتاتيجي  

زانيةم. تسيري املي  

قم. اخلزينة و السو   

 م. احملاسبة

يريم. مراقبة التس  

ل و م. تسيري األصو 
 االشرتاكات

م. ع. 
ف 

اتلاللتزام  

م. 
 القروض

م. متابعة 
ومراقبة 

االلتزامات 
 والتحصيل

م. 

 املنازعات

م.ع.ف 
 للعمليات
 و النظام

م.وسائل 
 الدفع

أنظمة م.
اإلعالم 

  االيل

االتصاالتم.  

م.ع.ف 
 الدولية

 م.العمليات
 مع اخلارج

 م.العالقات
 الدولية

م.التجارة 
 اخلارجية

 م.ع.ف للتجارة

 م.الشبكة

 م.اجلهوية

ةم.احلساابت الكبري   

 م.سوق املؤسسات

 م.السوق املستقلة

 م.التسويق

 الوكاالت
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 ي.ئرالجزاجي رلخالو�الة البنك التنظيمي الهيكل : ا)5-3(الش�ل رقم 

 

 

 ال                         

 منناال                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: وثائق البنك

 

 

 

 

 

 مركز احملاسبة مدير وكالة

إداريةسكرترية   

 عون إداري

ةالتزامات األمان  التجارة اخلارجية قسم النقد اخلدمة اإلدارية مدير حماسبة 

 قسم النصيبه CREDOCقسم 

 حمفظة

فيةاخللقسم النافذة   

 مناور النقدية

 منسق املعلومات دعوى
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 الفرع الثا�ي: وظائف البنك ا�خار�� ا�جزائري 

ت سلطة نيابة حتظيفة تقع وظائف كل وسبعة  ا�جزائري  جيراخلاللبنك  أن نيلتنظيمي يتبايكل هلل امن خال

8FPظيفة:ولكل ح فيما يلي شرة، مباشرم لعااملدير اترتبط بالرئيس  يتلاقبة املراظيفة ا وماعد، عامة مديرية

1 

 قبة:المراظيفة وال: أو

ملفتشية امديرية ولتدقيق اخلية ب، ھارإلاويل متال وألموابة تبييض راحملوظيفة كل من : خلية اھذه  ىليتو

مطلقة  ا صالحيةهلوقبة اباملرت يئاهلاھذه م تقو، للبنكم لعااملدير الرئيس ات سلطة حتملوضوعة العامة ا

من ر ملقرالتفتيش والفحص واقبة اللمري برنامج سنور طاإ يفك تتحر، ولبنكاظائف وقبة اص مرخيفيما 

 م.لعااملدير الرئيس ف اطر

 لتالية:م اباملهام لقياا ىلتتوو

 لبنك.اخل ت دالعمليااءات واإلجراتطبيق ى قبة مدامر -

 جية.راخلاملخاطر اتقييم  -

 ت.ساباحلاريك حتير ربقبة تامر -

 لبنك.ى اية على مستوراجلاءات ايد لإلجرجلالتطبيق افحص  -

 م.لعااملدير الرئيس اخاصة بطلب من ث ببحوم لقياا -

 ملركز.والشبكة امن معلوماتية أقبة امر -

 ء.إلمضات استقباالا ريتسي -

 ل.الستغالاقع اغلق مووية لفتح دارإلت امللفاا ريتسي -

 يةرلتجاالوظيفة اثانيا: 

ى  ربلكت اساباحلامديرية ، لشبكةاتضم كال من: مديرية ، ويةرلتجاالعامة املديرية الوظيفة نيابة اھذه  ىلتتو

 لتسويقامديرية اد وألفرق امديرية سوت، ملؤسساق امديرية سو

ري لتجاداء األاقبة امرومة لتشغيلھ زلالات املعدري والتجاالعمل وع امشراد عدإلوظيفة على اتعمل ھذه و

 نيصل بوعن حلقة رة جهوية عبات ية على مديريارلتجااملديرية اتشتمل ، وية للبنكرلتجااة لعالماتعزيز ا كذو

                                                           
 1 وثائق البنك
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م هوية تقوجلت  املديرياامرتبطة تسلسليا مع ت كاالا وكذ، ويةرلتجااركة حلواللتسويق ي هوجلى املستوا

اء ولزبائن سامع ت اسبية للعملياحملواية دارإلاة جلملعات، املؤسسااد والألفرض لقرت اليل ملفاحتو ريبتسي

 لصعبة.ابالعملة ا كذر ولك بالدينان ذكا

 ليةولدالوظيفة اثالثا: 

رة لتجات اعلى تطوير نشاطاة ريألخاتعمل ھذه ، ليةولدت العامة للعالقااملديرية الوظيفة نيابة اھذه  ىلتتو

رج، اخلامع ت لعملياواجية راخلرة الية للتجاولدت العالقاوع والفرت امديريال عماأ نيلتنسيق بواجية راخلا

9FPضم كال من:تو

1 

، لصعبةالعملة ت احسابا، لية للبنكولدالتمويل اسائل و ريبتسيم تقو يتلرج: الخاامع ت لعملياامديرية  - 

 ال.ألموا صيلحت

يتها دودسة مرودرا يلولدوا ينلوطى املستوالبنك على وع افر ريبتسيم تقو يتلالية: ولدت العالقاامديرية  - 

لعالمة اكما تعمل على تعزيز ، جيراخلالتمويل البحث عن وا نيجيراخلا نيسلاملراكماتعمل على تطوير شبكة 

 رج.اخلا يفية للبنك رلتجاا

تطوير  يفة مهملسا، واملتحصل عليهاالتمويل ت استلزمامبلشبكة ايد وملكلفة بتزاجية: رلخارة التجاامديرية  -

 .جية للبنكراخلن الديوا ريتسيا كذالصادرات،ترقية و

 لنظمت والعمليااظيفة وبعا: را

م تشغيل نظاوضع ولة عن ومسؤة ريألخاھذه ، لنظمت والعامة للعمليااملديرية الوظيفة نيابة اھذه  ىلتتو

 يتملعلومااانب جلكل ما يتعلق با، وفيھ يلآلم اإلعالت اتطوير تطبيقاوصيانة ومتابعة ، لبنكا يفت ملعلوماا
10FPملديرية كال من:اتضم ھذه ولتكنولوجي  وا

2 

 مدير�ة وسائل الدفع. -

 املعلومات.نظم مديرية  -

رة لصواھذه  نيسحتلعمل على ، والعالمة لھرة اصو ميتقد، جيراخلل املكلفة باالتصات: االتصاالامديرية  -

 لتسويق.ى اترقية خاصة على مستوت المح يفة مهباملسا لكوذ

 اتلتعهداظيفة وخامسا: 

                                                           
  1 وثائق البنك

  2 وثائق البنك 
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سياسة وية رلتجااملؤسسة دة اقيا يفظيفتها وتتمثل ات، لعامة للتعهداملديرية الوظيفة نيابة اھذه  ىلتتو

 :يفملتمثلة اصايتها وت حت يتلت املديريال اعماأ نيلتنسيق بوالبنك ات اتعهد

 ض.لقرامديرية  -

 متا�عة ومراقبة الضمانات و االس��جاع.مديرية  -

 يفلناشئة ت  اعاالنزاة جلمعا يفهوية جلت املديريااقبة امرومتابعة ة وساعدمبم تقو يتلت: اعازلمناامديرية  -
 ى.ألخراف األطراعية مع زلتنااعالقاتھ  يفلبنك ق اعلى حقوظ فاحلا اكذ، ولبنكل اعمات ألفمستوياتخم

 لماليةالوظيفة اسا: دسا

عن ول مسؤم سها مدير عايرأ يتلالعامة للمالية املديرية اجي نيابة راخلائر ازجلاملالية لبنك الوظيفة ا ىلتتو

 :ت سلطتهاحتملديرية امع ھذه جتوم�لف بإعداد اإلس��اتيجية، وملالية للبنك السياسة ا

ياكل هلة امساعدوتيجية ارتإلست اسارالداد ابإعدم تيجية: تقواإلسترواية دالقتصات اسارالدامديرية  -

 لبنك .اتيجية ارتسورة إريلعمل على ساجل أمنى ألخرا

 ا�خز�نة.ا�خز�نة و السوق: �عمل ع�� ضمان وتمو�ل الو�االت حساب وضعية ا�خز�نة للبنك و�سي�� مديرية  -

 ا�حاسبة: �� املسؤولية عن الم الرقابة البنكية العامة، و�ل ما يتعلق بالعمليات ا�حاسبية.مديرية  -

 مدير�ة مراقبة التسي��: تقوم بإعداد تقر�ر سنوي عن �شاط البنك ومراقبة الت�اليف حسب مراكز النشاط. -

 �سي�� املساهمات.مديرية  -

 تلنشاطااعم ودي خلالدالتطوير اظيفة وسابعا: 

لدعم ا ريلة عن توفوھي مسؤت، ولنشاطااعم ودخلي الدالعامة للتطوير املديرية الوظيفة نيابة اھذه دي تؤ

 لتالية:ت املديرياات سلطتها حتضع خت، لبنكت انشاطا لكافة

لبنك اشبكة وملركزية التنظيم للهياكل دة اعاإلعمل على تطبيق ا يفتكمن مهامها دة: لجووالتنظيم امديرية  -

 دارة .إلالس جمطط خمنطالقا من ا

 املوارد البشر�ة: ا�ختصة �� �عبئة ومتا�عة املورد البشري �� البنك.مديرية  -

 الت�و�ن.مديرية  -

 مع اح��ام تدرج السلطة.اإلدارة العامة: مهم��ا �سي�� �ل وسائل عمل البنك ووضعها تحت التشغيل مديرية  -

 لقانونية للبنك.الوثائق اعلى ظ فاحلاتعمل على  يتلالقانونية: ت اسارالدامديرية  -
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11T :11باسـتخدام مؤشـرات العائـدللبنك ا�خار�� ا�جزائري تقيـيم األداء املـا�� لامليدانيـة الدراسة املبحـث الثـا�يT 

11T11.وا�خاطرةT 

13T وذلـك مـن خـالل ائري ز ا�خار�� ا�ج للبنكسوف يتم �� هذا املبحث تطبيق نموذج العائد ع�� حقوق امللكية ،

 13T.النتائج وتفس��ها تحليلمؤشرات العائد وا�خاطرة ثم 13T 13Tحسـاب

11T11.ا�خار�� ا�جزائري  املطلب األول: حساب وعرض النتائج للبنكT 

11T 11:: مؤشرات العائد الفرع األولT 

13T-13T14T1 13T14T13 : العائد ع�� حقوق امللكيةT14TROE 14T 

  )2009/2012( ا�جزائري خالل الف��ة خار��العائد ع�� حقوق امللكية للبنك ا�: ) 2-3(ا�جدول رقم

 %:  الوحدة

 البنك          السنوات  2009  2010  2011  2012

 ا�جزائري  ا�خار��البنك  27.12 34.56  28.79 18.94

 

 )3)،(2( اد الطالبة باالعتماد ع�� املالحقمن إعد :املصدر

��ة خالل الف ا�خار�� ا�جزائري  يو�ح تطور مؤشر العائد ع�� حقوق امللكية للبنك):  6-3(الش�ل رقم

)2009/2012 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 2-3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :صدرامل
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 ROA: العائد ع�� األصول  -2

 )2009/2012(ا�جزائري خالل الف��ةخار�� العائد ع�� األصول للبنك ا�): 3-3( ا�جدول رقم

 %الوحدة                                                                                                                                                                             

 السنوات            البنوك  2009  2010  2011  2012

 ا�جزائري  ا�خار��البنك  66،1 2.29 2.14 1.31

      
  )3)، (1( حقمن إعداد الطالبة باالعتماد ع�� املال  :املصدر

 خالل الف��ة ر مؤشر العائد ع�� األصول للبنك ا�خار�� ا�جزائري يو�ح تطو ): 7-3الش�ل رقم(

)2009/2012( 

 

 

 ) 3-3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر
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 EM: الرفع املا��معامل  -3

 )2009/2012( الف��ةخالل ا�جزائري  خار��معامل الرفع املا�� للبنك ا�): 4-3(ا�جدول رقم

 .الوحدة: مرة                                                                                                                                                                         

 السنوات               البنوك   2009  2010  2011  2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  16.26 15.07 13.40 14.35

 

 )2)،(1( من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� املالحق :املصدر

 )2009/2012(خالل الف��ةا�خار�� ا�جزائري  يو�ح تطور معامل الرفع املا�� للبنك) 8-3( الش�ل رقم

 

 ) 4-3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر

 PM: هامش الر�ح -4

 )209/2012( ا�جزائري خالل الف��ة خار��هامش الر�ح للبنك ا�): 5-3(جدول رقم

   %: الوحدة                                                                                                                                                                               

 )3( حقعداد الطالبة باالعتماد ع�� امل�من إ :املصدر
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 لبنوك               السنوات  2009  2010  2011  2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  42.38 53.96 52.35 35.19
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 )2009/2012(الف��ةخالل ا�خار�� ا�جزائري  يو�ح تطور مؤشر هامش الر�ح للبنك: )9-3( الش�ل رقم

 
 

 .) 5-3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر

 UA:منفعة األصول  -5

   )2009/2012(ا�جزائري خالل الف��ة خار��منفعة األصول للبنك ا�): 6-3( جدول رقم

  % :  الوحدة                                                                                                                                                                  

 السنوات            البنوك  2009  2010  2011  2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  3.96 4.24 4.10 3.74

 

 )3)،(1( من إعداد الطالبة و�االعتماد ع�� املالحق :املصدر
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  )2009/2012( خالل الف��ةا�خار��  يو�ح تطور منفعة األصول للبنك): 10-3رقم (الش�ل 

 
 

 ) 6-3(إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقممن  :املصدر

 :: مؤشرات ا�خاطرة الفرع الثا�ي

 :االئتمانمخاطر 1-

 )2009/2012( ا�جزائري خالل الف��ةخار�� للبنك ا� االئتمانمخاطر ): 7-3( ا�جدول رقم

  % : الوحدة                                                                                                                                                                          

 السنوات         البنوك  2009  2010  2011   2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  0.51 0.82 0.36 0.64

 

 )3)،(1( من إعداد الطالبة و�االعتماد ع�� املالحق :املصدر
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 )2009/2012(خالل الف��ةللبنك ا�خار�� ا�جزائري  االئتمانيو�ح تطور مخاطر ): 11-3( لش�ل رقما

 
 

 ) 7-3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر

 :مخاطر السيولة -2

 )2009/2012(خالل الف��ةا�خار�� ا�جزائري مخاطر السيولة للبنك ): 8-3( ا�جدول رقم

 % : الوحدة                                                                                                                                                                           

 السنوات            البنوك  2009  2010  2011  2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  6.56 8.55 13.14 11.96

 

 )2)،(1املالحق (من إعداد الطالبة و�االعتماد ع��  :املصدر
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 )2009/2012ة(خالل الف�� ا�جزائري  ا�خار�� يو�ح تطور مخاطر السيولة للبنك): 12.3( الش�ل رقم

 
 

 .) 8.3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر

 :مخاطر رأس املال -3

 )2009/2012( ا�جزائري خالل الف��ة خار��للبنك ا� رأس املال مخاطر ): 9-3(ا�جدول رقم

 % :  الوحدة                                                                                                                                                                 

 السنوات          البنوك  2009  2010  2011  2012

 البنك الوط�ي ا�جزائري  6.14 6.63 7.46 6.96

 

 )2)،(1د الطالبة و�االعتماد ع�� املالحق (من إعدا :املصدر
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 )2009/2012( الف��ةخالل ا�خار�� ا�جزائري  يو�ح تطور مخاطر رأس املال للبنك): 13.3(الش�ل رقم

 

 .) 9.3(من إعداد الطالبة باالعتماد ع�� ا�جدول رقم :املصدر

 

 ك ا�خار�� ا�جزائري نللب املا�� األداءاملتعلقة بمؤشرات تقييم :املطلب الثا�ي: تفس�� النتائج

 :: مؤشرات العائد الفرع األول 

 :العائد ع�� حقوق امللكية1-

 امللكيـة أن البنـك الـوط�ي ا�جزائـري ترتفـعتظهـر نتـائج مؤشـر العائـد علـى حقـوق )2(مـن ا�جـدول رقـم 

 كمـــــا �شـــــهد تذبـــــذب مـــــن ســـــنة) ،27.12%- 34.56%(بنســـــب�ي ) 2009/2010(�ســـــبتھ مـــــن ســـــنة 

 34.56%- 28.79%- 18.94%)(بنسـب ) 2010/2012(

 حقـق معـدل عائـد علـى حقـوق امللكيـة مرتفـع خـالل ومـن خـالل مـا سـبق نجـد أن البنـك الـوط�ي ا�جزائـري 

 تم�� بالر�حية أيسنوات الدراسة األر�عة ، 

 :لعائد ع�� األصول ا -2

 ا�جزائــري ترتفــع مــن خار��تظهــر نتــائج مؤشــر العائــد علــى األصــول للبنــك الــ) 3(مــن ا�جــدول رقــم 

 . 1.31%إ��  2012ثم تـنخفض هـذه النسـبة �� سـنة  1.66%- 2.29%- 2.14%) (بنسـب  (2011/2009)

 ومن خالل ما سبق �ستنج أن البنك الوط�ي ا�جزائري حقـق معـدالت عائـد علـى األصـول مرتفـع مـن سـنة

 ا�جزائري ا خار��األصول للبنك ا� انخفـض معــدل العائـد علــى 2012بينمـا �� ســنة  2011إ�� غايـة 2009
ً
نخفاضا

 
ً
 �سبيا
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 :الرفع املا��-3

 � ا�جزائـري تبـدأ �� انخفـاض مـن سـنةخار�تظهـر نتـائج مؤشـر الرفـع املـا�� للبنـك الـ) 4(مـن ا�جـدول رقـم 

الدراســة  ثم ترتفــع �� الســنة األخــ��ة مــنمرة) 13.40 -مرة 15.07 -مرة16.26(بنســب  2011إ�� غايــة  2009

  .مــرة14.35إ�� 2012

 �عتمـد علـى الرفـع املـا�� �� تحقيـق العائـد علـى حقـوق البنك ا�خار�� ا�جزائري ومن خالل ما سبق نجد أن 

 2009. مرة سنة16.26امللكيـة، حيث نجد أن أع�� قيمة �� الرفع املا�� �� 

 :هامش الر�ح4-

 2009يرتفـع مـن السـنة حيث � ا�جزائـري خار�الـتظهـر نتـائج مؤشـر هـامش الـر�ح للبنـك ) 5(من ا�جدول رقـم 

 ب)2011/2012ــــذه النســـــبة �� ســـــن�ي (كمـــــا تـــــنخفض هـ) %53.96-%42.38( بنســـــب�ي2010إ�� 

)52.35% -35.19%( 

 ا�جزائري يحقق معدالت هامش مرتفع خالل سنوات الدراسة خار��ومن خالل ما سبق نالحظ أن البنك ا�

 األر�عة 

 منفعة األصول:5-

 2009� ا�جزائـري ترتفـع مـن سـنة خار�تظهـر نتـائج مؤشـر منفعـة األصـول للبنـك الـ) 6(من ا�جـدول رقـم 

سنة  �� انخفاضاو�عــدها يـزداد  2011سـنة 4.10%ثم تـنخفض �ســبيا إ�� )  %4.24-%3.96(بنسـب�ي 2010إ�� 

 3.74%إ�� 2012

 :: مؤشرات ا�خاطرة الفرع الثا�ي

 :االئتمانمخاطر 1-

 نجـدها2009� ا�جزائري حيث �� سنة خار�للبنك ا� االئتمانتظهر �سب مخاطر ) 7(من ا�جدول رقم 

�� السنة  �شـهدو  2011سـنة 0.36%لت��اجـع وتـنخفض �عـدها إ�� 2010�� سـنة 0.82%ثم ترتفـع �سـبيا إ�� %0.51

 0.64%ب ، ارتفاعا 2012األخ��ة للدراسـة 

 .منخفضة ومتقار�ة�� البنـك الـخار�� ا�جزائري  االئتمان�سب مخاطر  أنومن خالل ما سبق يت�ن لنا 

 :مخاطر السيولة2-

 ي ا�جزائـري أن �سـب مخـاطر السـيولة �شـهد ارتفاعـا مـنخار�� يتـ�ن لنـا �� البنـك ا�) 8(مـن ا�جـدول رقـم 

 إ��2012ت��اجـــــع وتـــــنخفض ســـــنة ل) %13.14 %-8.55-%6.56( ب2011إ�� غايـــــة 2009ســـــنة 

%11.96 

 مرتفعة من مخاطر السيولة يواجھ �سب البنك ا�خار�� ا�جزائري ال ومن خالل ما سبق يمكن القول أن 



يالثالث:                                                دراسة حالة البنك الخارجي الجزائرالفصل   
 

97 
 

 :مخاطر رأس املال3-

 ا�جزائـري متقار�ـة حيـث� خار�يب�ن لنا أنا �سب مخاطر رأس املال بالنسبة للبنك الـ) 9(من ا�جدول رقم 

 %6.96 بنســــبة 2012لتشــــهد انخفضــــا �� ســــنة  6.14%- 6.63%- 7.46%) (ب2011إ�� 2009ترتفــــع مــــن 

البنك  مقبولة نوعا ما �� ومـن خـالل مـا سـبق يمكـن القـول أن �سـب مخـاطر رأس املـال للسـنوات األر�عـة نجـدها 

 الوط�ي ا�جزائري.
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 خالصة:

من خالل ما تقدم يمكن القول أن عملية تقييم األداء املا�� �� البنك التجاري تتم من خالل تطبيق نموذج العائد 

 ع�� حقوق امللكية وذلك باحتساب �ل من مؤشرات العائد و مؤشرات ا�خـاطرة

تمثل معاي�� التقييم تلك املعاي�� املرتبطة ��ـدف الر�حيـة وال�ي تف��ض وجود حالة التأكد بالنسبة للمستقبل، 

و�� حالة �عيدة عن الواقـع ألن األداء املا�� تحكمھ مجموعة من التغ��ات يصعب التنبؤ �سلوكها �ش�ل مؤكد، 

مات املالية ال�حيحة  أداة فعالة �� التقييم ا�جيد و كما أن مخاطره ال يمكن تجن��ـا �ليـة حيث �عت�� املعلو 

 اتخاذ القرارات وذلـك بتقييمهـا وا�حد من آثارها 

ويس�� البنك إ�� تصو�ب هـذه الدراسـة املقدمة بما يتوافق مع معاي��ه ا�خاصـة و�مـا يحقـق االطمئنـان إلـى سـالمة 

يجب توفر اإلعـداد العلمـي و العملـي لهـا واإلحاطة بجميع االف��اضات ال�ي قامت عل��ا دراسة التقييم و لهذا 

 .جوان��ا وتوف�� البيانات واملعلومات الدقيقة، و�ل هذا سيسمح بتوف�� درجة معينـة مـن اليق�ن عند اتخاذ القرار
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نجاحا  ا�جيد لها يحقق أر�احا و االستغالل�عت�� جودة املعلومات �� وقتنا ا�حاضر ثروة هامة إذ أن التحكم و 

، و تلعب التقار�ر املالية دورا هاما و فعاال يتمثل �� تزو�د املؤسسة استمرارو ضمان لبقاء و  ل�خطط املستقبلية

 12T. �حيحة و دقيقة و �� الوقت املناسبو 12T القرار بمعلومات جاهزة اتخاذمختلف مستو�ات 

12T12للتقدم االج��ادا ع�� العمل و ��تقييم أداء املؤسسة �� التقنية ال�ي �سمح بمتا�عة �شاطها و مساعدT 12Tو 

 12T. و محاولة تم��ها بالكفاءة و الفعالية �� األسواق الداخلية و ا�خارجية االستمرار

 أوال : النتائج

12T ��12: جملة من النتائج نذكرها ع�� النحو التا��ع�� ضوء هذه الدراسة توصلنا إT 

امل��انية و جدول 12T املؤسسة و تقيدها �� قائم�ي ��ا عن طر�ق إدراج العمليات ال�ي تقومتنتج القوائم املالية  -

 .حسابات النتائج و املالحق

اغتنام أي فرصة �سمح �عت�� ا�جودة �� املعلومات املالية من أهم ا�خصائص ال�ي يطل��ا املس��ون من أجل  -

 .للمؤسسة من ز�ادة قدرا��ا و كذلك من أجل إعطاء قرارات ال تتعارض و أهداف املؤسسة

 ن أهم التحديات ال�ي يواجهها مدراء البنوك هو كيفية استخدام املوارد املالية املتاحة لهم أفضل استخدامم -

ملعلومات املالية ل�ل األطراف املا�� للشر�ات واملؤسسات ا�ختلفة �� توف�� ا األداء وتقييم تحليل و�تج�� هدف

ت مالية مختلفة و نماذج ع�� مؤشرا باالعتماد .للوقوف ع�� نقاط القوة والضعف فيھ املؤسسة املهتمة بنشاط

 .�ساعد �� عملية التقييم 

 �عتمد عملية اتخاذ القرارات �ش�ل أسا�ىي ع�� منظومة املعلومات املتبعة �� جمع املعلومات ومعا�ج��ا بطر�قة -

�� صوابا ونفعا، كعلمية، و�قدر ما ت�ون مصداقية املعلومات وحداث��ا ووصولها �� الوقت املناسب ي�ون القرار أ

الية واملستقبلية �ساعد �� اتخاذ البد من وجود نظام مت�امل للمعلومات يزود املؤسسة بالبيانات ا�ح لذلك

 .والسليمة القرارات ال�حيحة

حيث تم ملتحصل عل��ا من ا�جزء النظري �عت�� محاولة منا إلسقاط أهم املفاهيم اأما ا�جزء التطبيقي الذي  -

التعرف ع�� الوضعية أو األداء املا�� للبنك ا�خار�� ا�جزائري من خالل املؤشرات املعتمدة �� عملية التقييم و 

مقبول  تذبذب  حظ أن هناكعطي الصورة ا�حقيقة للوضع املا�� للبنك، حيث نال �ال�ي �عت�� األك�� تداوال وال�ي 

انھ أفضل من  ا�جزائري خالل ف��ة الدراسة وال يمكن ا�حكم ع�� مؤشر �خار��ع�� مستوى األداء املا�� للبنك ا

ا�خار��  االعتبار أن البنك  �ع�ن حد ما �� املستوى مع وجود فرق طفيف مع األخذ  إ�� ي الثا�ي فهناك �ساو 

 .األخرى  دافھ ع�� البنوكمهامھ و أها�جزائري هو بنك تختلف 
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     الفرضياتاختبار :  ثانيا

 : تب�ن لنا ما ي�� ��ا من خالل الدراسة ال�ي قمنا

و يتوقف التقييم ا�جيد للمؤسسة ع��  ،املؤسسات أدا��ا و وضعها املا�� ��ا إن املعلومات املالية �� ال�ي تقيم -

 جودة املعلومات املتحصل عل��ا. 

 إضافة  ،إليصال املعلومات �� التقار�ر املالية بصفة عامة و القوائم املالية بصفة خاصة املستعملةالوسيلة  -

الواردة ��  ، و ال�ي ال تقل أهمية عن املعلوماتقات النقديةاملعلومات الهامة ال�ي نجدها �� قائمة التدف إ�� �عض

التدفقات النقدية الواردة و  ملستثمر�ن �� معرفةامل��انية و جدول حسابات النتائج و ال�ي �ساعد اإلدارة و ا

  .املؤسسة ��ا املدفوعة عن �ل األ�شطة ال�ي تقوم

13T - ��و مما الشك فيھ أن  ،حة و الدقيقة و �� الوقت املناسباملعلومة ال�حيتتوقف درجة فعالية اتخاذ القرار ع

يقوم  األساس و ع�� هذا13T�حة القرار و مدى فعاليتھ يتوقفان ع�� مستوى دقة املعلومات املتوفرة و�ح��ا، 

 .قرارات جديدة أو ت�حيحية لإلجراءات املطبقة سابقا باتخاذاملس��ون 

ع�� مركزه  ا�حافظةمن تختلف عن بقية البنوك لذا البد  �عامالتھللبنك ا�خار�� ا�جزائري �شاط واسع و  -

ناتجة عن التقييم ا�جيد باتخاذ قرارات صائبة  من خالل الس�� ا�حسن إالاملا�� و ع�� م�انتھ و هذا ال يتحقق 

 لألداء املا�� للبنك.

  : التوصيات لثاثا

 األداء املا��بناءا ع�� املعلومات ال�ي تحصلنا عل��ا من خالل الدراسة و املتعلقة باألهمية املالية �� تقييم 

 : و التوصيات التالية االق��احاتالقرارات تمكنا من وضع مجموعة من  اتخاذللمؤسسة و 

 .ضرورة تب�ي قواعد اإلفصاح والشفافية داخل البنوك التجار�ة ألجل تقييم أداء سليم -

 .متا�عة التطورات العاملية املتعلقة بالتحليل املا�� باعتبارها عصب االقتصاد  -

 .ضرورة وجود إدارة مخاطر قائمة بحد ذا��ا داخل البنوك التجار�ة من أجل التحكم �� ا�خاطر بأنواعها -

 . تنظيم دورات و�رامج تدر�بية للمقوم�ن  -

 .ضرورة إدخال التكنولوجيا للبنوك التجار�ة ومواكبة التطورات ال�ي �شهدها العالم  -

 

 

 

 



 خامتة                                                                                                   
 

102 
 

 لدراسـة �جميـع ا�حـاور ذات الصـلة باملوضـوع، والـ�ي يمكـن عـرض �عـضو ألن البحـث ال يمكـن لـھ التعـرض با

 م��ا فيما ي�� آلفاق الدراسة

 : دراسة آفاق الرا�عا: 

 .تقييم األداء للبنوك ا�جزائر�ة العمومية وا�خاصة -

 قييم األداء املا�� للبنوك التجار�ة باستخدام نموذج بطاقة األداء املتوازن ت -
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 املداخالت و امللتقيات  -4
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، يومي SCF)اإلصالح ا�حاس�ي ع�� جودة املعلومات ا�حاسبية و املالية تجر�ة ا�جزائر (النظام ا�حاس�ي املا�� 

 .2011نوفم�� 30و 29
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حـول األداء املتميـز للمنظمـات وا�ح�ومـات، الطبعـة ، مجمـع مـداخالت امللتقـى الـدو�� الثـا�ي )(دراسـة ميدانيـة

و 22 الثانيـة: نمـو املؤسسـات واالقتصـاديات بـ�ن تحقيـق األداء املـا�� وتحـديات األداء البيئـي، جامعـة ورقلـة، يـومي

 .2011نـوفم��23
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يالجزائر الخارجي البنك حالة دراسة:                                                الثالث الفصل  
 

 ) 1م�حق رقم : (

 2012-2009األصول للبنك ا�خار�� ا�جزائري للف��ة 
 األصول 2009 2010 2011 2012

246496510 213006730 121610230   
82826670 

اخلزينة  كزي،ر صندوق، البنك امل
 الربيدية العمومية، مركز الصكوك

1 

220 296 296 296 
 لغرضأصول مالية مملوكة 

 التعامل
928 2 

 3 أصول مالية جاهزة للبيع 4350000 41190000  239656853 226777743

279869346 117835306 111800873 76375280 
 يئاتسلفيات وحقوق على اهل

 الدالية
282269

60 
 5 سلفيات وحقوق على الزابئن 799698188 747180357 900468993  1134166014

14032319 14032319 255299287 122449001 
 غاية أصول مالية مملوكة إىل

 االستحقاق
099662

000 
 7 أصول –الضرائب اجلارية   3347858 9377985  11683300 10545014

 8 أصول –ؤجلة الضرائب امل 386230 437637  467378 542827
 9 أصول أخرى 33886853  39521062  25336651 36353484

 10 حساابت التسوية 110740827  102860996  67628733  80246683

7753425 7404622 6571382  4566297 
 ؤسساتامل الفروع, سامهة يفامل
 شاركةأو الكيا�ت امل شرتكة امل

668892
2 

 12 وظفةلعقارات املا - - - -
 13 اديةاألصول الثابتة امل  21768684 22494631  23012318  23070561

 14 الثابتة غري ماديةاألصول  341691  411619  120283  225572
 15 فارق احليازة  -  - - -

  جمموع األصلول 1260737875  1421685356  1620662782  2060079717
 

 

 .www.bea-bank.com  �� ،23/03/2017 ،19:30 :املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



يالجزائر الخارجي البنك حالة دراسة:                                                الثالث الفصل  
 

 )2م�حق رقم : (

 2012 -2009ا�خصوم للبنك ا�خار�� ا�جزائري للف��ة 
 اخلصوم 2009 2010 2011 2012

كزير البنك امل - - -   1 
يئات الداليةديون جتاه اهل 201088954 209560461 48006753 110841943  2 
 3 ديون جتاه الزابئن 723959233 738292584 970673130 1325198501

 4 ديون ممثلة بورقة مالية 19365870 19237930 16506818 16266146
خصوم –الضرائب اجلارية  10419983 12981444 11382862 9156526  5 
خصوم–ؤجلة الضرائب امل 163339 163339 163339 164757  6 

 7 خصوم أخرى 37985095 43414989 277474800 278753158
 8 حساابت التسوية 122274955 126175661 80954116 85374798

9059412 3711700 7091341 4551341 
خاطرمؤو�ت لتغطية امل  

 9 واألعباء

- - - - 
إعا�ت –إعا�ت التجهيز   

 10 أخرى لإلستثمار

40612095 42034337 42859591 28417616 
يةصرفخاطر املأموال لتغطية امل  

 11 العامة

تابعةديون امل 14000000 14000000 14000000 14000000  12 
 13 رأس الدال 41600000 41600000 41600000 41600000

- 
 14 عالوات مرتبطة برأس الدال - - 

 15 احتياطات 8026164 24839732 65647403 86804864
 16 فارق التقييم - - 227772 944726

 17 فارق إعادة التقييم 14122289 14122289 14122289 14122289
 18 ترحيل من جديد 13746086 13746086 661676- 2

 19 نتيجة السنة الدالية 21016960 32599909 34819139 27180499
موع اخلصومجم 1260737875 1421685356 1620662782 2060079717   
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يالجزائر الخارجي البنك حالة دراسة:                                                الثالث الفصل  
 

 )3م�حق رقم : (

 2012 – 2009جدول حسابات النتائج للبنك ا�خار�� ا�جزائري للف��ة                            

 البيان 2009  2010 2011  2012

 فوائد ونواتج متشاهبة +  36960378  46860243  64529067  75390049

 فوائد وأعباء متشاهبة -  7893916 -  9145734 -  94964869 -  13144951 -

 )عموالت (إيرادات +  12575569  12371927  1884608  1744808
 )عموالت (أعباء -  12008 -  5383 -  19769 -  11561 -

- 64 10 - -  

أرابح أو خسائر - +/
األصول الدالية �جتة  صايف

 عامالت الداليةامل عن

88954 - 8734 1179846 - 

أرابح أو خسائر  - +/
عدة الية املاألصول امل صايف
 للبيع

83206  92183  1177435  453382  
إيرادات األنشطة  +

 األخرى

 أعباء أنشطة أخرى - 122518  935 -  - -

 1 إيرادات بنكية صافية  41960887  52437400  57012496  64150441

  العامة أعباء اإلستغالل   8865757 -  9961522 -  12700957 -  143596324 -

- 1184170 - 1089917 - 958451  - 853079 

 خمصصات اإلهتالك -

وخسائر القيمة على 
 العينية التثبيتات

 

 2 نتيجة اخلام لإلستغالل  32242051  41517  43221622  48609947

- 20899748 - 13206079 - 30882070 - 15082700 

اإلستهالكات  -
 خصصاتوامل

خسائر اخنفاض القيمة 
 عدومةامل والديون

 

8561795 16147717  34894591  14277592 
 

  خمصصات خسائر +



يالجزائر الخارجي البنك حالة دراسة:                                                الثالث الفصل  
 

 االخنفاض يف القيمة 

القروض و استرداد 
 المشطوبة

 3 نتيجة اإلستغالل  31436943  45529948  46163260  36271994

- -  -  -  
 أرابح وخسائر صافية +/-

  على األصول األخرى

- -  -  -  
عناصر االستثنائية  +

  )(إيرادات

- -  -  -  
عناصر االستثنائية  -

  )(أعباء

 4 نتيجة قبل الضريبة  31436943  45529948  46163260  36271994

  ضرائب على األرابح  10419983 -  12981444 -  11382862 -  9156526 -

  ضرائب مؤجلة على النتيجة - 51406 38741 65031

 5 نتيجة الصافية للدورة  21016960  32599909  34819139  27180499
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